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КВАЛИТЕТ ГРУПНОГ ОДЛУЧИВАЊА УЧЕНИКА У СРЕДЊИМ И 

ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ НАСТАВНИКА  

Горан Д. Пљакић 1 

Сажетак. У раду аутор истражује на који начин наставници 

перципирају квалитет доношења одлука ученика различитих узраста током 

рада у малим групама. Испитивање уверења 162 наставника о квалитету 

одлука које ученици доносе током рада у малим групама остварено је КДО-

МГ скалом која је креирана и тестирана за потребе овог истраживања. 

Двофакторском униваријантном анализом варијансе установљено је да 

постоји статистички значајна разлика између уверења учитеља, наставника 

предметне наставе и професора у средњој школи о квалитету доношења 

одлука ученика током рада у малим групама. Разлика се огледа у томе што 

уверења наставника указују да је код средњошколаца већи квалитет одлука, 

него што је то случај код ученика у основној школи. 

Кључне речи: малa група, квалитет доношења одлука, ученици у 

средњој школи, ученици у основној школи, перцепција наставника. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА  

У нашем окружењу школа као установа и као део система још увек je 

недовољно усмерена на артикулацију потреба и капацитета свих 

заинтересованих страна. Наведени проблем посебно је уочљив на пољу 

педагошке комуникације која је у самој сржи наставног процеса.  

Значајан број теоретичара и практичара је усаглашен око тога да 

наставу која доминира у већини наших школа често карактерише доминантна 

улога наставника и пасивност ученика којима углавном недостаје унутрашња 

мотивација за рад (Suzić, 2014). Наведено становиште указује на чињеницу 

да у школама још увек доминира традиционална настава која се „...више 

базира на контроли него на мотивацији, интересовању и активној 

 
1 goran.p@vaspks.edu.rs, Академија васпитачко.медицинских струковних студија, 
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партиципацији ученика“ (Suzić, 2014, p. 286). Јасно је да школа која негује 

репродуктивно учење и при том гуши активну партиципацију ученика, нема 

изгледа да код њих развије љубав према учењу, као један од неизоставних 

елемената значајних за еманципацију људи у друштву учења (Pljakić, 2019). 

Зато постоји тежња да се у образовним институцијама креирају услови за 

реализацију кооперативног учења, како би се превазишли наведени 

недостаци традиционалне наставе. 

Кооперативна настава, у виду сарадничког учења ученика у малим групама у 

образовним институцијама промовише у већини модерних земаља. Из тих разлога 

намеће се потреба истраживања ефеката који произилазе из његове примене. 

РАД УЧЕНИКА У МАЛИМ ГРУПАМА И КВАЛИТЕТ ДОНОШЕЊА 

ОДЛУКА  

Када је реч о малој групи, Баркер и сарадници и истичу да је то 

„…скупину од три до петнаест појединаца који се састављају лицем у лице 

кроз одређено време, уз постојање формалног или неформалног вођења; у 

којој чланови групе имају обично најмање једну заједничку особину и састају 

се ради остварења неке сврхе“ (Reardon, 1998, pp. 164–165). Битно је 

нагласити да није могуће одредити идеалан број чланова у групи јер он може 

варирати у зависности од задатака које група треба да оствари као и од 

социјално-емотивних фактора (Roeders, 2003).  

Шта се подразумева под квалитетом одлучивања у малим групама? Када се 

доноси одлука потребно је заузети више углова посматрања, размотрити више 

аргумената и што више околности. Све то тешко може урадити један човек. Понекад 

је и најмањи допринос кључан. Процес доношења одлука током рада у малим 

групама подразумева ситуацију у којој су „две или више особа сагласне око 

откривања проблема, утврђивања природе проблема, генерисања могућих решења, 

процене потенцијалних решења, или формулисања стратегије за имплементацију 

решења“ (DeSanctis & Gallupe, 1987, p. 590). Стејсон и Бредшоу истичу да чланови 

групе током доношења одлуке „...могу компезовати слабости један другоме, јер 

сваки појединац има своје информације и свој угао гледања на проблем” (Suzić, 2005, 

pp. 302–303). Таква појава која доприноси побољшању квалитета донесених одлука 

у литератури се назива саборним ефектом групног одлучивања.   

На основну поставки функционалне теорије групног доношења одлука 

(Orlitzky & Hirokawa, 2001) издвојили смо следеће кључне компоненте 

квалитета доношења одлука ученика током рада у малим групама:  

• Решавање проблема (Pljakić, 2013). Сви чланови групе морају да 

схвате и анализирају задате проблеме, након чега утврђују скуп 

оправданих поступака за њихово решавање, алтернативна 

решења и квалитете које мора да садржи „добро“ решење 

(Orlitzky & Hirokawa, 2001).  



3 
• Евалуација могућих решења (Pljakić, 2013). Група мора развијати 

специфичан скуп критеријума за евалуацију вредности сваке 

алтернативе који су разумљиви свим члановима. Поред 

наведеног, сваки члан мора да оцени и евалуира могућа решења 

пре него што се коначни определи за једно од њих (Orlitzky & 

Hirokawa, 2001). 

• Групно одлучивање (Pljakić, 2013). Сви чланови групе требало да 

имају могућност утицаја на усвајање коначног решења проблема, 

на одбацивање одређеног предлога решења који је поткрепљен 

адекватним аргументима, као и на измене и/или допуне коначног 

решења проблема (Hirokawa & Place, prema: Reardon, 1998). 

• Одлучивање лидера (Pljakić, 2013). Мала група има једног или 

више чланова (лидера) који подстичу расправу о проблему, али и 

координирају рад групе и усмеравају је према избору коначног 

решења. (Hirokawa & Place, према: Reardon, 1998). 

Полазећи од наведених схватања, базираних на функционалној 

теорији групног доношења одлука (Orlitzky & Hirokawa, 2001) поставили смо 

следеће истраживачко питање: На који начин наставници оцењују квалитет 

доношења одлука ученика током рада у малим групама? 

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Циљ истраживања је да се испитају разлике у наставничкој 

перцепцији квалитета доношења одлука ученика различитих узраста током 

рада у малим групама.  

С обзиром на прихваћену теоријску основу, у истраживању смо пошли 

од опште хипотезе да према уверењима наставника постоје статистички 

значајне разлике у квалитету доношења групних одлука између ученика у 

основој школи (од првог до четвртог и од петог до осмог разреда) и ученика 

у средњој школи. 

С обзиром да ће резултати бити посматрани са становишта 

интеракције између наведених независних варијабли, из опште хипотезе 

произилазе 3 посебне хипотезе које гласе: 

• Постоји статистички значајна разлика између уверења 

наставника о квалитету доношења одлука ученика током рада у 

малим групама с обзиром на пол испитаника.  

• Постоји статистички значајна разлика између уверења 

наставника (учитеља, наставника предметне наставе и професора 

у средњој школи) о квалитету групног одлучивања ученика 

различитих узрасних категорија. 

• Према ставовима наставника различитог пола (учитеља, 

наставника предметне наставе и професора у средњој школи), 

узраст ученика (од првог разреда основне школе до четвртог 
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разреда средње школе) рефлектује различит квалитет њиховог 

групног одлучивања.  

Независне варијабле у нашем истраживању су: пол наставника, 

занимање (учитељи, наставници предметне наставе, професори у средњој 

школи), односно, узраст ученика (од I до IV разреда, од V до VIII разреда и 

ученици у средњој школи) за који је вршена процена. Зависне варијабле 

представљају уверења наставника добијена изражавањем степена слагања 

или неслагања са тврдњама датим у скали Ликертовог типа за испитивање 

квалитета доношења одлука ученика током рада у малим групама. 
У истраживању је коришћена дескриптивна истраживачка метода. 

Као истраживачки инструмент коришћена је скала Ликертовог типа 

преко које су испитаници изражавали степен сагласности или несагласности 

са предложеним тврдњама у складу са датим упутствима на уобичајеној 

петостепеној скали - од тврдње „уопште се не слажем“ до тврдње „сасвим се 

слажем“. КДО-МГ скала састоји се од 20 ајтема. У раду Квалитет доношења 

одлука ученика током рада у малим групама: Баждарење КДО-МГ скале 

аутор је факторском анализом ајтеме КДО-МГ скале груписао у четири 

компоненте, и то: I фактор – решавање проблема (α = 0,89); II фактор - 

евалуација могућих решења (α = 0,81); III фактор – групно одлучивање (α = 

0,78); IV фактор – одлучивање лидера (α = 0,82). Методом анализе главних 

компонената (PA) издвојена су четири компоненте (субскале) којима је 

објашњено 60,52 % варијансе што указује на добру конструкцију 

инструмента (Pljakić, 2013). Унутрашњу конзистентност КДО-МГ скале 

потврђују вредности Кромбаховог-алфа коефицијента сваке поједине 

субскале, као и инструмента у целини (α = 0,92). Арбитрарна граница изнад 

које би се инструмент могао назвати поузданим је вредност Кронбах-алфа 

коефицијента α = 0,70 (Panayides, 2013). Очигледно је да су вредности 

наведеног параметра за КДО-МГ скалу значајно изнад прихватљивих. 

Популацију из које је биран узорак чини 162 наставника из основних 

школа „Аца Алексић“ и „Иво Лола Рибар“, као и из средње школе „Свети 

Трифун“ које се налазе на подручју општине Александровац. Структуру 

узорка, с обзиром на пол наставника, сачињава 61 (37%) припадник мушког 

пола и 101 (62,3%) припадник женског пола. С обзиром на занимање, узорак 

сачињава 51 (31,5%) учитељ, 73 (45%) наставника предметне наставе и 38 

(23,5%) професора у средњој школи. Важно је напоменути да је у периоду 

реализације истраживанја (децембар, 2011.) било обухваћено близу 95% 

целокупне популације наставника са наведеног подручја. 

Обрада података извршена је у пакету IBM SPSS Statistics 17. Поред 

уобичајених једноставнијих поступака и процедура (процената, аритметичких 

средина и стандардних девијација) у обради прикупљених података коришћен је 

двофакторска униваријантна анализа варијансе (ANOVA). 
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

За потребе тестирања постављених хипотеза сматрамо да је 

најадекватнији поступак утврђивања повезаност независних са зависним 

варијаблама, двофакторска униваријантна ANOVA. Ова анализа омогућава 

истраживање појединачне и заједничке повезаности независних 

променљивих са једном зависном, где су различити људи у свакој групи 

(Pallant, 2020). С обзиром да смо нормализацијом варијабли, помоћу Блумове 

трансформацијске формуле, створили услове за употребу наведеног 

параметријског теста, може се кренути са рачунањем и интерпретацијом 

резултата. 

У Табели 1 (на наредној страни) приказани су резултат F-теста ( ͣF= 

6,14; значајан на нивоу p = 0,02) који су у складу са првом подхипотезом 

према којој постоји статистички значајна разлика између уверења наставника 

о квалитету доношења одлука ученика током рада у малим групама у односу 

пол испитаника. Али, ако погледамо резултате детаљнијих анализа, можемо 

уочити да је ова разлика значајна само код компоненте евалуација могућих 

решења. Вредности аритметичких средина показују да су уверења 

наставника женског пола (М=3,71) позитивнија од уверења наставног кадра 

мушког пола (М=3,47) о наведеној компоненти квалитета доношења одлука. 

Статистичку значајност ових разлика потврђује F-коефицијент ( ͣF=7,91; 

значајан на нивоу p = 0,01). 

Налаз указује на чињеницу да прву подхипотезу формално морамо 

прихватити. Међутим, статистички значајна разлика између уверења 

наставника у односу на пол постоји само ако узмемо у обзир компоненту 

групне евалуације могућих решења задатог проблема. Дакле, резултат указује 

на чињеницу да пол наставника има ограничено али значајно деловање на 

њихову перцепцију квалитета групног одлучивања ученика. Из тих разлога, 

неопходно је контролисати наведену варијаблу (пол) приликом испитивања 

разлика између ставова учитеља, наставника предметне наставе и професора 

у средњој школи о квалитету групног одлучивања ученика различитих 

узраста.  

У Табели 1 (на наредној страни) можемо очитати и F-коефицијент (ᵇF 

= 7,52; значајан на нивоу p = 0,001) чија вредност поткрепљује другу 

подхипотезу према којој постоји статистички значајна разлика између 

уверења учитеља, наставника предметне наставе и професора у средњој 

школи о квалитету доношења одлука ученика током рада у малим групама. 

Двофакторскoм униваријантнoм ANOVOM тестирана је и међусобна 

повезаност наведене независне варијабли  и сваке поједине компоненте 

квалитета доношења одлука ученика током рада у малим групама. 
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Табела 1. F-тестови поређења аритметичких средина између варијабли за 

четири компоненте квалитета доношења одлука (решавање проблема, 

евалуацију могућих решења, групно одлучивање, одлучивање лидера), као и за 

јединствену варијаблу квалитета групног одлучивања (АNOVA) 

Комп. Пол Занимање М SD ͣ F ᵇF ͨ F 

 

 

 

 

 

Решавање 

Проблема 

М У 3,68 0,72    

НПН 3,51 0,65    

ПСШ 3,96 0,73    

Σ 3,66 0,70    

Ж У 3,58 0,74    

НПН 3,68 0,70    

ПСШ 4,33 0,50    

Σ 3,78 0,73    

Σ У 3,60 0,73    

НПН 3,60 0,68    

ПСШ 4,18 0,63    

Σ 3,74 0,72 1,59 8,67***  1,08 

 

 

 

 

 

Евалуација 

могућих 

решења 

М У 3,12 0,49    

НПН 3,48 0,86    

ПСШ 3,70 0,74    

Σ 3,47 0,79    

Ж У 3,50 0,66    

НПН 3,62 0,77    

ПСШ 4,23 0,41    

Σ 3,71 0,71    

Σ У 3,42 0,64    

НПН 3,55 0,81    

ПСШ 4,00 0,62    

Σ 3,62 0,75 7,91**  7,97***     1,05 

 

 

 

 

 

Групно 

одлучивање 

М У 3,94 0,42    

НПН 3,78 0,99    

ПСШ 3,73 0,67    

Σ 3,79 0,83    

Ж У 3,93 0,73    

НПН 3,77 0,95    

ПСШ 4,56 0,50    

Σ 4,01 0,86    

Σ У 3,94 0,73    

НПН 3,77 0,97    

ПСШ 4,21 0,70    

Σ 3,93 0,85 3,55 2,54 3,55* 

Напомена: Табела се наставља на следећој страни. 
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Комп. Пол Занимање М SD ͣ F ᵇF ͨ F 

 

 

 

 

 

Одлучивање 

Лидера 

М У 3,94 1,52    

НПН 3,47 1,07    

ПСШ 4,03 1,10    

Σ 3,71 1,18    

Ж У 4,04 1,24    

НПН 3,87 1,02    

ПСШ 4,64 0,58    

Σ 4,10 1,07    

Σ 

 

У 4,02 1,29    

НПН 3,69 1,05    

ПСШ 4,38 0,88    

Σ 3,95 1,13 3,58 4,64** 0,52 

 

 

 

 

 

Квалитет 

доношења 

одлука 

М У 3,67 0,59    

НПН 3,56 0,73    

ПСШ 3,85 0,65    

Σ 3,66 0,69    

Ж У 3,76 0,68    

НПН 3,73 0,67    

ПСШ 4,43 0,38    

Σ 3,90 0,68    

Σ У 3,74 0,66    

НПН 3,65 0,70    

ПСШ 4,19 0,58    

Σ 3,81 0,69 6,14* 7,52*** 1,69 

Легенда: Ознака М односи се на мушки пол, а ознака Ж на женски пол. 

Ознака У је скраћеница за учитеља, НПН за наставника предметне наставе, а 

ПСШ за професора у средњој школи. Ознака  ͣ F означава F коефицијент који 

се односи на пол испитаника, ознака ᵇF означава F коефицијент који се 

односи на занимање испитаника, а ознака  ͨ F означава F коефицијент који се 

односи на интеракцију пола и занимања.  

⃰ = значајност на нивоу 0,05; ⃰  ⃰= значајност на нивоу 0,01; ⃰ ⃰ ⃰ = значајност на 

нивоу 0,001. 

Уочљиво је да између уверења учитеља, наставника предметне наставе 

и професора у средњој школи постоје статистички значајне разлике када су у 

питању компоненте решавања проблема (ᵇF = 8,67; значајан на нивоу p = 

0,001), евалуације могућих решења (ᵇF = 7,97; значајан на нивоу p = 0,001) и 

одлучивања лидера (ᵇF = 4,64; значајан на нивоу p = 0,01). Према овом 

критеријуму, једино се разлика између уверења наставника о фактору групног 

одлучивања не може сматрати статистички значајном (ᵇF = 2,54; значајна на 

нивоу p = 0,08). Међутим, требало би имати на уму да је разлика између 

критичне и у нашем случају добијене p вредности веома мала. Да је реч о 

занемаривој значајности овог резултата, потврђује и вредност главног налаза  
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(ᵇF = 7,52; значајан на нивоу p = 0,001) према коме између уверења наставника 

о квалитету групног одлучивања ученика различитих узрасних категорија 

може бити случајна само у 0,1% мерења. На основу добијених резултата 

сматрамо да би требало прихватити другу подхипотезу нашег истраживања, 

према којој постоји статистички значајна разлика између уверења наставника 

(учитеља, наставника предметне наставе и професора у средњој школи) о 

квалитету групног одлучивања ученика различитих узрасних категорија. 

Што се тиче резултата, који је у Табели 1 именован као интеракција 

пола и занимања, можемо констатовати да је F-коефицијент ( ͨ F = 1,69) 

статистички значајан на нивоу 0,21, што не задовољава критеријум 

статистичке значајности. Добијен налаз практично значи да наставничку 

процену квалитета групног одлучивања ученика битно не мењају варијације 

њиховог пола. Детаљнијом анализом потврђено је да једино када је у питању 

компонента квалитета групног одлучивања, именована као утицај свих 

чланова на доношење одлука, пол наставника остварује значајан ефекат на 

варијације у њиховим проценама. ( ͨ F = 3,55; значајан на нивоу p = 0,03). 

Наведени резултат не утиче значајно на главну спознају према којој 

наставничка процена квалитета групног одлучивања ученика различитих 

узраста није условљена полом испитаника. Међутим, не може се занемарити 

чињеница да на нивоу једне компоненте квалитета групног одлучивања 

ученика (утицаја свих чланова на доношење одлука) различитих узрасних 

категорија, пол наставника утиче на варијације у њиховој процени. Добијени 

резултат не потврђује трећу подхипотезу, али је поткрепљује на нивоу једне 

компоненте.  

На основу добијених налаза може се уочити тенденција да са порастом 

узраста, на ком су испитаници вршили процене, расту и средње скалне 

вредности код сваког од четири кључна фактора квалитета доношења одлука. 

Ову правилност можемо уочити ако проверимо вредности аритметичких 

средина приложених у Табели 1. Наведено запажање било би пожељно 

тестирати линеарном регресионом анализом у неком наредном истраживању.  

Између осталог, на основу добијених резултата можемо констатовати 

да су према уверењима наставника одлуке које ученици доносе током рада у 

малим групама квалитетне. Овакав закључак поткрепљује налаз у Табели 1,  

према ком је укупна вредност скалног индекса позитивна и релативно висока 

(М = 3,81). 

ЗАКЉУЧАК 

Резултати многобројних истраживања широм света недвосмислено 

указују да  интеракција међу ученицима током кооперативно организоване 

наставе остварује многоброне позитивне ефекте, когнитивне и афективне 

природе, за ученике у академском окружењу на свим узрастима (Johnson et 

al., 2014). Резултати нашег истраживања су у складу са таквим налазима. 
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Висок ниво укупне средње скалне вредности добијене на КДО-МГ скали 

потврђује да су по оцени наставника одлуке које ученици доносе током рада 

у малим групама квалитетне. Налаз је у складу са полазиштима 

функционалне теорије групног доношења одлика (Orlitzky & Hirokawa, 2001) 

према којој интеракција између ученика током рада у малим групама даје 

значајан допринос на пољу њиховог оспособљавања за ефикасно и 

квалитетно одлучивање у процесу интерактивног рада. Главни налаз 

истраживања указује на чињеницу да постоји статистички значајна разлика 

између уверења наставника (учитеља, наставника предметне наставе и 

професора у средњој школи) о квалитету групног одлучивања ученика 

различитих узрасних категорија. Разлике су посебно изражене код следећих 

компонената квалитета групног одлучивања: решавање проблема, евалуација 

могућих решења и одлучивање лидера.  

Између осталог, прегледом средњих скалних вредности уочена је 

тенденција у процени наставника да квалитет групног одлучивања код 

старијих ученика процењују као виши. Оправданост наведеног запажања 

било би значајно испитати у неком наредном истраживању. Питање на које 

би требало одговорити гласи: Да ли према проценама наставника са узрастом 

ученика линеарно расте и квалитет њиховог одлучивања током рада у малим 

групама?  
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QUALITY OF GROUP DECISION MAKING OF STUDENTS IN HIGH 

AND ELEMENTARY SCHOOLS FROM THE PERSPECTIVE OF 

TEACHERS  
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Abstract. In this paper, the author investigates how teachers perceive the 

quality of decision - making of students of different ages while working in small 

groups. The examination of the beliefs of 162 teachers about the quality of 

decisions that students make while working in small groups was achieved by the 

KDO-MG scale, which was created and tested for the purposes of this research. A 

two-factor univariate analysis of variance found that there was a statistically 

significant difference between the beliefs of teachers, subject teachers and high 

school teachers about the quality of students' decision-making during work in small 

groups. The difference is reflected in the fact that teachers' beliefs indicate that the 

quality of decisions is higher among high school students than is the case with 

elementary school students. 
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СOЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА ШПАНСКОГ 

ЈЕЗИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

Соња Н. Пајић 1 

Сажетак. У раду се анализира социокултурна компетенција која 

представља важан аспект учења шпанског као страног језика. Циљ 

истраживања је указивање на значај овог феномена кроз сагледавање 

социокултурне компетенције ученика шпанског као страног језика у основној 

школи. Узорак су чинили ученици осмог разреда основне школе „Жарко 

Зрењанин“ у Зрењанину (н=85). Инструмент за прикупљање података био је 

тест затвореног типа који је садржао двадесет питања. Подаци су изражени у 

процентима. Добијени резултати показали су да ученици не поседују висок 

ниво знања из социокултурних садржаја шпанског језика која се односе на 

географију, историју, свакодневни живот, обичаје и познате личности из 

сфере уметности. Њихова знања су неуједначена, што се огледа у чињеници 

да неке сегменте из области географије и свакодневног живота познају више, 

а неке мање. На основу спроведеног истраживања закључује се да је потребно 

више радити на социокултурној компетенцији ученика основне школе и више 

пажње посветити овој недовољно проучаваној области у Србији. 

Кључне речи: социокултурна компетенција, шпански као страни 

језик, основна школа, тестирање.  

УВОДНА РАЗМАТРАЊА  

У методици наставе шпанског као страног језика се све више указује 

на значај социокултурне компетенције. Иако често занемарена, 

социокултурна компетенција заузима важно место у формирању 

комуникативно компетентног говорника шпанског језика. Уколико ученик не 

поседује социокултурну компетенцију, може доћи до културног шока и 

 
1 sonjahornjak@live.com Универзитет Привредна академија Нови Сад, Факултет 

друштвених наука, Београд 

https://doi.org/10.5937/sinteze9-21438
mailto:sonjahornjak@live.com
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неспоразума у комуникативној ситуацији са изворним говорником. (L. 

Miquel, 2004, p. 527) истиче да изворни говорници могу бити благонаклони 

што се тиче језичких грешака, али не дешава се исто са грешком која се 

односи на социокултурна знања. Изворни говорник може да поприми 

негативан став или чак да створи стереотип о нацији особе која је начинила 

грешку (Miquel, 2004: 527). 

Социокултурна компонента дефинише се као скуп информација, 

веровања и знања, знања и делања која служе да употпуне значење у 

комуникативном чину и учине га одговарајућим или неодговарајућим 

(Miquel, 2004: 513). Социокултурна компетенција је веома важна у процесу 

учења страног језика, јер је ученик који поседује социокултурну 

компетенцију способан да тумачи и повеже различите културне системе и да 

разуме друштвено различите варијације у оквиру културе стране земље 

(Byram & Zarate, 1997, p. 13). 

Између осталог, значај социокултурне компетенције се огледа у 

чињеници да су социокултурни аспекти присутни у свакој вербалној или 

невербалној интеракцији између појединаца (Denis & Matas, 1999, p. 87). 

Стога је у оквиру наставе страног језика неопходно представити 

лингвистичку информацију у социокултурном контексту, уместо као раније, 

да се инсистира на лингвистичкој информацији, а да се социокултурни 

садржаји представљају успут (Vacas Hermida & Benavente, 2002, p. 8).  

С обзиром на значај који има социокултурна компетенција у настави 

шпанског језика, предмет рада је анализа појма социокултурне компетенције, 

као и анализа социокултурне компетенције на примеру ученика основне 

школе. Циљ истраживања је указивање на значај овог феномена и 

сагледавање социокултурне компетенције шпанског језика код ученика 

основне школе. Резултати спроведеног истраживања указују на правце даљих 

истраживања у циљу побољшавања  социокултурне компетенције ученика 

основне школе. 

ТЕОРИЈСКИ ОКВИР 

Класификација социокултурних знања 

За разумевање појма социокултурне компетенције потребно је 

осврнути се на дефиницију и класификацију социокултурних знања. Значај 

социокултурне компетенције препознат је у најзначајнијим 

лингводидактичким документима за учење страних језика, Заједничком 

европском оквиру за живе језике, као и у лингводидактичком документу за 

учење шпанског језика, Курикуларном плану Института Сервантес (Plan 

Curricular del Instituto Cervantes). У поменутим документима, детаљно су 

класификована и дефинисана социокултурна знања која је потребно да 

ученик поседује на одређеном језичком нивоу. 
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По Заједничком европском оквиру за живе језике (2002: 108), 

социокултурна знања односе се на карактеристичне одлике неке европске 

заједнице и њене културе која обухватају различите аспекте, попут 

свакодневног живота, услова живота, међуљудских односа, вредности, 

веровања и понашања,  говора тела, умећа живљења и ритуалних понашања. 

Што се тиче аспеката свакодневног живота, ту спадају: начин исхране, време 

за оброк; државни празници; радно време, навике и разонода (Council of 

Europe, 2002, p. 108). Услови живота подразумевају животни стандард који 

се разликује у односу на религију, етничке и друштвене групе. У међуљудске 

односе спада: социјална структура становништва и односи између 

друштвених класа; односи између полова; структура породице; односи 

између различитих генерација, односи на послу, односи према званичним 

институцијама, односи између различитих раса и заједница, политичких 

групација и религија. За разлику од њих, вредности, веровања и понашања се 

односе, између осталог, на друштвене класе, друштвени сектор, регионалне 

културе, институције, традицију, мањинске народе, национални идентитет, 

политику, уметност, религију, хумор (Council of Europe, 2002). Такође, говор 

тела обухвата познавање образаца која прописују одређена понашања која су 

део социокултурне компетенције ученика. Умеће живљења подразумева 

тачност, поклоне, начин облачења, пића и оброке, конвенције и табуе у 

понашању, трајање посете и начин опраштања, док ритуална понашања чине 

религиозни обичаји и култови, рођења, венчања и сахране, понашање 

публике на представи и прославе (Council of Europe, 2002, p. 109). 

Курикуларни план Института Сервантес (Instituto Cervantes, 2006, pt. 

11) обухвата социокултурна знања и понашања као што су услови живота и 

друштвена организација, у оквиру којих спада лични идентитет, концепт и 

структура породице као јединице, календар, пиће и храна, образовање и 

култура, посао и економија, слободно време и хоби, средства комуникације и 

информисања, место становања, услуге, куповина, здравље и хигијена, 

путовање, смештај и транспорт, екологија и животна средина, друштвене 

услуге и програм помоћи, сигурност и борба против деликвенције. 

Интраперсонални односи подразумевају личну и јавну сферу, као и 

професионалну и образовну. Колективни идентитет и стил живота обухватају 

осећај припадности друштву, традицији и друштвене промене, религиозна 

опредељења, присуство и интеграцију у стране културе, празнике, 

церемоније и прославе (Instituto Cervantes, 2006, pt. 11). Социокултурна знања 

подразумевају и моделе функционисања заједнице у свакодневном животу 

што се тиче временских распореда активности, исхране и др. (Instituto 

Cervantes, 2006, pt. 11). Укратко, социокултурна знања се добијају на кључна 

питања која укључују упитне речи шта, где, када, како и ко (Instituto 

Cervantes, 2006, pt. 11).  

Детаљна и исцрпна класификација социокултурних знања присутна у 

Заједничком европском оквиру за живе језике и Курикуларном плану 

института Сервантес представља основу за проучавање феномена 
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социокултурне компетенције у сфери страних језика односно шпанског 

језика. Поменути лингводидактички документи су од кључног значаја јер као 

теоријски оквир дефинишу неопходна социокултурна знања за овладавање 

социокултурном компетенцијом. Истовремено поседују и практичну 

примену пружајући професорима увид у садржаје за рад на часу. 

Социокултурна компетенција у настави шпанског језика 

У домену методике шпанског као страног језика, социокултурна 

компетенција је последњих година добила запажено место. Бројни аутори 

проучавају социокултурну компетенцију у циљу постизања ефикасне 

наставе. Тако, ауторка Makarchuk (2007, p. 84) врши поделу социокултурних 

информација по важности. Дели их на оне информације које су неопходне у 

настави страних језика тј. информације без којих би се дошло до културног 

шока и неуспеха у комуникацији. Примери поменутих информација у 

шпанском језику су tuteo и siesta. Затим следе информације које је згодно 

познавати у циљу адекватног поступања у одређеним ситуацијама (као на 

пример време и садржај оброка). И на последњем месту су феномени о којима 

је довољно знати само основне појмове, попут информација из области 

историје и књижевности (Makarchuk, 2007, p. 84). 

Класификација социокултурних информација зависи од конкретних 

случајева и узраста ученика, као и од учениковог поређења феномена 

матерње и циљне културе (Makarchuk, 2007, p. 85). Ауторка Makarchuk  ту 

прави поделу на децу до дванаест година, адолесценте од тринаест до 

шеснаест година и одрасле, односно особе старије од седамнаест година. У 

зависности од узраста зависи и садржај социокултурних знања са којима 

ученици треба да буду упознати. 

Такође, занимљиво је обратити пажњу на социокултурне садржаје које 

шпански аутори сматрају важним и уносе у приручнике за учење шпанског 

као страног језика. Ауторка Makarchuk извршила је истраживање о овим 

садржајима и дошла до закључка да аутори из Шпаније уносе у приручнике 

највише информација о свакодневном животу, земљама и историји Латинске 

Америке, о познатим личностима, гастрономији, географији Шпаније и 

значајним празницима. Закључује се да су поменути садржаји 

најрепрезентативнији социокултурни садржаји које говорници шпанског 

језика очекују да странци познају. 

У циљу увођења социокултурних садржаја на час, у настави шпанског 

језика користе се бројна дидактичка средства. Првенствено се мисли на 

аутентична средства, међу којима се истиче филм. „Филм може да послужи 

да уведе нову тему коју наставник жели да обради на часу, пружи пример, 

понови садржај или утврди претходно научено градиво“ (Hornjak, 2016, p. 

49). Филм пружа велику количину социокултурних елемената који су 
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корисни за учење (Rodríguez Martín, 2006, p. 305), те може олакшати и 

учинити ефикаснијим наставни процес.  

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Истраживање којим се испитивала социокултурна компетенција 

шпанског језика код ученика основне школе спроведено је 2017. године. 

Узорак су чинили ученици четири одељења осмог разреда основне школе 

„Жарко Зрењанин“ у Зрењанину (н=85). Треба напоменути да је основна 

школа „Жарко Зрењанин“ једна од школа са највећим бројем ученика који 

уче шпански језик у Србији. Наиме, у овој основној школи сви ученици од 

петог до осмог разреда (четири одељења у генерацији) уче шпански као други 

страни језик који представља обавезан изборни предмет у основношколском 

циклусу образовања.  

Примењени инструмент за прикупљање података био је тест 

састављен на основу социокултурних информација које су највише 

заступљене у уџбеницима за основне школе који су у употреби у тој школи и 

на основу садржаја који су ученици са наставницом обрађивали на часу. 

Потребно је истаћи да је тестирање било анонимно, како ученици не би били 

под стресом. 

Циљ истраживања је био да се утврди која социокултурна знања 

ученици највише, а која најмање познају, како би могло да се у будућности 

ради на усавршавању социокултурне компетенције код ученика основне 

школе. 

Пошли смо од хипотезе да ученици поседују највише социокултурних 

знања која се односе на познате личности, јер су свакодневни корисници 

интернета и мас-медија. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Тест је обухватао питања која су се односила на различите 

социокултурне садржаје, као што су информације које се односе на 

географију, историју, обичаје, свакодневни живот, уметност, гастрономију и 

познате личности. Значајно је напоменути да су сви садржаји присутни у 

тесту били обрађивани на часовима у виду текстова у току претходних година 

учења језика. Резултати реализованог истраживања приказани су у 

процентима.  

Ученици су показали најуспешније резултате из области која се односи 

на обичаје шпанског говорног подручја. Највише ученика (81,17%) знало је 

тачан одговор на питање које поврће је битно за фестивал Томатина. 

Очигледно је да им је овај културолошки аспекат шпанске културе био 

занимљив, те су показали да га добро познају. Такође, 70,58% испитаника је 
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тачно одговорило на питање ког датума се прославља Божић на шпанском 

говорном подручју.  

Ученици су затим, имали највише тачних одговора (69,41%) на питање 

из географије, у којој држави се налази река Тахо. Успешно су одговорили и 

на питање из географије да ли је Гранада, град, село или држава (65,88%). На 

питање које се односило на свакодневни живот, на појам тапаса, тачно је 

одговорило 64,71% ученика. Чињеница да је велик проценат ученика знао 

дефиницију овог репрезентативног елемента шпанске свакодневице указује 

да су били мотивисани за овај феномен који није присутан у осталим 

културама. 

Најмање знања су показали по питању дефиниције шта је Semana 

Santa, при чему је само 21,17% ученика знало да се ради о Светој недељи пред 

Ускрс. Мали број ученика, само 24,71%, је знало где се одржава фестивал Сан 

Фермин. Ученици су показали изузетно слабо знање на поменута два питања 

која се односе на обичаје, што може да укаже на чињеницу да нису били 

мотивисани за усвајање ових феномена који су им и поред обраде на часу 

остали непознати. Решење за мотивацију за учење о недовољно познатим 

културолошким феноменима може бити примена нових дидактичких 

материјала. 

По питању познавања познатих личности из сфере уметности, 

очекивало се да много већи број ученика зна да је Хавијер Бардем глумац с 

обзиром на његово присуство у мас-медијима. Међутим, одговор је знало 

само 34,11% ученика, што говори о томе да ученици нису упознати са 

познатим личностима које нису прилагођене њиховој сфери интересовања.  

Само 51,75% ученика знало да је Салвадор Дали сликар иако се његово дело 

обрађивало на часовима шпанског, као и на часовима ликовне културе. 

Очекивало се да ће скоро сви знати из које земље је певачица Шакира. 

Међутим 58,82% ученика је знало тачан одговор упркос обрађивању њене 

биографије на часу. Почетна хипотеза да ће показати највише знања које се 

односе на познате личности је оповргнута овим резултатима. Само 32,94% је 

знало ко је био Санчо Панса, што представља изузетно мали број ученика с 

обзиром на чињеницу да су на часу обрађивани текстови о роману Дон 

Кихот. Очигледно је да велик број ученика није заинтересован и мотивисан 

за ове социокултурне садржаје иако су били обрађивани на часу. 

Из области географије, поред питања на које су успешно одговорили 

(у којој држави се налази река Тахо и шта је Гранада), постављено је питање 

у којој држави се налази река Гвадалкивир, на ком континенту су планине 

Анди, којој држави припадају Канарска острва и колико аутономних 

покрајина има Шпанија. Очекивало се да ће ученици без проблема 

одговорити на ова питања, јер су они, поред предмета Шпански језик, о овим 

садржајима учили и из географије. Међутим, да се река Гвадалкивир  налази 

у Шпанији знало је 41,17% ученика, док је  44,71% ученика знало да се 

планине Анди налазе на америчком континенту. Нешто боље знање су 

показали по питању којој држави припадају Канарска острва (52,94%). 
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Одговор на питање колико аутономних покрајина има Шпанија знало је само 

30,59% испитаника. 

Из области свакодневног живота и гастрономије, 50,58% ученика је 

знало шта је гаспаћо (шпанска чорба од парадајза), а 48,23% шта је турон 

(традиционални слаткиш). С обзиром да се у више наврата говорило о овим 

појмовима на часовима и да је вршено поређење са појмовима из српске 

културе ради развијања интеркултурне компетенције, изненађује чињеница 

да је једва половина ученика знало дефиницију ових појмова. 

Из садржаја који се односи на историју, само 31,76% ученика је знало 

у којој данашњој држави су живели Астеци, а 28,23% из које земље потиче 

чоколадни напитак. Изненађујуће мали број ученика је знало одговор што 

указује да је потребно више мотивисати ученике и за социокултурне садржаје 

из области историје. 

На основу анализе резултата, генерално посматрајући, уочава се да 

ученици не показују висок ниво познавања социокултурних садржаја 

шпанског говорног подручја. Њихова знања су неуједначена, што се огледа у 

чињеници да неке сегменте из области географије и свакодневног живота 

познају више, а неке мање. Поменути резултати указују на чињеницу да 

ученици да нису довољно мотивисани за њихово усвајање или да нису 

довољно свесни значаја социокултурне компоненте у настави шпанског 

језика. Закључује се да је потребно увести нове начине представљања 

социокултурних садржаја како би ученици били мотивисанији за њихово 

усвајање. 

ЗАКЉУЧАК  

Познавање социокултурних садржаја је веома значајно за остваривање 

успешне комуникације. Језичке компетенције се повезују са социокултурним 

аспектима који одређују избор вокабулара и регистра у зависности од 

тренутне комуникативне ситуације. Стога је неоходно да социокултурни 

садржаји буду заступљени у настави шпанског као страног језика. 

На основу резултата истраживања закључује се да ученици основне 

школе не поседују висок ниво социокултурних знања шпанског језика. 

Њихово социокултурно знање је разнолико и не може се ограничити само на 

одређене области. Потребно је извршити експеримент на ширем узорку како 

би се испитало да ли поменуто важи за целу популацију или само за издвојени 

узорак.  

На основу приказаних резултата истраживања, очигледно је да је 

потребно радити на увођењу социокултурних знања у наставу шпанског као 

страног језика. Неопходно је да ученици постану свесни значаја 

социокултурне компетенције и да буду мотивисани за њихово усвајање. 

Очекује се да се поради на унапређивању наставе која се односи на 

социокултурне садржаје, како би ученици овладали овом компонентом 
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комуникативне компетенције. Један од првих корака представља спровођење 

истраживања у предметној области и организовање стручних семинара и 

конференција које би се бавиле овом темом и указале на значај овладавања 

социокултурном компетенцијом шпанског језика код ученика основне 

школе. 
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SOCIOCULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS OF THE 

SPANISH LANGUAGE IN PRIMARY SCHOOL 

Sonja N. Pajić 1 

Abstract. Sociocutural competence, which is an important aspect of 

learning Spanish as a foreign language, is analysed in the paper. The aim of the 

survey is to point at this phenomena trough examination of the sociocultural 

competence of students of the Spanish language in a primary school. The sample 

survey included students of the eighth grade of the primary school “Žarko 

Zrenjanin” in Zrenjanin (n=85). The instrument for gathering data was the test 

which contained closed-ended questions. The data were presented in percentages. 

The obtained results show that students do not have a high level of knowledge in 

sociocultural contents which are related to geography, history, everyday life, 

customs, and famous persons in the area of art. Their knowledge is uneven, which 

is reflected in the fact that students have better knowledge in some segments from 

geography and everyday life, and in some segments they have less knowledge. On 

the basis of the conducted research, it can be concluded that it is necesary to work 

more on sociocultural competence of primary school students and to pay more 

attention to this not sufficiently studied area in Serbia. 

Key words: sociocultural competence, Spanish as a foreign language, 

primary school, test. 
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СХВАТАЊЕ БОГА, РЕЛИГИЈЕ И СМРТИ У ЕСЕЈИМА И 

РОМАНИМА ЕРНЕСТА САБАТА 

Ана Р.Чановић1 

Сажетак: Рад је у цјелини посвећен начину сагледавања појмова 

Бога, религије и смрти у есејима и романима аргентинског књижевника 

Ернеста Сабата. У раду се настоји указати на који се начин однос према Богу 

може дефинисати, како на основу Сабатове биографије, тако и на основу 

његових есеја и романа. У уводу рада се наводе основни биографски подаци 

са акцентом на два догађаја, која су обиљежила посљедње деценије 

Сабатовог живота. Размотрена су питања Сабатовог сагледавања Бога, 

религије и смрти, као и могућности Сабатовог декларисања у религиозном 

смислу. У централном дијелу, истраживање Сабатовог односа према 

наведеним појмовима спроведено је на примјерима збирке есеја ,,Појединац 

и Универзум“, затим eсеја ,,Пре краја“ и ,,Отпор“, и романа: ,,Тунел“ и ,,О 

јунацима и гробовима“. Закључено је да се Сабатов однос према Богу 

мијењао у различитим периодима живота и од дјела до дјела, зависно од 

животних околности у којима је живио и стварао. 

Кључне речи: Ернесто Сабато, самоћа, религија, смрт, Бог, 

егзистенцијализам, aгностицизам, теизам-атеизам. 

УВОД 

Ернесто Сабато (1911-2011) је писац, филозоф, есејиста и књижевни 

критичар, који је имао кључну улогу у културном насљеђу Аргентине. Своју 

каријеру је започео као физичар, након које преживљава егзистенцијалну 

кризу и окреће се метафизичким питањима, одбацујући објективност науке. 

У моменту када је већ уживао славу као физичар, 1945. године, Сабато се 

окренуо књижевности и одселио у село да се посвети писању. Почетак 

интересовања за проблем човјекове егзистенције јавља се у првом 
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објављеном есеју Појединац и Универзум (1945), у којем Сабато критикује 

индиферентност науке и дехуманизацију друштва. 

Првим романом Тунел, објављеним 1948. године, Сабато је у значајној 

мјери скренуо пажњу јавности на свој рад и добио похвале Алберта Камија, 

који га је превео на француски језик, затим Жана Пола Сартра, Томаса Мана, 

Грејема Грина, Витолда Гомбровича и других. Тунел чини трилогију са још 

два чувена Сабатова романа: О јунацима и гробовима (1961) и Абадон, анђео 

уништења (1974). Сабато је објавио више књига есеја и књижевних огледа, 

под насловима Појединац и Универзум (1945), Писац и његове утваре (1963), 

Разговори са Борхесом (1976), Пре краја (1998) и Отпор (2000). Сабато се 

сматра једним од највећих писаца метафизичке прозе, а у његовом 

стваралаштву се запажају утицаји егзистенцијализма, магичног реализма и 

постмодернизма. Сабато се сматра последњим класичним писцем 

аргентинске литературе, а за свој рад је примио многа међународна признања, 

између осталих Легију части и награду Мигел де Сервантес. За сагледавање 

и разумијевање концепта религије у Сабатовом животу, од великог је значаја 

један сегмент Сабатове биографије, а то је саобраћајна несрећа у којој је 

страдао његов син Хорхе Федерико. У немогућности да га оживи, Сабато се 

почео проналазити у трагању за религијама, али не тражећи Бога као потврду 

или негацију, већ као особу која би га спасила.  

У централном дијелу рада покушаћемо да сагледамо Сабатово 

схватање Бога, религије и смрти на примјеру збирке есеја Појединац и 

Универзум, есеја Пре краја и Отпор, затим у романима Тунел (1948) и О 

јунацима и гробовима (1961). Сабатов однос према Богу се мијењао у 

различитим периодима живота и од дјела до дјела, зависно од животних 

околности у којима је живио и стварао. Своје религиозне ставове базирао је 

на животним околностима - у почетку је своја вјеровања заснивао на теизму 

и агностицизму, касније на нихилизму, да би се у каснијој фази развоја 

приближио метафизици наде. Да бисмо аргументовали претходну тезу, 

кренућемо од следећих Сабатових ставова, изложених у поглављу ,,Извештај 

о слепима“ романа О јунацима и гробовима, када Сабато, посредством јунака 

Фернанда Видал Олмоса, разрађује низ теорија о постојању Бога и наводи 

сљедеће могућности: 

1. ,,Бог не постоји. 

2. Бог постоји и обичан је нитков. 

3. Бог постоји, али понекад спава: његови кошмари су наш живот. 

4. Бог постоји, али повремено има наступе лудила: ти наступи су наш  

живот. 

5. Бог није свеприсутан и не може бити свугде. Понекад је одсутан. У  

другим световима? У другим стварима? 

6. Бог је обични сињи кукавац, суочен са проблемом сувише  

сложеним, који превазилази његове снаге. Бори се са материјом, као уметник 

са својим делом. Каткад му пође за руком да буде Гоја, али је углавном јад и 

беда. 



23 
7. Бог је поражен, пре почетка историје, у боју са Кнезом Таме.  

Претворен у наводног ђавола, Бог је увелико изгубио од угледа, јер му се 

приписује да је створио овај кукавни свет“ (Sabato, 2017a). 

У раду ћемо покушати да докажемо да поједине од наведених ставова 

можемо довести у везу са различитим периодима Сабатовог животног 

раздобља, односно дефинисати на који се начин Сабатов однос према Богу 

може посматрати, како у његовој биографији, тако и у есејима и романима. 

Методом анализе текстова ће се у раду показати како се Сабатов однос према 

Богу мијењао, еволуирао и стагнирао у појединим периодима животног 

раздобља. Анализом дискурса јунака у есејима и романима указаће се на 

могућност идентификације Сабата са појединим ликовима својих романа, 

што је уједно и примарни циљ овога рада. Није занемарљив ни аспекат 

посматрања дискурса из психолошке перспективе, имајући у виду да 

анализирањем психолошких ситуација, које су пратиле стварање Сабатових 

дјела, уједно проналазимо њихову повезаност са изложеним ставовима.  

БОГ ПОСТОЈИ, АЛИ ПОВРЕМЕНО ИМА НАСТУПЕ ЛУДИЛА: ТИ 

НАСТУПИ СУ НАШ ЖИВОТ. 

Сабатов живот, као и Сабатово дјело, представљају манифестацију 

јединствене и моћне опсесије: трагања за Апсолутним. Сабато, у духу 

агностицизма, тврди да је немогуће доказати постојање Бога, када је у свијету 

толико несрећа које су задесиле људе, који су то најмање заслужили - гладне, 

болесне, пензионере: 

,,Како одржати наду, како не сумњати, када један малишан умире од 

глади, или у неким боловима, од леукемије или од менингитиса, или када се 

пензионер обеси зато што је сам, стар, гладан и без игде икога, као што се 

сада дешава; где је Бог? (..) Како каже Достојевски, Бог и Ђаво расправљају 

о души човека, а бојно поље је срце тог несретника. И ако је борба 

бесконачна, и ако Бог није тако моћан да победи свог Супарника и ако је, како 

многи кажу, Ђаво победио и везао га ланцима, или, што би било још 

изопаченије, већ влада светом и утиче да простодушни верују да је Бог како 

би га лишио угледа (каква страхота), какав би смисао живот тада имао?“ 

(Сабато, 2018). 

Имајући у виду чињеницу да је ово размишљање о борби између Бога 

и Ђавола садржано у есеју Пре краја, који је писан након два трагична 

догађаја у Сабатовом животу - погибије сина и смрти супруге, онда не чуди 

да Сабато заступа тезу многих да је Ђаво побиједио Бога. У есеју он не може 

да се помири са губитком сина, али поново на крају наводи да је живот без 

смисла уколико не постоји вјера у Бога, који може добити битку са Ђаволом. 

Сабато нам на овом мјесту експлицитно ставља до знања да је он истовремено 

теиста и агностик – Сабато вјерује у Бога, али и безуспјешно тражи доказ о 

његовом постојању; не прихвата чињеницу да би његов Бог допустио оволико 
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зла и страдање недужних људи. Чини се да су за Сабата, наступи Божјег 

лудила, заправо погибија сина и губитак супруге. 

Есеј Пре краја представља својеврсни духовни тестамент, у којем су у 

највећој мјери оличене Сабатове емоције пред надолазећу смрт. Он се осјећа 

дужним да генерацијама младих људи укаже на предстојеће проблеме, те да 

их на неки начин припреми на животну драму. Последња Сабатова жеља пред 

смрт је да одржи лекцију о томе да се не смије запасти у депресију и да је 

мисија човјека да узме живот као сопствени задатак и да крене у његову 

одбрану. Све је бесмислено, уколико не покажемо солидарност и жртвујемо 

се за другога: 

,,Само они који су у стању да отелотворе утопију биће способни за 

одлучујућу борбу, да се надокнади изгубљени дио човечанства“ (Сабато, 

2018). 

БОГ НИЈЕ СВЕПРИСУТАН И НЕ МОЖЕ БИТИ СВУГДЕ. ПОНЕКАД ЈЕ 

ОДСУТАН. У ДРУГИМ СВЕТОВИМА? У ДРУГИМ СТВАРИМА? 

У есеју И шта онда из збирке есеја Појединац и Универзум упознајемо 

се са сегментима Сабатове егзистенцијалистичке филозофије, уједно и са 

његовом концепцијом религије. Сабато, најприје, говори о теизму и атеизму 

писаца и филозофа, чија су му дјела послужила за узор:  

,,Веома је тешко избећи чисто очајање ако том егзистенцијализму 

одузмемо веру у Бога, јер остајемо напуштени у једном свету без смисла, који 

се завршава неопозивом смрћу . (...) Али Достојевски се спасава од потпуног 

очајања, као што се спасава и Кјеркегор, јер на крају поверује у Бога. Такође 

се спасавају и они који као Ниче и Рембо – или многи жестоки атеисти који 

имају Бога за непријатеља, јер да би постојао као непријатељ, најпре мора да 

постоји. Али за једног егзистенцијалисту атеисту, какав је Сартр, изгледа да 

не постоји други излаз осим чистог очајања“  (Sabato, 2005, стр. 51). 

Будући да је Сабато у великој мјери био заинтересован за проблеме 

човјекове егзистенције, духовне кризе и смисла постојања, он је идејну 

основу својих дјела засновао на утицају филозофа Ничеа, Хајдегера, 

Кјеркегора, као и писаца филозофског усмјерења (Сартр, Унамуно) (Pavlović-

Samurović, 1993, стр. 701). У наведеном одломку Сабато истиче да је 

егзистенцијализам, као филозофски правац, у ствари повезан са вјером у 

Бога, јер би у супротном свака јединка скончала смрћу. Као примјере 

стваралаца, који су спознали постојање Бога, па макар и као непријатеља у 

својој концепцији, Сабато наводи Достојевског, Кјеркегора, Ремба и Ничеа. 

Насупрот томе, код Сартра је неминовно чисто очајање, јер, како закључује 

Сабато, он је атеиста.  

Сабато надаље говори о трагичном поимању егзистенције која 

надахњује савремену књижевност, па пружа објашњење због чега та 

књижевност за централне теме има тјескобу, самоћу, немогућност 
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комуникације, лудило и самоубиство. Такав универзум постаје паклени 

универзум, а живот без вјере у Нешто поистовјећује са полним чином без 

љубави (Sabato, 2005, стр. 52). Сабато одбија да прихвати да постоје само 

двије могућности – опредијелити се за вјеру у Бога или завршити у тоталном 

очајању. На овом мјесту закључујемо да у овом есеју Сабато још увијек нема 

јасно дефинисану своју концепцију Бога и религије, те да је он још увијек у 

процесу самоиспитивања. Доскоро физичар у кога су сви полагали наде на 

путу научних достигућа, сада улази несигуран у свијет, у којем правила више 

не важе. Не постоји формула коју сада Сабато може примијенити како би 

добио релевантан резултат, што нам даље показује да је Сабато несигуран у 

вези са одабиром својих филозофских и књижевних узора, тј. чију концепцију 

Бога треба слиједити. 

Сабато полази од премисе да свијет мора имати смисла, чим се боримо, 

дјеламо, живимо и стварамо умјетничка дјела, чиме на тренутак нарушава 

свој песимистичан став под утицајем Сартра и Камија да је немогуће борити 

се, кад свијет нема смисла. Разум нас обесхрабрује и тежи нас претворити у 

скептике. Поставља се питање: уколико нам разум непрестано убија илузије, 

зашто већина људских бића и даље дјела и ствара, са мишљу да их на крају 

тога пута чека вјечност? Колико год ми били разочарани, незадовољни и 

обесхрабрени, трачак вјере у постојање вјечности нам нико не може одузети. 

Сабато своју утопију и систем вјеровања заснива на тези да човјек треба да 

се ограничи на то да смјерно слиједи свој инстинкт, који нас тјера да живимо 

и радимо, да имамо дјецу и да их одгајамо, да помажемо ближњем, а не да 

покушавамо рационализовати оно најопасније и најдраматичније у нашем 

постојању. Оштрицу критике је Сабато усмјерио на ограниченост људи да 

вјерују или у напредак науке или у сврсисходност ратова, стога у наставку 

каже: 

,,А око нас су или наивци који и даље верују у Непрекидни Напредак 

Човечанства кроз Науку и Изуме, или полудела чудовишта која сањају о 

ропству или разарању читавих раса“ (Sabato, 2005, стр. 53). 

Сабато изједначава окрутност диктатора и наивност људи, који не 

схватају да напредак науке не имплицира напредак човјечанства, те да наука 

заправо постаје мјесто највећих злоупотреба. 

Сабато сматра да је човјеку урођен нагон за животом, ма колико нас 

невоља у животу задесило. Довољно је што нас тај нагон подстиче да се 

боримо и што нам ставља до знања да нисмо у потпуности усамљени. Чак се 

и скептици на неки начин боре, јер би се у супротном морали убити или 

препустити смрћу са потпуном равнодушношћу. Сабато увијек осцилира 

између разочарења и наде, с тим да нада на крају превагне. Он пише о ужасу 

протеклих и садашњих времена у дугој и тешкој историји човјека:  

,,Сав ужас протеклих и садашњих времена у дугој и тешкој историји 

човека не постоји, уосталом, за дете које се рађа и за младића који почиње да 

верује. Свака нада сваког младог човека нова је – на срећу – јер се бол осећа 
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само на сопственој кожи. Та безазлена нада полако се прља, тачно је, она 

бедно пропада, најчешће се претвара у прљаву крпу која напокон са гађењем 

буде бачена. Али задивљујуће је то што се човек и даље бори упркос свему, 

и што разочаран и уморан или болестан, и даље крчи путеве, оре земљу, бори 

се против непогода, па чак и ствара лепоту сред једног варварског и 

непријатељског света.“ 

На концу Сабато закључује да је борба човјека, упркос свим недаћама 

задивљујућа, и као таква представља доказ да свијет има тајанствени смисао, 

те да човјек може досегнути величину и вјечност. Борба Сатане и Божанског 

духа је константна, али побједа добра ће нам указати на пут ка издизању из 

блата очајања (Sabato, 2005, стр. 58). 

У есеју Љубав, уметност и вечност Сабато истиче да је бесмртност 

обрнутa слика вјечности. Вријеме заправо не постоји, а бесмртност јесте 

пролазак времена и претварање будућности у прошлост. Вјерски занос 

представља претварање тренутка у Апсолут и ступање у додир са вјечношћу, 

а вјечност, по Сабату, није ништа друго до Бог (Sabato, 2005, стр. 75). Иако је 

Сабатова визија аргентинског човјека прилично песимистична, рећи ћемо и 

да нада заузима значајно мјесто у његовој мисли. Редослед Сабатових мисли 

би био: људска борба упркос свему - тајанствени смисао - могућност 

досезања величине и вјечности - божански Дух - издизање из блата очајања. 

Сублимирано: божански смисао. 

БОГ ЈЕ ОБИЧНИ СИЊИ КУКАВАЦ, СУОЧЕН СА ПРОБЛЕМОМ 

СУВИШЕ СЛОЖЕНИМ, КОЈИ ПРЕВАЗИЛАЗИ ЊЕГОВЕ СНАГЕ. БОРИ 

СЕ СА МАТЕРИЈОМ, КАО УМЕТНИК СА СВОЈИМ ДЕЛОМ. КАТКАД 

МУ ПОЂЕ ЗА РУКОМ ДА БУДЕ ГОЈА, АЛИ ЈЕ УГЛАВНОМ ЈАД И 

БЕДА. 

Кључна питања која су заокупљала Сабата у романима и есејима су 

питања добра и зла, Бога, смисла постојања, могућности спознаје и 

комуникације, самоће, књижевности, проблеми умјетничког стварања. У 

есеју Отпор, објављеном 2000. године, Сабато критикује модерно друштво, 

индивидуализам, губитак духовних вриједности, глобализацију, а наглашава 

потребу комуникације са другима. Сабато истиче да је трагично што човјек 

губи способност да разговара са другим људима и наглашава да су љубав и 

сусрет врхунски изрази живота. Због недостатка комуникације, човјек 

проживљава дубоку егзистенцијалну самоћу. У првом писму под називом 

Мале и велике ствари, Сабато наглашава да једино духовне вриједности могу 

да нас спасу потреса који пријете људској судбини. У наставку Сабато 

набраја духовне вриједнoсти прошлих и неминовно бољих времена: 

достојанство, несебичност, част, поштење, које су биле својствене већини 

људи. Све ове вриједности заснивале су се на дубокој вјери у живот и на 

светим списима, или како Сабато каже, биле су Божије заповијести. Атеизам 

је, пак, карактеристика модерних времена: 
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,,Религија је изгубила утицај на људе и има већ неколико десетина 

година како је изгледало да су митови и религије заувек превазиђени, а 

атеизам постао општа појава у напреднијих духова. Последњих година, 

међутим, човек се, у свом безизлазу, окренуо религијама у потрази за Неким 

ко би могао да му буде ослонац“ (Сабато, 2004, стр. 55). 

Млади људи су прилагодили религију својим потребама, те је она 

далеко од истинске побожности. Сабато потврђује постојање Бога као битног 

сегмента живота, али је тај Бог немоћан и човјек му се враћа само услед 

егзистенцијалне кризе. Ипак, човјек је упркос свим изумима и напретку, 

култури, религији и спознаји свијета, остао на површини живота. На крају 

есеја, у епилогу под називом Одлучност и смрт, Сабато дочарава своје 

виђење концепта смрти и начин на који је замислио кључни тренутак борбе 

са њом, с обзиром да осјећа да смрт брзо долази. Сабато наглашава да се сваки 

час човјековог живота дешава само једном, те да ништа не може да га 

замијени. Близину смртног часа Сабато пореди са слућењем освита дана у 

мрклој ноћи. Сабато иде у сусрет смрти, она га узима постепено, али му она 

не може одузети живот, јер је одавно очекује.  

Аутобиографски есеј под називом Пре краја Сабато је написао, као и 

претходни есеј Отпор, у тренутку осјећаја приближавања смрти, 1998. 

године. У есеју Сабато говори о никад превазиђеном губитку сина и евоцира 

успомене на заједничке тренутке са њим. Ништа не може умирити Сабатову 

тјескобу и бол, а дао би све своје књиге и углед да поврати синовљеву 

близину (Сабато, 2018). Религиозна схватања живота и бола му помажу да 

превазиђе бол за сином. Сабато каже да се након синовљевог одласка све 

суновратило, и да потиштеност због његовог губитка не може да савлада. 

Вријеме се зауставило, а овај животни ударац Сабато пореди са мржњом 

Бога. На крају есеја, Сабато ипак не одустаје од наде и вјере, чиме потврђује 

да оне ипак надилазе очајање: 

,,Ја такође имам многе недоумице, и повремено помислим да ли су 

ваљани аргументи којима сам покушао да пронађем смисао постојања. 

Охрабрује ме то што знам да је Кјеркегор говорио да имати веру представља 

храброст да се поднесе недоумица. Ја се колебам између очајања и наде, која 

увек превагне, јер да није тако човечанство би нестало још на почетку, пошто 

је толико разлога да се у све сумња“ (Сабато, 2018). 

Ма колико био свјестан немоћи Бога у борби са Ђаволом, човјек 

наставља да црпи наду и енергију да живи, упркос многобројним разлозима 

да се у све сумња. Бол, који можемо осјетити у свим Сабатовим дјелима, 

нераскидиво је повезан са постављањем питања о постојању Бога и 

проналажењу смисла постојања. Сабато константно тражи Бога, не би ли му 

вјера олакшала овоземаљску тјескобу и привидно објаснила све 

противрјечности. Смрт, очајање, смисао постојања, као и егзистенцијални и 

метафизички проблеми, за Сабата нису само проблеми Аргентинаца, већ 

универзални проблеми. Сабато признаје да и сам има многе неодумице – 

вјечити је скептик, сумња у себе и своје способности. 
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БОГ НЕ ПОСТОЈИ. БОГ ПОСТОЈИ И ОБИЧАН ЈЕ НИТКОВ. 

Унутар Сабатових романа ликови дјелују, раде, мисле и о њима знамо 

само оно што нам они сами кажу. Сваки лик у роману је производ идеје 

аутора, али како се роман развија, лик поприма сопствене црте и претвара се 

у независно биће, те аутор губи контролу над његовим понашањем (Soldatić, 

2002, стр. 128,142). Сабатов роман Тунел (1948) је драма о неостваривости 

комуникације, будући да је главни јунак интровертни сликар Хуан Пабло 

Кастел, који презире све што га окружује; главна тема романа је људска 

егзистенција и потрага за личним идентитетом, који резултирају отуђењем 

јунака Кастела, услед неспособности комуницирања и најзад, злочином из 

љубави. Кастел је човјек кога покреће жеља да нађе неког ко ће га разумјети, 

неког ко ће му помоћи да савлада и превазиђе све опсесије које га не 

напуштају. Његова есенцијална обиљежја су егзистенцијална празнина, 

нихилизам и самоћа. Постоји једно мјесто у роману Тунел, веома знаковито, 

када Сабато, кроз главног јунака дјела Кастела, експлицитно промишља 

сврху постојања:  

,,Покаткад верујем да ништа нема смисла“, 

па појашњава:  

,,На једној мајушној планети, која јури према ничему већ милионима 

година, рађамо се у болу, растемо, боримо се, разболевамо се, патимо, 

другима наносимо бол, вичемо, умиремо, умиру и други се рађају да би 

почели поново бескорисну комедију“ (Sabato, 2017b). 

Сабато посредством Кастела поставља питање о смислу постојања и 

каже да је и рађање и умирање једна бескорисна комедија. Појмовна парада 

песимизма код Сабата (коју једва да ублажава оно покаткад са почетка 

цитата) гласи: ништа нема смисла; патња и мајушна планета која јури према 

ничему; рађање у болу и живот као бескорисна комедија. Сублимирано: на 

граници нихилизма стоји бескорисни бесмисао. Ту, чини се, у сабатовском 

бесмислу, за Бога тешко да има мјеста. Јер, питање Сабатовог поимања Бога, 

питање религиозности и, коначно, питање Сабатовог поимања смрти, своде 

се на једно једино питање, један једини појам – смисао. Па, ако ништа нема 

смисла – нема ни Бога, који се и библијски и филозофски тумачи као врховни 

давалац и означитељ смисла. Ту је Сабато потпуно на линији свог 

савременика, још једног заљубљеника у дјело Фјодора Михајловича 

Достојевског - бриљантног француског филозофа румунског поријекла, 

Емила Сиорана. У збирци есеја Кратак преглед распадања Сиоран пише о 

ништавности времена, али и свеопштој бeзвриједности свега. Исту 

атмосферу, ред по ред, ишчитавамо у Камијевом Странцу, али и код нас, у 

Дневнику о Чарнојевићу Милоша Црњанског, који почиње: Јесен и живот без 

смисла.  

Од бескорисног бесмисла до божанског смисла? Није ли управо 

између такве двије Сабатове крајности, прецизније - на путу од једне до 
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друге, разапета и читава религиозна мисао Достојевског. Треба се присјетити 

његове реченице из последње биљежнице: Јa не верујем у Христа и не 

исповедам га као дечак, већ је кроз велики пакао сумње прошла моја осана... 

Сабато је отелотворен и сакривен у већини ликова својих романа. 

Његове мисли изговарају у роману Тунел наизмјенично Кастел и Марија 

Ирибарне. Кастелово признање злочина је значајно, не због почињеног 

злочина, већ због сваке ријечи, која симболизује процес лудила, а лудило је 

симбол метафизике очаја. У наставку Кастел наводи: 

,,Углавном увек сам презирао људски род. Немам ништа против да 

признам да понекад нисам цео дан јео, или по целу недељу сликао због тога 

што сам посматрао неку карактерну црту; невероватно је до ког степена 

грамзивост, завист, безобразлук, простаклук, незаситост и уопште све ове 

собине заједно, које чине несрећним људски живот, могу да се виде на једном 

лицу, у начину хода, у једном погледу“ (Sabato, 2017b). 

Цитирани дио романа указује на могућност поистовјећивања Сабата са 

Кастелом. Наиме, сликар каже да је због подробног посматрања негативне 

стране појединачног карактера знао жртвовати и своју умјетност. 

Претпоставља се да је као резултат те анализе настајала вјерна репродукција 

карактерних црта оличених у слици. Познато је да је и Сабато зарад љубави 

према писању жртвовао сва признања на пољу науке, и одселио се у мало 

мјесто, како би се осамио и посветио у потпуности књижевном раду. 

Разочаран је био достигнућима науке, послератним дешавањима и ставом 

колега поводом свог опредјељивања за књижевност. Сабато је прошао кроз 

духовну кризу, током које је помишљао и на самоубиство, а дио својих 

тјескоба и опсесија преточио је и у јунака свог првог романа. Кастелов 

нихилизам бива исказан на индиректан начин, када му се Марија Ирибарне 

обраћа ријечима: 

,,Забога, хтела сам да кажем да је био сличан теби у извесном смислу, 

али не да је био идентичан. Тај човек је био неспособан да створи било шта, 

био је деструктиван, имао је убитачну интелигенцију, био је нихилиста. 

Нешто тако као твоја негативна страна“ (Sabato, 2017b). 

Поменута негативна страна дефинише Кастела као нихилисту, 

антихриста, невјерника. Ово одбацивање религије је слика људског стања 

једне епохе коју карактерише пад вриједности. У ужасавајућој и 

дехуманизованој стварности, у којој доминирају ратови, мизерија, 

сиромаштво и насиље, човјек губи вјеру и повјерење у све, укључујући и 

Бога. Сабато посредством Кастела каже да, ма колико год наш очај био 

велики и колико год корачали ка путу самоубиства, чак и наговјештај добра 

нас спасава склизнућа у амбис: 

,,Човек је толико везан за оно што постоји, да на крају више воли да 

подноси његову несавршеност и бол који наноси ружноћа него да уништи 

илузију једним актом сопствене воље. А исто тако се често дешава да – када 

стигнемо до ивице очаја, који претходи самоубиству, када смо исцрпели све 
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оно што је зло и стигли до тачке када се зло не може више превазићи – било 

који елеменат добра, ма колико сићушан био, добија неизмерну верност, 

постаје одлучујући, и хватамо се за њ, као што се очајник хвата за било какву 

травку кад је у опасности да се скотрља у неки амбис“ (Sabato, 2017b). 

Кастел се осјећа усамљеним на свијету, и потребно му је да наиђе на 

нечију љубав и разумијевање. На другој страни, Сабато жели наићи на 

одобравање, разумијевање и саосјећање савременика. Жели да га 

објављивање романа Тунел ослободи свих депресија, да га потврди као зрелог 

писца, и коначно ослободи размишљања о смрти. 

Други Сабатов роман О јунацима и гробовима подијељен је на четири 

дијела, од којих прва три представљају агонију не само јунака, већ и Буенос 

Аjреса. Наиме, ради се о љубави коју протагониста Мартин осјећа према 

Алехандри, љубави која је трагична, неостварива и необјашњива. Четири 

приче су представљене из различитих тачака гледишта и вишеструко се 

смјењују. Бруно је такође значајан лик и носилац идеја романа; сагледавамо 

га у својству Сабатовог гласника, када су у питању теме у вези са човјеком и 

његовом судбином, књижевним стваралаштвом, као и судбином Аргентине: 

,,Човек није саздан само од безнађа него и од вере или наде, не само од 

смрти него и од жеље за животом, не само од усамљености него и од 

тренутака заједништва и љубави. Уколико би превладало безнађе, сви бисмо 

се препустили смрти или бисмо се убили, а то се не дешава. (..) Наш разум, 

наш ум нам непрекидно доказују да је овај свет ужасан. Стога је разум 

погубан и води скепси, цинизму и коначно уништењу. (...) Ако је стрепња 

искуствена спознаја Ништавила, нешто као онтолошки доказ Ништавила, зар 

нада не би могла да буде доказ Скривеног Смисла Постојања, нешто за шта 

се вреди борити? А пошто је нада јача од стрепње (јер је увек побеђује, иначе 

бисмо сви дизали руке на себе), зар тај Скривени Смисао не би могао да буде 

истинскији рецимо од фамозног Ништавила?“ (Sabato, 2017a) 

Упркос ратовима, људској мизерији и негативним карактеристикама 

људског бића, Сабато сугерише да се и даље боримо и живимо, односно да 

посједујемо трајну наду. Морамо се одржати као раса и као човјечанство – 

имамо обавезу да пружимо отпор и да будемо саучесници у животу, упркос 

мизерији и прљавштини. Сабато поистовјећује стрепњу са ништавилом, а 

наду са скривеним смислом постојања. Рећи ћемо да је наведено поређење 

увод у борбу Ђавола и Бога, о којој ће Сабато писати пред смрт, у есеју Пре 

краја. Бог је нада за коју се вриједи борити. У ликовима Алехандре и њеног 

оца, Френанда Видал Олмоса, оличен је исконски атеизам до граница 

аутодеструктивности и тоталног лудила. Алехандра експлицитно говори о 

мржњи према Богу, који је кривац за њен узалудни живот: 

,,Сву мржњу сам усмерила против Бога. Имала сам утисак као да ме је 

он обмануо и пошто сам осећала да је он на неки начин на страни тетке 

Терезе, те старе, хистеричне и злоћудне жене, у мојим очима је постао налик 

њој. Чинило се да се сва моја религиозна усрдност, наједном и свом снагом, 
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окреће у другом смеру. Тетка Тереза је рекла да ћу бити пропалица, што значи 

да и Бог тако мисли, и не само да мисли, него сигурно и жели“ (Sabato, 2017a). 

За Алехандру пакао не постоји, ни Бог не постоји. То су поповске 

измишљотине да би се плашили наивни људи као што је Мартин (Sabato, 

2017a). Узевши у обзир да се сукоб између наде и стрепње, односно између 

Ђавола и Бога, одражавао у Сабатовој души током цијелог живота, то је он 

ту борбу инкорпорирао у своје ликове. Тако су и Кастел у Тунелу, као и 

Алехандра и Фернандо Видал Олмос у роману О јунацима и гробовима, 

заправо Сабато у тренуцима потпуног бесмисла и нихилизма; насупрот томе, 

Бруно у роману О јунацима и горобовима слиједи теизам и метафизику наде 

из Сабатових есеја са почетка и краја његовог књижевног стваралаштва. 

ЗАКЉУЧАК 

Ернесто Сабато је писац пун контрадикторности, и таквог га 

доживљавамо читајући његова дјела. Анализирајући Сабатова дјела, 

закључујемо да наука није најбоље рјешење и да нам не гарантује ништа, те 

да јој недостају идеје и етичке вриједности. Ова чињеница за Сабата 

представља крај концепције живота и дехуманизацију човјечанства 

узроковану новцем. Стога је лако пасти у очај, уколико престанемо вјеровати 

у Бога и почнемо живјети у свијету без смисла.  

Сваки тунел, па и тунел Сабатове спознаје смисла, симбол је тјескобе, 

немира, страха пред тешкоћама, нестрпљења да се задовољи жеља. Сабатов 

тунел подразумијева пут од бескорисног бесмисла до божанског смисла - у 

оба правца, наизмјенично, свакодневно и вјечно. Можда се најупечатљивије 

Сабатово промишљање смрти налази на крају есеја Отпор, када се он мири 

са неминовношћу своје смрти од које се не плаши и каже: 

,,Позаборављао сам велике делове свога живота док, напротив, још на 

мом длану пулсирају сусрети, тренуци опасности и имена људи који су умели 

да ме извуку из депресије и оних који су ми блажили горчину. Међу њима су 

и имена вас који верујете у мене, који сте прочитали моје књиге, и који ћете 

ми помоћи да умрем“ (Сабато, 2004, стр. 143). 

На растанку се Сабато маестрално захваљује свима онима, који су 

умјели да га извуку из депресије, а посебно читаоцима који су остали вјерни 

његовим дјелима. На тај начин су му олакшали близину смрти. Сабато ни на 

самрти не заборавља да се захвали свима који су вјеровали у њега. На основу 

изнијетих ставова закључује се да су му ти исти читаоци дали снагу да 

достојанствено живи последње дане свог живота. Сабато се не плаши 

неминовне смрти, и спреман је да мирно оде у ону исту вјечност о којој је 

говорио у својим дјелима, а читаоци његових дјела учиниће га бесмртним. 

Ипак, Ернесто Сабато није, како је и сам очекивао, издахнуо непосредно 

након писања есеја Пре краја и Отпор, већ деценију касније, 2011. године, 

оставивши дубок и неизбрисив траг у аргентинској књижевности.  
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GOD, RELIGION AND DEATH IN THE ESSAYS AND NOVELS OF 

ERNESTO SABATO 

Ana R. Canovic1 

Abstract: The paper is entirely dedicated to the way of looking at concepts 

of God, religion and death in essays and novels of Argentine writer Ernesto Sabato. 

The intention is to present the manner in which the relationship with God can be 

defined both in the Sabato’s biography and in his essays and novels. In the 

introduction are stated the basic biographical data with a focus on two events that 

marked the last decades of Sabato’s life. In the paper are also discussed the issues 

of Sabato’s consideration of God, religion and death and the possibility of Sabato’s 

declaring in a religious sense. In the central part, the research of the Sabato’s 

relationship towards mentioned concepts was carried out on examples of collection 

of the essays “One and the Universe ", the essays “Before the End" and “The 

Resistance", and novels “The Tunnel" and “On Heroes and Tombs ". It is concluded 

that Sabato’s relationship with God changed in different periods of life and from 

work to work, depending on life circumstances in which he lived and worked. 

Keywords: Ernesto Sabato, loneliness, religion, death, God, 

existentialism, agnosticism, theism-atheism. 
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РИЗИЧНИ УТИЦАЈИ ДИГИТАЛНИХ МЕДИЈА НА 

ПСИХОФИЗИЧКИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА1 

Јелена Ж. Мићевић Карановић2, Ангела Ј. Месарош Живков3, 

Србислава В. Павлов4, Тања С. Бркљач5 

Сажетак. Основни циљ истраживања био је утврдити колико су деца 

предшколског узраста упозната са појединим дигиталним медијима (интернет, 

друштвене мреже, мобилни телефони и рачунар), колико их користе, какво мишљење 

имају о ризичним факторима њиховог утицаја и колико их родитељи и васпитачи 

заштићују од ризичних фактора њиховог утицаја. Основни метод је 

неексперименталан – анкетно истраживање на узорку, а укупан узорак је чинило 110 

деце предшколског узраста. Узорак је намеран и пригодан, што одговара 

експлоративној природи овог истраживања. Примењени инструмент је модификована 

и скраћена верзија упитника конструисаног у сврхе ширег истраживачког пројекта. 

Добијени резултати показују да већина деце предшколског узраста зна шта су 

дигитални медији, да их користе, да нису свесна свих опасности њиховог коришћења 

и да нису имала нека непријатна искуства у суочавању са њима, као и то да понекад са 

родитељима и васпитачима разговарају о опасностима и ризицима њиховог 

коришћења. Родитељи контролишу коришћење дигиталних медија, али више 

прибегавају забранама него разговору о њиховим ризичним утицајима, а индикативно 

је да је превенција, у смислу едукације детета, односно разговора са дететом и правог 

информисања детета о ризичним факторима утицаја дигиталних медија, боља опција 

од стриктне контроле и забрана њиховог коришћења. 

 
1 Истраживање представљено у овом раду је део ширег истраживачког пројекта и извод 

необјављеног дела пројекта који је одобрио Покрајински секретаријат за високо образовање и 

научноистраживачку делатност АП Војводине под називом „Протективни фактори и ресурси 

родитеља и васпитача у суочавању деце предшколског узраста са ризичним утицајима дигиталних 

медија на дечји психофизички развој" на основу Решења број 142-451-2601/2018-02-1. 
2 micevicj@sbb.rs, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 
3 angelamesaros.zivkov@gmail.com, Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди 
4 srbislavapavlov@yahoo.com, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 
5 tanjabrkljac@gmail.com, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 

https://doi.org/10.5937/sinteze9-22205
mailto:micevicj@sbb.rs
mailto:angelamesaros.zivkov@gmail.com
mailto:srbislavapavlov@yahoo.com
mailto:tanjabrkljac@gmail.com
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Кључне речи: дигитални медији, психофизички развој, деца 

предшколског узраста, родитељи и васпитачи. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Истраживање представљено у овом раду је извод и необјављен део 

истраживачког пројекта под називом „Протективни фактори и ресурси родитеља и 

васпитача у суочавању деце предшколског узраста са ризичним утицајима 

дигиталних медија на дечји психофизички развој“ који је одобрио Покрајински 

секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине. 

Дигитално окружење или дигитални контекст је свеприсутан. Појмови 

у дигиталном добу: дигитална технологија, хај-тек револуција, хај-тек 

култура, сајбер свет, ИКТ – информационо-комуникационе технологије, 

мрежно окружење, Е-учење нас све чешће окружују (Станковић Јанковић, 

2013, према Вукановић, 2017). 

Информатизација друштва довела је до значајних промена у 

одређеним сегментима друштвеног живота. Промене се могу разматрати у 

позитивном и негативном контексту. Позитиван контекст се помиње у делу 

промена које су довеле до препуштања појединих мануелних и рутинских 

послова аутоматским уређајима, што појединцу оставља више времена за 

бављење креативним активностима и већим испољавањем сопствене 

индивидуалности, а с друге стране, процес информатизације доводи до 

дехуманизације и отуђења појединаца, те временом и до губитка његовог 

идентитета (Veljović et al., 2009). Све то доводи до физичке неактивности 

(хипокинезије) и до губитка подстицаја за правилан раст и развој.  

Седећи човек је физички лењ и троши мање енергије за свакодневне 

активности што резултира одређеним физичким и психичким проблемима, а 

пре свега доводи до гојазности, телесних деформитета, губитка снаге 

мишићне масе, хипертензије, слабљења чврстоће и еластичности зглобова и 

лигамената, слабљења дисајних и кардиоваскуларних капацитета, 

вегетативних и психичких сметњи. Проблем недовољног кретања је данас 

актуелан и код деце предшколског узраста, а услови физичког окружења у 

којем данас деца одрастају најчешће не омогућава довољно физичко 

ангажовање и тиме друштвена средина не делује подстицајно на физички 

раст и развој, као и на јачање биолошких потенцијала (Крагујевић, 2005). 

Према речима Богдановићеве „дете не можемо изоловати од тековина 

модерне цивилизације, али га можемо и морамо усмерити да на прави начин 

искористи све предности новог доба“  (Богдановић, 2013, p. 435).  

Данашње генерације користе све предности које пружају савремена 

средства за комуникацију. За њих је сасвим природно да контролишу ток 

информација, да упијају вишеструко више података него претходне генерације, 

да уче оно што сами изаберу, да комуницирају истовремено на више начина и 

да истовремено обављају више интелектуално захтевних радњи. То је 
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генерација која је рођена кад су дигиталне технологије већ постојале. Њима су 

рачунари, интернет, мобилни телефони и мп3 плејери дати рођењем и они су 

уз њих одрастали не знајући за другачији свет, свет у којем нису постојале 

технолошке справе, разни софтвери, рачунарске игрице и слично. Нова 

генерација деце је описана и као генерација дигиталних мислиолаца. Старије 

генерације су фокусиране на семантичке симболе док млађе генерације у 

сваком симболу на интернету, свакој икони или линку, налазе значај и 

претварају их у информације. Док се старије генерације жале на информациону 

преоптерећеност, Homo Zappiens1 генерација не би могла да замисли свој живот 

без обиља информација које је окружују (Bubonjić, 2013; Мићевић-Карановић 

et al., 2019). У књизи „Homo Zappiens: Growing up in a digital age“, Vin i Vraking 

(Veen & Vrakking, 2007) су припаднике Homo Zappiens генерације описали као 

особе које одрастају користећи три неизбежна уређаја модерног доба: 

даљински управљач, мобилни телефон и рачунар.  

Дакле, деца данас одрастају користећи мултифункционалне 

технолошке уређаје од најранијег детињства. Захваљујући њима, они немају 

проблем да одржавају корак са информационим токовима, да се изборе са 

информационом преоптерећеношћу, да се укључе у виртуелну комуникацију,  

комуницирају и сарађују путем интернета. 

Љајић (2018) истиче да „сусрет деце и младих с медијима данас се 

догађа знатно раније него пре десетак година и због тога је неопходно да се 

на време развија свест о деловању медија.“ (Ljajić, 2018, p. 69). Управо из тог 

разлога je потребно децу упознати са добрим и лошим странама коришћења 

дигиталних медија и створити код њих добре корисничке навике.  

Oсновни проблем у овом истаживању је испитивање колико су деца 

предшколског узраста упозната са појединим информационо 

комуникационим технологијама (интернет, друштвене мреже, мобилни 

телефони и рачунар), колико их користе, какво мишљење имају о ризичним 

факторима њиховог утицаја, колико их родитељи и васпитачи контролишу, 

забрањују и колико разговарају са децом у смислу заштите и превенције од 

појединих ризичних фактора њиховог утицаја имајући у виду да је разговор 

боља опција од стриктне контроле и забрана. 

ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА 

Многи аутори истичу да су могућности утицаја информационе 

технологије на дете и сам образовни процес изузетно велике, у позитивном 

 
1 Термин Homo Zappiens парафраза је латинске одреднице за човека, Homo Sapiens. 

Настао је као кованица првог дела одреднице и речи која представља ономатопеју за 

махање измишљеним ласерским оружјем (зап, зап, зап), које је узето као метафора за 

брзинско скенирање информација са монитора рачунара или дисплеја мобилног 

телефона погледом, особину која је типична карактеристика данашњих, нових, 

дигиталних генерација. 
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смислу, али да постоји опасност од негативног утицаја. Данас деца 

предшколског узраста одрастају уз рачунаре и проводе значајан део свог 

времена уз различите интернет садржаје (Павловић & Вулић, 2014). Деца 

млађа од 4 године највише времена проведеног на интернету потроше у 

гледању видео-садржаја, а како деца пређу границу од 4 године, почињу да 

показују интересовање и за online игре (Findahl, 2012; Teuwen et al., 2012) 

(Findahl, 2012; Teuwen, De Groff & Zaman, 2012). На пример, YouTube се у 

истраживању (ChildWise, 2018) показао као други омиљени сајт за децу испод 

5 година старости.  

Примена савремених информационих технологија и рачунарских 

софтвера намењених игри и учењу деце раног узраста  носи одређене ризике. 

Виртуелни свет може деловати збуњујуће за дете што може узроковати 

неразликовање стварности од имагинације (Allington et al., 2010). 

Управо због физичке неактивности која битно утиче на раст и развој 

предшколског детета деца у овом узрасту не би требало да користе рачунар 

дуже од 20 минута у току дана (Armstrong & Casement, 2001) (Armstrong & 

Casement, 2001). 

Стручњаци тврде да је телесно држање млађих узраста веома лоше, а 

новија истраживања потврђују прогресију поремећаја постуралног статуса. 

Основни узрок настанка приписује се последицама савременог начина 

живота, односно недовољном кретању где преовладавају пасивни положаји, 

и то седећи и стојећи, у којима деца углавном заузимају неправилне положаје 

тела. Кинезиолози указују да је лоше држање тела код деце везано за смањену 

проприоцептивну осетљивост, односно недовољно развијен појам о 

сопственом ставу, правилном држању тела. Постурални поремећаји су везани 

и за одређени степен мишићне дисфункције (Цветковић, 2011). Педијатри 

упозоравају на пораст броја деце са деформитетима кичме, оштећењем вида, 

смањене кондиције и других здраствених проблема насталих услед 

прекомерног седења за рачунаром. Физијатри саветују да је потребно 

ограничити време проведено поред рачунара на максимално један сат у току 

дана, а да остатак времена деца проведу бавећи се различитим физичким 

активностима. Просечно дете предшколског узраста проведе по три сата 

дневно испред телевизијског екрана и додатна два–три сата играјући видео-

игрице. То узрокује лепезу лингвистичких, психомоторних и локомоторних 

поремећаја.  

До коришћења рачунарских игара најчешће долази када је детету 

досадно, а употреба рачунара је подстакнута сазнајним потребама детета. 

Неопходно је благовремено поставити одређене границе и стандарде за 

примену информационих технологија на предшколском узрасту и из 

целокупног поступка извући позитивни ефекти на развој дечјег организма. 

Неки од могућих позитивних утицаја информационе технологије на физички 

развој детета су: допринос координацији покрета око-рука, развој ситних 

мишића шаке и перцепције, допринос бољем укључивању деце са физичким 

недостацима у редовне васпитно-образовне групе. Неки од могућих 
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негативних утицаја информационе технологије на физички развој детета су: 

неразвијеност мишића, мускулатурне промене (најчешће проблеми са леђима 

и шакама), гојазност, болести очију, проблеми изазвани зрачењем рачунара и 

других уређаја, фотосензитивна осетљивост (Anđelković, 2008). 

Употреба рачунара 2 сата на дан повезана је са повећаним индексом 

телесне масе код дечака и закључено је да физичка активност и седентарни 

животни стил представљају  значајне детерминанте и факторе ризика у 

развоју умерене гојазности и гојазности у детињству. Фактор који се 

најчешће доводи у везу са правилном постуром је свакодневна временски 

неограничена употреба рачунара. Предуго седење за рачунаром носи 

директне последице на правилан раст и развој деце (Straker et al., 2008), као и 

неправилан положај деце при седењу (Geldhof et al., 2007; Murphy et al., 2004). 

Информационе технологије доминирају у свим животним сферама и 

утичу на општи развој деце предшколског узраста. У овом периоду је 

заштитна функција организма слаба и деца су подложна негативним 

ефектима савременог начина живота. Дуго седење за рачунаром ради учења 

или забаве повећава ризик и управо због тога родитељи, али и васпитачи, 

морају поседовати основна знања о начинима заштите деце и правилној 

употреби рачунара. Да време проведено поред рачунара не би довело до 

негативних последица по раст и развој морају се обезбедити одређени услови, 

односно испунити ергономски стандарди: столица и сто морају бити у складу 

са висином детета са анатомским и прилагодљивим деловима; треба 

поставити руке у правилан положај при коришћењу миша – надлактица на 

површини стола, миш би требало да буде мање величине  ради лакшег 

баратања; тастатура за децу би требало да буде прилагођена прстима и 

спуштена ради прегледности, а  врх монитора треба да буде у висини очију, 

да би се спречило гледање нагоре. 

Уколико се не створе услови за адекватно коришћење рачунара може 

доћи до главобоље, болова у врату, поремећаја равнотеже и циркулације, а 

прекомерно гледање у екран доводи до жмиркања, црвенила, свраба и 

пецкања у очима. Сталне промене слика, светла и боје могу узроковати 

неуролошке проблеме и фотосензитивну осетљивост. Дете не сме да седи за 

рачунаром у дугом временском интервалу или, а уколико се то дешава, 

морају се правити паузе на сваких 15 до 30 минута. Неке од могућих 

последица неправилног коришћења рачунара су: гојазност, упала зглобова 

шаке, деформитети кичменог стуба, такозвана повреда узрокована учесталим 

понављањем, преосетљивост на одређене материје од којих се прави подлога 

или сам миш (Крнета et al., 2015). 

Откад је у Северној Кореји 10 људи умрло од психофизичке 

исцрпљености због неконтролисаног седења за рачунаром, стручна јавност 

апелује да се зависност од интернета званично уврсти у менталне поремећаје, 

а особа је зависна ако: проводи 25–40 сати недељно за рачунаром и лаже 

чланове породице и пријатеље о томе колико је заправо окупирана 

интернетом; кад нема приступ интернету осећа бес, напетост, депресију, 
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психички и физички немир; ризикује да изгуби посао, све теже се носи са 

свакодневним обавезама и зато поново бежи на интернет; постаје социјално 

изолована, преморена и пориче проблем, а кад га постане свесна, осећа страх 

и кривицу, те поново тражи заборав у виртуелном свету. 

Зависници од интернета скоро увек имају откривене или латентне 

психичке проблеме попут депресивности, анксиозности или недостатка 

самопоуздања. Овај облик зависности лечи се слично као и остале болести 

зависности, с тим да циљ није потпуни прекид употребе интернета.  

Истраживање које је спровео Unicef под називом Стање деце у свету 

2017. године говори о теми која има све више утицаја на готово сваки аспект 

живота како код милиона деце широм света тако и код свих нас, а то је тема 

дигиталних технологија. Утицај дигиталне технологије, а посебно интернета, 

је порастао, па се све више говори о томе да ли је интернет благодат за 

човечанство, јер нуди неограничене прилике за комуникацију и трговину, 

учење и слободно изражавање, или је претња нашем начину живота. Ово је 

занимљива и важна академска расправа, јер дигитална технологија (и због 

доброг и због лошег) представља чињеницу у нашим животима, 

неминовност.  

У поменутом извештају истиче се шта дигиталне технологије носе са 

собом, уз наглашавање добрих страна њиховог коришћења које се огледају у 

томе што омогућавају деци из појединих маргиналних група (на пример, са 

сметњама у телесном развоју, расељеној из ратом угрожених подручја, из 

социјално депривираних средина и/или других угрожених окружења) да буду 

у равноправној интеракцији да својим вршњацима. Тако, њихове 

способности долазе до изражаја. Деца – мигранти могу да уче у избегличким 

логорима захваљујући таблет рачунару, а млади из угрожених подручја могу 

да шаљу извештаје светској јавности о ситуацији и проблемима са којима се 

суочавају у својој заједници. С друге стране, лоше стране коришћења су 

злоупотреба личних података на интернету, зависност од видео игара, и још 

горе, присуство интернетског злостављања, ширење педофилских садржаја и 

др. (UNICEF, 2017). 

У извештају Покрајинског омбудсмана АП Војводине „Експлоатација 

деце на интернету: Програм превенција експлоатације деце у југоисточној 

Европи” су објављени резултати истраживања које се бавило експлоатацијом 

деце путем информационих и комуникационих технологија (ИКТ), нарочито 

путем рачунара и мобилних телефона, односно интернета, као и препорукама 

за превенцију. Анализирана правна документација, како код нас тако и у 

свету, не препознаје ниједан облик искоришћавања деце путем ИКТ као вид 

насиља. Нажалост, код нас појава ове врсте насиља се не процесуира осим 

уколико није реч о дечјој порнографији. Интернет провајдери и оператери 

мобилне телефоније нису инволвирани у област заштите деце од 

експлоатације путем ИКТ.  Добијени резултати упућују на недостатак 

комуникације између деце, младих и њихових родитеља о безбедности на 

интернету. Родитељи доживљавају интернет као негативност у животима 
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њихове деце. Посебно занимљиви подаци истраживања и пројекта, односе се 

на резултате испитивања ставова деце и младих, родитеља, као и на мишљење 

стручњака: 

-ставови деце и младих – рачунар и интернет који деца и млади 

најчешће изједначавају и поистовећују са друштвеним мрежама попут 

Facebook-a данас су саставни део њиховог живота још од најранијег узраста. 

Интернет им је путем рачунара доступан свакодневно и по више сати, а 

немогућност приступања интернету доживљава се и од стране родитеља 

користи као казна, односно дисциплинска мера. Деца и млади су начелно 

свесни да је давање личних података и постављање фотографија на интернет 

опасно, једнако као и одлазак на састанак са особом коју су упознали путем 

интернета, али нису у потпуности свесни каквим све врстама злоупотребе 

могу бити изложени и на који начин; 

-ставови родитеља – осим што потврђују све горе наведене ставове 

деце и младих у вези са безбедношћу приликом коришћења интернета, 

већина родитеља рачунар, односно интернет, доживљава као углавном 

негативну појаву у животу њихове деце. Док су само у једној школи 

родитељи могућност електронског учења истакли као позитивну страну 

интернета, већина интернет види као (јефтин и непоуздан) извор 

информација који деци одузима пуно времена, отуђује их једне од других и 

умањује им способности вербалног изражавања, чини их зависнима од 

рачунара, физички неактивнима и тиме им угрожава здравље. Родитељи у 

једнакој мери као и деца указују на учесталост вршњачког насиља путем 

интернета и на његове последице; 

-стручњаци који се баве децом експлоатацију деце путем ИКТ 

одређују као неки вид злоупотребе деце путем рачунара или интернета. 

Злоупотреба се дешава због дечје наивности и незнања, а починиоци могу 

бити одрасли или вршњаци. Судећи по примерима насиља са којима су се 

испитаници сусретали у свом раду, вршњачко насиље путем ИКТ је учестала 

појава међу децом и младима. 

Неке од датих препорука везаних за превенирање злоупотребе деце 

путем ИКТ односе се на бољу сарадњу између државног, цивилног и 

пословног сектора – доношење правних аката и акционих планова, активизам 

деце и омладине кроз јавне расправе, информациона подршка установама у 

којима бораве деца кроз филтер програме, обуку наставника и родитеља о 

насиљу на интернету, мерама превенције и друге активности (Драгин et al., 

2013). 

Употреба дигиталне технологије последњих деценија је у наглом 

порасту, а употреба савремених паметних мобилних телефона постала је 

свакидашњица готово сваког појединца (Мићевић-Карановић et al., 2019). 

Данас ИКТ не играју најважнију улогу само у економији и производњи, него 

и у свакодневном животу појединца и друштва у целини (Kovačević et al., 

2017). Савремени мобилни телефони, „паметни” или смартфони, нуде 
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широку палету мобилних апликација за потребе информисања, 

комуникације, образовања и забаве. Ови телефони обично имају екране 

осетљиве на додир – touch screen, омогућен приступ интеренету путем wi-fi 

или мобилних мрежа, могућност инсталирања различитих апликација, као и 

друге функције попут медија плејера, дигиталне камере и GPS навигације. 

Иако је примарна карактеристика паметних телефона коришћење апликација 

заснованих на интернету, преносивост и могућност инсталирања апликација 

прилагођених потребама и начину живота корисника чини га свестраним и 

вишенаменским уређајем који многи носе са собом у сваком тренутку (Haug 

et al., 2015). Данас је све чешћа појава на јавним местима – ресторанима, 

парковима, плажи, па чак и на породичним скуповима, да дете седи и игра 

видео-игрицу или гледа омиљени филм или цртани, неретко и са својим 

родитељима (Рајовић, 2015). Управо та окупираност деце савременим 

дигиталним медијима уз недостатак физичке активности носи ризичне 

утицаје на психофизички развој деце предшколског узраста.  

Корисност мобилних телефона се не доводи у питање. Међутим,  

њихова употреба има и лоших страна. С једне стране, родитељи желе да буду 

у сталном контакту са својом децом и на тај начин буду сигурни у њихову 

безбедност, док с друге стране постоји бојазан од тога да деца могу 

приступити неподобним садржајима захваљујући интернету, намерно – из 

радозналости или омашком. Такође, модерни телефони омогућавају и 

коришћење друштвених мрежа – Facebook-a, Twitter-a и Instagram-a, што 

отвара могућност различитих злоупотреба и дигиталног насиља. Многа 

истраживања и студије указују на штетност употребе мобилних телефона са 

здравственог, социјалног и етичког аспекта на развој деце (Bašić & Viduka, 

2014). Неки аутори, па чак и неке државе, препоручују забрану коришћења 

мобилних телефона на дечјем узрасту или ограничавање њихове употребе. 

Интересантно, на мобилним телефонима, за разлику од осталих електричних 

уређаја, не постоји упозорење од стране произвођача да се не препоручују 

деци (Bašić & Viduka, 2014).  

Током коришћења мобилни телефони емитују радиофреквентно 

зрачење (Hardell, 2018) којe je штетнo за људско здравље (Bašić & Viduka, 

2014). Мобилни телефони емитују и радијацију (Мирковић, 2018). Претходне 

генерације деце и адолесцената нису биле изложене овој врсти зрачења. С 

обзиром на то да начин коришћења мобилног телефона, односно чињенице 

да се држи уз или тик до главе, мозак је „главни циљни орган“ за 

радиофреквентна зрачења (Hardell, 2018) јер анатомске карактеристике 

лобање не могу спречити негативне ефекте зрачења (Bašić & Viduka, 2014). 

Међународна агенција за истраживање рака (International Agency for Research 

on Cancer) при Светској здравственој организацији (World Health 

Organization), у мају 2011. године извршила је евалуацију научних доказа о 

ризику од тумора на мозгу. Дошли су до закључка да је зрачење из мобилног 

телефона „могући“ карциноген човека (Hardell, 2018). Такође, истраживања 

спроведена у свету показују да је радиофреквентно зрачење штетније за децу 
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него за одрасле (Kumar et al., 2010; Bhat et al., 2013; prema Bašić & Viduka, 

2014). С друге стране, има истраживања која демантују наведене показатеље 

тврдећи да нема превише доказа да зрачење мобилних телефона изазива рак 

или има друге негативне последице (Mortazavi, 2018; Мирковић, 2018). 

Зависност од смарт телефона може се сматрати обликом технолошке 

зависности (Lin et. al., 2014; према Haug et al., 2015). Грифитс (Griffiths, M.D.) 

дефинише технолошку зависност као зависно понашање које укључује 

интеракцију између човека и машине и није хемијске природе (Griffiths, 1996: 

према Bianchi & Phillips, 2005). Ова врста зависности је, поред „поремећаја 

коцкања” и „поремећаја интернет гејминга” предложена за укључивање у 

Приручник за дијагностику и статистику менталних поремећаја (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM-5) (American Psychiatric 

Association, 2013; према Haug et al., 2015). У погледу здравствених 

импликација, важно је напоменути да прекомерна употреба мобилних 

телефона може довести до физиолошке зависности која утиче на одређене 

неуролошке болести, когницију, спавање и проблеме у понашању (Hardell, 

2018). Без обзира на то да ли се оваква прекомерна употреба технологије 

може или треба назвати „зависношћу“, постојање оваквог проблематичног 

понашања може послужити као полазна основа за истраживање овог 

феномена (Bianchi & Phillips, 2005, према Мићевић-Карановић et al., 2019).  

Резултати истраживања која се спроводе у свету указују на значајан 

пораст зависности од рачунарских игара код деце. Америчка педијатријска 

академија и Канадско удружење за педијатрију препоручују да се деца 

уопште не излажу технолошким уређајима у најранијем развојном периоду. 

Препорука је да дете узраста од 3–5 година проводи максимално пола сата до 

сат времена дневно играјући игрице на телефону или рачунару или, пак, 

гледајући телевизију. Резултати истраживања показују да се ово ограничење 

прекорачује и до пет пута. Многи светски научници доказују и упозоравају 

на погубан утицај модерних технолошких проналазака, наравно, уколико се 

користе претерано, на развој мозга детета. До треће године живота мозак 

детета формира највише синапси. За стварање тих веза између нервних ћелија 

мозга које су иначе потребне за развој менталних потенцијала, неопходна је 

стимулација из окружења. Уколико она изостане, развој мозга неће бити 

задовољавајућ (Драгићевић, 2016).  

Башић и Видука (2014) наводе да неправилна употреба мобилног 

телефона, односно непоштовање корисничког упутства које је дао 

произвођач, може довести до одређених здравствених проблема корисника, 

при чему су деца најугроженија категорија. Постоји опасност да дете прогута 

делиће мобилног телефона што може довести и до гушења. Коришћење 

слушалица за разговор или слушање музике може заокупити пажњу 

корисника и довести га у опасност. Такође, велики број деце мобилне уређаје 

украшава налепницама или бојама, што може да доведе до иритације коже. 

Стављање неодобрених украсних маски може да доведе до слабијег пријема, 

односно предаје сигнала, што ће условити повећање снаге емитовања, а 
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самим тим и зрачења. Блиц, јачина светла камере и екрана могу изазвати 

оштећење вида, грчење очних мишића, појаву дезоријентисаности и 

несвестицу.  

Етичка дилема везана за употребу мобилних телефона у 

предшколском узрасту везана је за употребу интернета (Bašić & Viduka, 

2014). Последњих година, својим брзим развојем, интернет се наметнуо као 

водеће средство комуникације. Такође, појава „паметних“ телефона доноси 

реалан ризик да неко приступи личним подацима и/или задире у приватност 

власника телефона. Уколико дете користи мобилни телефон, а посебно 

уколико није упознато са начином коришћења, постоји велика могућност да 

ненамерно или из радозналости преузме непознате апликације, посети 

непоуздане web локације, деактивира или активира неке функције, 

модификује оперативни систем, што може довести оштећења меморије 

уређаја (Драгин et al., 2013).  

Дигитално насиље (електронско насиље, cyberbullying) је феномен 

који последњих деценија заокупља све већу пажњу научне и стручне 

јавности, као и јавности уопште. Под овим појмом подразумева се 

коришћење дигиталне технологије (интернета и мобилних телефона) с циљем 

да се друга особа узнемири, повреди, понизи и да јој се нанесе штета 

(Кузмановић et al., 2016). Ова врста злоупотребе може довести да примаоци 

поруке, даљим прослеђивањем, несвесно постану и сами починиоци насиља 

(Драгин et al., 2013). Употреба апликација попут Viber-a, Twitter-a, Whatsapp-

a и сличних без надзора одраслих може довести до угрожавања безбедности 

детета и појаве електронског насиља. 

Истраживање спроведено у Немачкој имало је у фокусу актуелне 

трендове и реципрочне дугорочне односе између дечјег коришћења 

електронских медија и поремећаја у њиховом понашању, узимајући у обзир 

узраст, пол и социоекономски статус деце предшколског узраста. 

Истраживање је обухватило 527 деце узраста од 2 до 6 година чији су 

родитељи пружили информације о томе како она користе електронске медије 

и поремећајима у понашању које испољавају, и то у два наврата, у размаку од 

око 12 месеци. Резултати су показали да старија деца и деца из породица 

нижег социоекономског статуса чешће, према наводима родитеља, користе 

електронске медије. Такође, употреба мобилних телефона значајно се 

повећала између 2011. и 2016. године. Установљено је да је употреба 

мобилних телефона повезана са проблемима у понашању и 

хиперактивношћу, као и са непажњом. Уколико су постојали проблеми у 

односима с вршњацима при првом анкетирању, повећана је вероватноћа да 

ће испитаник приликом поновљеног анкетирања навести да користи 

рачунар/мобилни телефон и интернет. Сви ови резултати показују да 

употреба електронских медија од стране деце предшколског узраста, а 

посебно нових медија какви су рачунар/интернет и мобилни телефони и 

поремећаји које деца развијају у понашању с временом постају међусобно 

повезани (Poulain et al., 2018). Лонгитудинална студија спроведена са децом 
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основношколског узраста у Кореји показује да је време проведено у 

разговорима и игрању игрица на мобилним телефонима повезано са појавом 

поремећаја пажње и хиперактивности (Byun et al., 2013). Поједине студије 

указују да повећана употреба смарт телефона може бити повезана са 

поремећајима сна и депресијом (Lemola, Perkinson-Gloor, Brand, Dewald-

Kaufmann & Grob, 2015, према Haug et al., 2015).  

МЕТОД 

Основни метод је неексперименталан – анкетно истраживање на 

узорку. 

Укупан узорак је чинило 110 деце предшколског узраста. Узорак је 

намеран и пригодан, што одговара експлоративној природи овог 

истраживања. 

Инструмент је модификована и скраћена верзија упитника 

конструисаног у сврхе ширег истраживачког пројекта који је с децом 

примењен у виду нестандардизованог интервјуа. Упитник садржи  питања о 

познавању појма интернета и друштвених мрежа, питања о коришћењу 

интернета, мобилног телефона и рачунара са алтернативним избором 

одговора, као и питања која испитују следеће: да ли се са родитељима 

унапред договоре када и у које време могу да користе поједине дигиталне 

медије; да ли смеју да их користе када родитељи нису код куће; да ли њихови 

родитељи контролишу коришћење и/или забрањују приступ појединим 

дигиталним медијима и/или садржајима; да ли су након коришћења 

појединих дигиталних медија били уплашени или узнемирени и да ли са 

родитељима и васпитачима разговарају о појединим опасностима коришћења 

дигиталних медија. 

У истраживачкој процедури деци се приступало обазриво и безбедно, 

уз претходно добијену сагласност родитеља, а целокупно истраживање је 

спроведено у Предшколској установи „Драгољуб Удицки“ у Кикинди и у 

Предшколској установи „Пава Сударски“ у Новом Бечеју, током септембра и 

октобра 2018. године. Деци су питања постављана усмено, тако да је заправо 

у питању интервју нестандардизованог типа (испитивач је био слободан у 

формулисању, преформулисању, преобликовању питања, како би детету 

појаснио о чему разговарају, а могао је да поставља и нова питања уколико је 

сматрао да је то потребно). 
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РЕЗУЛТАТИ ИСТАЖИВАЊА 

У табелама I и II су дати одговори деце предшколског узраста на 

питање да ли знају шта је интернет и да ли га користе који показују да 67,3% 

деце зна шта је интернет и да 61,8% деце интернет користи. 

Табела I: Одговори деце на питање да ли знају шта је интернет 

Да ли знаш шта је интернет? f % 

да 74 67,3 

не 28 25,5 

Total: 104 (94,5%); Missing: 6 (5,5%) 

Табела II: Одговори деце на питање о коришћењу интернета 

Да ли користиш интернет? f % 

да 68 61,8 

не 12 10,9 

Total: 81 (73,6%); Missing: 29 (26,4%)  

У табели III је дата фреквенцијска структура одговора деце на питање 

да ли знају шта су друштвене мреже која показује да већина деце не зна шта 

су друштвене мреже (63,6%), али да њих 34,5% зна. 

Табела III: Фреквенцијска структура одговора деце на питање да ли 

знају шта су друштвене мреже 

Да ли знаш шта су друштвене мреже? f % 

да 38 34,5 

не 70 63,6 

Total: 108 (98,2%); Missing: 29 (26,4%) 

У табели IV је приказана структура одговора деце на питања о 

интернету и друштвеним мрежама која показује да се највећи број деце 

(46,4%) са родитељима унапред договори када и у које време сме да користи 

интернет; да највећи број испитаника (44,5%) интернет не користи када 

родитељи нису код куће или када нису присутни; да су код највећег броја 

деце (58,2%) родитељи упућени у садржаје које деца користе на интернету; 

да 23,6% деце након коришћења интернета разговара са родитељима о томе 

и да исти проценат деце то чини само понекад, док 21,8% то не чини никада; 

највећи број деце је изјавило (41,8%) да после коришћења интернета нису 

била уплашена или узнемирена па су због тога морала да разговарају са 

родитељима или васпитачима; већини деце (51,8%) је забрањен приступ 

појединим сајтовима на интернету и друштвеним мрежама; исти број деце 

(31 од 110), односно 28,2% са родитељима некада разговара о појединим 

опасностима коришћења интернета и друштвених мрежа, односно никада то 
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не чине и највећи број деце (26,4%) са васпитачима не разговара о појединим 

опасностима коришћења интернета и друштвених мрежа, док је њих 23,6% 

изјавило да разговара, а 20% да то чини само понекад.  

Табела IV: Структура одговора деце на питања о интернету и 

друштвеним мрежама 

Питања о интернету и друштвеним мрежама 

да понекад не 

f % f % f % 

1. Да ли се са родитељима унапред договориш 

када и у које време смеш да користиш 

интернет? 

51 46,4 12 10,9 15 13,6 

2. Да ли користиш интернет и када родитељи 

нису код куће или када нису присутни? 
16 14,5 12 10,9 49 44,5 

3. Да ли су твоји родитељи упућени у садржаје 

које користиш на интернету? 
64 58,2 7 6,4 5 4,5 

4. Да ли након коришћења интернета 

разговараш са својим родитељима о томе? 
26 23,6 26 23,6 24 21,8 

5. Да ли си некада после коришћења интернета 

био-ла уплашен-а или узнемирен-а па си морао-

ла да разговараш са родитељима или 

васпитачима, да те утеше или објасне шта те је 

узнемирило или уплашило? 

7 6,4 24 21,8 46 41,8 

6. Да ли су ти забрањени приступи појединим 

сајтовима на интернету? 
57 51,8 6 5,5 15 13,6 

7. Да ли са родитељима некада разговараш о 

појединим опасностима коришћења интернета и 

друштвених мрежа? 

16 14,5 31 28,2 31 28,2 

8. Да ли са васпитачима некада разговараш о 

појединим опасностима коришћења интернета и 

друштвених мрежа? 

26 23,6 22 20 29 26,4 

У табели V је дат приказ дескриптивне структуре одговора на питање 

да ли користе мобилни телефон који показује да га 76,4% деце користи. 

Табела V: Дескриптивна структура одговора деце на питање да ли 

користе мобилни телефон 

Да ли користиш мобилни телефон? f % 

да 84 76,4 

не 25 22,7 

Total: 109 (98,2%); Missing: 1 (0,9%) 

У табели VI дати су одговори деце предшколског узраста на питања о 

коришћењу мобилног телефона који показују да је највећи број деце (65,5%) 

изјавило да њихови родитељи контролишу коришћење мобилног телефона; 

да највећем броју деце (40%) родитељи понешто забрањују када је мобилни 
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телефон у питању; највећи број деце (41,8%) се са родитељима унапред 

договори када и у које време смеју да користе мобилни телефон; већина деце 

(57,3%) мобилни телефон не користи када родитељи нису код куће или када 

нису присутни; код већине деце (59,1%) родитељи су упућени у садржаје које 

користе на мобилном телефону; 32,7% деце са родитељима разговара након 

коришћења мобилног телефона о томе; највећи број деце (41,8%) након 

коришћења мобилног телефона није било уплашено или узнемирено да би 

морали да о томе разговарају са родитељима или васпитачима; највећи број 

деце (30,9%) са родитељима понекад разговара о појединим опасностима 

коришћења мобилног телефона и највећи број њих (37,3%) то чине са 

васпитачима. 

 

Табела VI: Одговори деце на питања о коришћењу мобилних телефона  

Питања о коришћењу мобилних телефона 

да понекад не 

f % f % f % 

1. Да ли твоји родитељи контолишу шта радиш 

када користиш мобилни телефон? 
72 65,5 8 7,3 6 5,5 

2. Да ли ти родитељи нешто забрањују када је 

мобилни телефон у питању? 
44 40 19 17,3 23 20,9 

3. Да ли се са родитељима унапред договориш 

када и у које време смеш да користиш 

мобилни? 

46 41,8 27 24,5 13 11,8 

4. Да ли користиш мобилни и када родитељи 

нису код куће или када нису присутни? 
9 8,2 13 11,8 63 57,3 

5. Да ли су твоји родитељи упућени у садржаје 

које користиш на мобилном? 
65 59,1 18 16,40 1 0,90 

6. Да ли након коришћења мобилног 

разговараш са својим родитељима о томе? 
36 32,7 28 25,5 20 18,2 

7. Да ли си некада после коришћења мобилног 

био-ла уплашен-а или узнемирен-а па си 

морао-ла да разговараш са родитељима или 

васпитачима, да те утеше или објасне шта те је 

узнемирило или уплашило? 

12 10,9 26 23,6 46 41,8 

8. Да ли са родитељима некада разговараш о 

појединим опасностима коришћења мобилног? 
34 30,9 25 22,7 26 23,6 

9. Да ли си са васпитачима некада разговарао-

ла о појединим опасностима коришћења 

мобилног? 

41 37,3 18 16,4 25 22,7 

 

У табели VII је дат приказ дескриптивне структуре одговора на питање 

да ли користе рачунар који показује да 70,9% деце компутер користи. 
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Табела VII: Одговори деце на питање да ли користе рачунар 

Да ли користиш рачунар? f % 

да 78 70,9 

не 29 26,4 

Total: 107 (97,3%); Missing: 3 (2,7%) 

У табели VIII дати су одговори деце предшколског узраста на питања 

о коришћењу рачунара који показују да код већине деце (61,8%) родитељи 

контролишу шта деца раде на рачунару, као и да се већина деце са 

родитељима унапред договори (50,9%) када и у које време смеју да користе 

рачунар; већина деце (53,6%) рачунар не користи када родитељи нису код 

куће или када нису присутни; половина испитаника (50%) је изјавила да 

постоје садржаји које родитељи забрањују да дете користи користећи рачунар 

и највећи број деце (25,5%) понекад са родитељима разговара о могућим 

опасностима коришћења рачунара, док исти број деце (по 22,7%) то чини 

понекад, односно не чини никада и највећи број деце је изјавило да са 

васпитачима разговара о појединим опасностима коришћења рачунара (30%), 

док 20,9% деце то чини понекад, а 20% никада.  

 

Табела VIII: Приказ фреквенцијске структуре одговора деце на питања 

о коришћењу рачунара 

Питања о коришћењу рачунара 

да понекад не 

f % f % f % 

1. Да ли твоји родитељи контролишу шта радиш 

на рачунару? 
68 61,8 3 2,7 9 8,2 

2. Да ли се са родитељима унапред договориш 

када и у које време смеш да користиш рачунар? 
56 50,9 17 15,5 7 6,4 

3. Да ли користиш рачунар и када твоји 

родитељи нису код куће или када нису 

присутни? 

9 8,2 12 10,9 59 53,6 

4. Да ли постоје неки садржаји које ти 

родитељи забрањују да користиш, користећи 

рачунар? 

55 50 8 7,3 15 13,6 

5. Да ли са родитељима разговараш о могућим 

опасностима коришћења рачунара? 
25 22,7 28 25,5 25 22,7 

6. Да ли са васпитачима разговараш о могућим 

опасностима коришћења рачунара? 
33 30 23 20,9 22 20 
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ЗАКЉУЧАК  

Истраживање ризичних утицаја дигиталних медија на дечји 

психофизички развој, актуелна је и тема вредна научног проучавања јер смо 

њима окружени готово у сваком тренутку свесног постојања, поготово када 

су урбане средине у питању. С једне стране, дивимо се изузетно брзом темпу 

њиховог развоја али с друге, испитивање ставова и свести деце о ризичним 

факторима утицаја појединих дигиталних медија, још увек је на маргини када 

је емпиријски приступ проблему у питању као што не постоји ни јединствен 

нити усаглашен теоријски систем у овој области. 

Чињеница је да деца у савременом свету одрастају окружена 

информационо-комуникационим технологијама и све више времена проводе 

у виртуелном свету играјући игрице на телефону или рачунару, замењујући 

реалан свет виртуелним и виралним и да је то неминовно. Употребом 

савремених информационо-комуникационих технологија она много мање 

времена проводе у активностима које подразумевају боравак на свежем 

ваздуху у активној игри са вршњацима, мање разговарају са родитељима и 

имају смањен број социјалних контаката са другом децом и одраслима што 

може да се одрази касније на усмено и писмено изражавање, разумевање 

говора или прочитаног текста и на општи хармоничан развој. То не значи да 

медији треба да се искључе  из дечјег живота, већ да се избалансираном 

употребом допринесе обогаћивању дечјег искуства и знања, а родитељи и 

васпитачи треба да употребе све своје протективне факторе и потенцијале 

како би децу заштитили од ризичних утицаја дигиталних медија, пре свега да 

контролишу употребу, ограниче време и разговарају са децом јер је разговор 

у смислу превенције боља опција од стриктне забране њиховог коришћења.  

Прегледом добијених резултата у нашем истраживању дошли смо до 

података да већина деце предшколског узраста зна шта су поједини 

дигитални медији, да их користе, да нису у потпуности свесна свих опасности 

њиховог коришћења, те да нису имала нека непријатна искуства у суочавању 

са њима, и да понекад са родитељима и васпитачима разговарају о 

опасностима и ризицима њиховог коришћења. Даље, резултати показују да 

родитељи контролишу коришћење, али више прибегавају забранама него 

разговору о ризичним утицајима дигиталних медија, а индикативно је да је 

превенција, у смислу едукације детета, односно разговора са дететом и 

правог информисања детета о ризичним факторима утицаја дигиталних 

медија, бољи избор од строгог надзора и забране њихове употребе.  

Имајући у виду да иако је деци која су млађа од 13 година формално 

забрањен приступ већини сајтова/платформи укључујући и друштвене 

мреже, она не само да проналазе начин да им приступе, него их поједина, 

управо уз сагласност и подстицање родитеља/старатеља, редовно и користе. 

Нека деца те вештине коришћења стичу учећи их од својих вршњака, а 

поједина су чак и боље обучена у коришћењу појединих сајтова од својих 

родитеља тако да по принципу обрнуте едукације, почињу да обучавају своје 
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родитеље, а не родитељи њих. Поред тога, деца предшколског узраста 

званично немају своје мобилне телефоне, односно не поседују мобилне 

бројеве са SIM картицама али користе свакако од својих родитеља/старатеља 

(као и од браће, сестара или других који им допуштају коришћење), а 

родитељи/старатељи то коришћење позитивно или негативно поткрепљују 

тако што као дисциплинску меру награде користе када дозвољавају или казне 

када забрањују њихову употребу.  

Спроведено истраживање отвара простор и указује на неопходност 

нових истраживања о употреби дигиталних технологија на предшколском 

узрасту, а с обзиром на то да је предмет истраживања истакнут у наслову 

нашег рада део ширег истраживачког пројекта, за нова истраживања у смислу 

унапређења препоручујемо, пре свега, интердисциплинарни приступ, тако да 

поред истраживача из друштвено-хуманистичког поља активно учешће узму 

истраживачи из поља медицинских, природно-математичких, а свакако и 

техничко-технолошких наука. Такав приступ би поспешио и обогатио 

истраживање ове теме уз прецизније операционо дефинисање појмова, свако 

у оквиру своје уже научне области када су у питању две упоришне тачке на 

којима се овај рад заснива, а то су: дигитални медији и њихови ризични 

утицаји. Тако да за даља истаживања препоручујемо да се прецизира термин 

рачунар, јер га данас не садржи ретко који електрични/електронски уређај.  

Даље, предлажемо довођење у везу појединих психо-диспозиционих, 

социо-демографских и културолошких варијабли са отвореношћу за усвајање 

иновација у области информационих технологија уз испитивање зашто неко 

одлучи да иновацију прихвати одмах и пре других, а други касније или никад, 

уз испитивање спремности да се прихвате сви ризични утицаји уз неминовне 

погодности које нам информационе технологије омогућавају. За нова 

истраживања предлажемо поређење ставова родитеља и васпитача о 

ризичним утицајима дигиталних медија на дечји психофизички развој са 

ставовима деце предшколског узраста. 

Испитивање ставова деце предшколског узраста поставља озбиљне и 

сложене захтеве пред истраживаче, а како ова тема још увек није довољно 

емпиријски и теоријски утемељена, за унапређење истраживања у овој 

области предлажемо и преформулисање појединих питања затвореног у 

питања отвореног типа, а добијеним одговорима би требало приступити 

анализом садржаја, а потом и квантитатификовати уз праћење иновација које 

се готово свакодневно догађају у области информационих технологија. Даље, 

преформулисање питања може да иде у смеру разграничавања оног што деца 

заиста знају на пример, о интернет сервисима или су само чула за интернет и 

користе га али да им сам појам заправо није довољно јасан. Поред тога, 

истраживања могу да иду у правцу систематског контролисаног посматрања 

где би истраживачи бележили колико су деца у свакодневним условима 

живота стварно изложена и у којим временским интервалима користе 

поједине дигиталне медије, имајући у виду темпо напретка дигиталних 
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иновација и њихове ризичне утицаје чије последице би тек требало испитати 

и пратити у виду неке лонгитудиналне студије. 
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NEGATIVE EFFECTS OF DIGITAL MEDIA ON THE 

PSYCHOPHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL-AGED 

CHILDREN 

Јелена Ж. Мићевић Карановић1, Ангела Ј. Месарош Живков2, 

Србислава В. Павлов3, Тања С. Бркљач4 

Abstract. The main goal of this research was to determine how familiar 

preschool-aged children are with certain digital media (internet, social media, 

mobile phones and computers), how much they use them, what they think about 

the negative effects of their influences and how much protection from these 

negative effects their parents and preschool teachers offer. The main method was 

non-experimental – a survey research on a sample, and the research sample 

consisted of 110 preschool-aged children. The sample was purposeful and 

convenient, which suited the exploratory nature of this research. The instrument 

used is a modified and shortened version of the questionnaire constructed for a 

broader research project. The results obtained show that the majority of preschool-

aged children know what digital media are, that they use them and that they have 

not had negative experiences when facing them, as well as that they sometimes talk 

to their parents and kindergarten teachers about the dangers and risks of using 

digital media. Parents do control the using of digital media, but they more often 

decide to ban them than to talk to their children about their negative effects, even 

though it is indicative that prevention, in terms of educating the children, i.e. talking 

to them and properly informing them on the negative influences of digital media is 

a better option than strict control and banning their use. 

Key words: digital media, psychophysical development, preschool-aged 

children, parents and preschool teachers. 
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ПАРТНЕРСТВО ВАСПИТАЧА И РОДИТЕЉА У КОНТЕКСТУ 

РЕАЛНЕ ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ 

Марта Д. Дедај1 

Сажетак: Инклузија се односи на активно укључивање деце са 

сметњама у развоју и инвалидитетом у његову ужу и ширу околину у складу 

са његовим могућностима. У раду је пажња усмерена на партнерство 

васпитача и родитеља у контексту реалне инклузивне праксе, кроз стратегију 

подршке деци са сметњама у развоју и инвалидитетом. Теоријску основу 

чини системски приступ, који имплицира схватање да је проучавани систем 

део ширег система и да се сам систем састоји из мањих подсистема који су 

међусобно условљени. Системски приступ инклузији даје концептуални 

оквир за утврђивање комбинованог утицаја на децу предшколског узраста у 

динамичном односу са својим окружењем. Може се закључити да инклузија 

захтева партнерски рад и да је један од приоритетних задатака инклузивне 

предшколске установе развијање квалитетних програма подршке и 

укључивање родитеља у активност деце.  

Кључне речи: родитељи, васпитачи, партнерство, инклузивна пракса. 

УВОД 

Једна од карактеристика хуманистичке концепције предшколског 

васпитања и образовања је успостављање партнерског односа између 

родитеља и васпитача. Партнерство предшколске установе и породице је 

основа за адекватно укључивање деце са сметњама у развоју и инвалидитетом 

у његову ужу и ширу околину у складу са његовим могућностима.  

Инклузивно васпитање и образовање захтева стварање флексибилног 

васпитно-образовног система у коме је могуће отклонити препреке које 

онемогућавају оптималан развој потенцијала деце. Суштина инклузивног 

васпитања и образовања је промена предшколске установе, на тај начин да 

 
1 vs.marta.dedaj@gmail.com, Висока школа струковних студија за васпитаче и 

пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица 

https://doi.org/10.5937/sinteze9-26211
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свако дете напредује према својим могућностима. Циљ је да се преко 

индивидуалних програма активирају и искористе сви потенцијали детета уз 

помоћ свих расположивих ресурса у контексту реалне инклузивне праксе. 

ТЕОРИЈСКА ПОЛАЗИШТА 

Породица и предшколска установа су два примарна социјализацијска 

окружења, која су различита али комплементарна, јер се њиховим 

повезивањем повећава и обухватност и трајност васпитно-образовних 

утицаја на дете. Конструктивно партнерство између родитеља и васпитача 

треба да се темељи на познавању и разумевању очекивања у вези њихових 

појединачних улога. Због тога је важно да родитељи и васпитачи јасно 

дефинишу очекивања и циљеве васпитног деловања на дете. „Заједничко 

учествовање у раду, заједничко планирање и праћење резултата рада, 

поштовање деловања других и развијање различитих облика рада и сарадње 

само су нека од обележја партнерског, тимског рада“ (Pavlović, Pavlovski, 

2000, prema Jevtić, 2012, p. 51). 

Епстеин (Epstein, 2011; Nenadić Bilan & Matov, 2014, p. 130) наводи 

шест темељних облика партнерских односа:  

• помоћ родитељима у родитељству (организација предавања или 

радионица за родитеље на тему родитељства, пружање 

информација родитељима о дететовим постигнућима и 

понашањима и добијања информација од родитеља о особинама 

и интересовањима детета), 

• комуникација између родитеља и васпитача (групни родитељски 

састанци: информисање родитеља о предшколском курикулуму и 

догађањима у предшколској установи, индивидуални разговор са 

родитељима),  

• волонтирање родитеља у предшколским установама (подстицање 

родитеља на волонтирање и активно учествовање у раду 

предшколске установе),  

• помоћ родитељима у подстицању учења детета код куће 

(добијање информација од васпитача и стручних сарадника о 

поступцима подстицања развоја детета и унапређивању 

дететових различитих вештина и способности у породичном 

окружењу), 

• учествовање родитеља у доношењу одлука (родитељи учествују у 

планирању васпитно-образовног рада), 

• укљученост родитеља у сарадњу с локалном заједницом 

(партиципација родитеља у програмима и активностима 

различитих установа и локалне заједнице). 
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Графички приказ 1. Карактеристике партнерског односа васпитача и 

родитеља 

Успешна реализација инклузивног предшколског васпитања и 

образовања, подразумева сарадњу свих расположивих ресурса. Дете у 

предшколској установи - у микросистему развија многоструке односе који се 

током времена мењају као што се мењају социјалне и физичке карактеристике 

тог система. Говоримо о интерактивним утицајима који остварују 

најснажније дејство на развој индивидуе. Промењена улога породице, која се 

појављује као целина која је у стању да развија квалитет сопствене функције 

и буде подршка дечјем развоју захтева и промене средине у којој као таква 

егзистира. Посебан значај имају глобални ефекти, будући да оно што делује 

на породицу и дете углавном нису изолована искуства и појединачни 

догађаји, већ целокупни контекст (Bronfenbrener, 1997., prema: Dedaj, 2019). 

Према Бронфенбренеру (Bronfenbrenner, 1979) родитеље треба 

укључити у активности предшколске установе на раном узрасту деце. 

Системски приступ указује на важност сарадње родитеља, предшколске 

установе, основне школе и локалне заједнице у обезбеђивању континуитета 

у спровођењу инклузије. „Значај системског приступа је у томе што у фокус 

разматрања ставља снаге и потенцијале појединца, не само унутар 

породичног система, већ шире, кроз повезаност појединца са другим 

системима у ужој и широј заједници. Посебна пажња посвећује се синергији 

свих услуга и друштва у целини.“ (Dedaj, 2019, p. 123). Системски приступ 

инклузији даје концептуални оквир за утврђивање комбинованог утицаја на 

децу предшколског узраста у динамичном односу са својим окружењем. 

Проучавани систем је део ширег система и тај систем састоји из скупа мањих 

подсистема који су међусобно условљени. Средишње место заузима дете где 

Карактерстике 
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се хијерархијски настављају микросистем: родитељи, васпитачи, учитељи, 

наставници, мезосистем: предшколска установа, школа, заједница, 

егзосистем: даљи чланови породице и макросистем: културне, верске 

вредности, веровања и прихватљива понашања (Bronfenbrenner, 1997, p. 15).  

Важан предуслов за адекватно подстицање развоја и рану инклузију 

детета је сарадња васпитача, породице и дефектолога. „У предшколској 

установи је улога васпитача усмерена на подршку деци да се укључе и да 

напредују током васпитно-образовног процеса. Ову улогу ће васпитач 

реализовати на тај начин што ће се укључити у рад стручног тима за 

инклузивно образовање и бити део тима за додатну подршку деци.“ (Dedaj, 

2019, p. 124). Важно је да васпитач познаје ситуацију и околности у којима 

дете и породица живе и у складу са тим да планира сарадњу и подршку. 

Васпитача укључује родитеље у оној мери у којој је то за њих могуће и 

корисно за дете. 

Родитељи су од кључног значаја за сам процес инклузивног 

образовања и могу да се упознају са могућностима своје деце, да овладају 

извесним вештинама за рад са дететом и развијају реалистичке ставове према 

детету и његовим могућностима. У циљу повећавања укључености, 

напредовања и самосталности детета, родитељи имају могућност да буду 

активни учесници у тиму за додатну подршку детету (Тим чине: васпитач, 

стручни сарадник, сарадник у предшколској установи, родитељ/старатељ 

детета, у складу са потребама детета и стручњак вам установе). Родитељи 

пружају неопходне информације о детету за израду педагошког профила, 

учествују у његовој изради и дају писану сагласност за отпочињање процеса 

израде индивидуалног образовног плана. Индивидуални образовни план 

састоји се од приоритетних аспеката развоја детета, а на основу 

идентификованих снага и потреба.  

За децу којој је неопходна рана интервенција, дефектолог ће 

учествовати у процени дететовог развоја, развијаће стимулативне или 

компензаторне програме, пратиће успешност укључивања детета у васпитно-

образовни процес, усмераваће васпитаче у примени одговарајућих метода и 

начина рада могућностима детета (Hrnjica, 2011). На овај начин 

препознавајући децу којој је неопходна додатна помоћ и подршка, 

предшколска установа ствара услове за рад који се прилагођавају 

способностима и захтевима дететових могућности. Посебно је важно имати 

у виду да је стварање атмосфере поверења која се заснива на квалитетној 

комуникацији процес и да се развија временом.  

ДЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ – 

СТРАТЕГИЈА ПОДРШКЕ 

Програми ране интервенције обухватају подстицање развоја детета 

кроз превентивне, стимулативне, рехабилитационе, социјалне и образовне 
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мере. Резултати мета-анализе (Arnold & Doctoroff, 2003) указују на то да је 

најзначајнији фактор подстицања дечјег развоја и учења, учешће родитеља у 

програмима ране интервенције. Дакле, стратегија подршке треба да обухвата 

и породицу.  

Родитељима је потребно време да разумеју и прихвате чињеницу да 

имају дете са сметњама у развоју и/или инвалидитетом. Разумевање стања 

детета један је од најзначајнијих фактора у пружању подршке развоју детета. 

Квалитет учествовања родитеља у подстицању развоја детета, зависиће од 

тога колико траје процес прихватања родитеља да њихово дете има сметње у 

развоју (Arnold & Doctoroff, 2003). 

Дете чији је телесни, ментални или емоционални развој, раст и 

сазревање ометено, према Конвенцији о правима детета, има право на 

посебну негу, образовање и оспособљавање за рад, који ће му обезбедити 

потпун и достојан живот и постизање за њега највишег степена 

самосталности и социјалне интеграције (Generalna skupština Ujedinjenih nacija 

u Njujorku, 1997). 

 

 

 Стратегија подршке 

Деца  

с моторичким 

поремећајима 

• Деци с моторичким сметњама и поремећајима 

потребно је обезбедити правилну смену рада и 

одмора; 

• Обезбедити приступ играчкама и асистивну 

технологију у зависности од индивидуалних 

специфичних потреба детета; 

• Неопходно је прилагодити простор у коме се 

крећу, обезбедити приступ простору за рад без 

баријера; 

• Подстицати комуникацију са вршњацима; 

(Lazor et al., 2008; Suzić et al., 2007)  

Деца  

с оштећењем слуха 
• Дете с оштећењем слуха треба рано укључити у 

процес рехабилитације слушања и говора. 

• У току разговора с дететом које има оштећење 

слуха треба да обезбедимо тиши кутак. 

• У току комуникације с дететом које има 

оштећење слуха, важно је да се окренемо лицем 

према њему на растојању од 1-5 м. Како би дете 

лакше видело израз лица и очитавало са усана, 

лице треба да буде добро видљиво. 

• Неопходно је да говоримо јасно, нормалном 

брзином. Уколико нас дете није добро 

разумело, треба да преформулишемо израз или 

реченицу, а не да је само поновимо.  
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• С дететом које има оштећење слуха треба 

директно разговарати и привућу му пажњу пре 

започињања вербалне комуникације.  

• Неопходно је у току комуникације користите 

мањи број визуелних информација одједном.  

(Vujasinović & Slavnić, 2008; Galović, 2010)  

Деца  

с оштећењем вида 
• Са стимулацијом почети што је могуће раније 

како би се код детета развиле компензаторне 

снаге и способности. 

• Приликом уласка и изласка из просторије треба 

да се огласимо и дете с оштећењем вида 

позовемо по имену ако желимо њену/његову 

пажњу. 

• Приликом описивања неке играчке, игре или 

оног шта радимо, потребно је избегавати 

нејасне термине. 

•  Обезбедити јасне путеве до ормана и других 

просторија (важно да дете које има оштећен 

вид буде даље од јаког светла).  

• Обезбедити цртеже у тактилном облику.  

• Развијати социјалне вештине деце с оштећењем 

вида. 

• Детету с оштећењем вида неопходна је 

континуирана тифолошка подршка. 

(Sabolič, 2006) 

Деца с аутизмом • Појачану потребу за кретањем које већина деце с 

аутизмом има, не треба спутавати.  

• У васпитно-образовном процесу искористити 

дечја интересовања.  

• Неопходно је да сви који раде с дететом 

доследно спроводе предвидиву дневну рутину, 

која је изложена као визуелни приказ на 

познатом месту. Васпитачи и родитељи треба да 

буду доследни у примени дневних активности 

детета. 

• Комуникација с дететом се може успоставити 

помоћ визуелних средстава: картицама са 

натписима, сличицама, договореним 

невербалним знацима. 

• У свакој ситуацији је потребно обратити се 

детету појединачно док не научи друштвена 

правила. 

(Goran Sipić, 2013) 
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Деца са 

хиперкинетичким 

поремећајем 

Слаба пажња, 

Хиперактивност, 

Импулсивност 

• Како би се реализовала успешна инклузија деце 

са хиперкинетичким поремећајем, неопходно је 

да: 

• Направимо мирно и уређено окружење за игру и 

учење; 

• Обезбедимо различита средства и материјале за 

учење, која ангажују више чула истовремено; 

• Дете не буде у близини прозора, врата или места 

где је гужва; 

• Дете буде у друштву добрих узора; 

• Усвоје социјалне вештине које омогућавају 

разумевање своје околине и сналажење у 

свакодневним ситуацијама.  

(Barkley, 2020; Bojanin, 2006; Jovanović et al., 2007; 

Trebješanin, 2018). 

Табела 1 Деца са сметњама у развоју и инвалидитетом - стратегија 

подршке 

У процесу инклузивног образовања, индивидуализован приступ деци 

је посебно важан и претпоставља добро упознавање сваког детета, његових 

могућности, врсте и степена тешкоће коју има, претходних искустава и знања 

деце, његовог развоја у целини, интересовања и склоности. Дакле, у циљу 

континуираног праћења и пружање подршке деци са сметњама у развоју и 

инвалидитетом неопходна је израда индивидуалног образовног плана. 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА  

Данас се у развијенијим земљама света све више инсистира на раном 

укључивању деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у предшколски 

курикулум. Поласком детета у предшколску установу, васпитачи и родитељи 

постају партнери на заједничком задатку неге, васпитања и образовања 

детета. Инклузија се односи на процес којим се осигурава да свако дете може 

да оствари своје потенцијале у животу и право на партиципацију у заједници.  

У раду је дат приказ еколошког модела који се ослања на парадигму 

системске теорије. Системски приступ указује на неопходност сарадње свих 

расположивих ресурса у пружању подршке деци. Осим породице, 

предшколска установа има највише могућности да планирано, организовано 

и системски утиче на васпитање и образовање деце. У инклузивном 

васпитно-образовном контексту неопходан је тимски рад и подела 

одговорности свих. Зато је неопходно повезивање различитих појединаца и 

група унутар и изван предшколске установе, где је свако свестан своје 

специфичности, а сви плански делују у смеру осигуравања услова за 

квалитетан живот и превентивно деловање.  
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PARTNERSHIP OF PARENT AND TEACHER IN THE CONTEXT OF 

INCLUSIVE PRACTICE 

Marta D. Dedaj 1 

Inclusion refers to the active participation of children with disabilities in 

their immediate and wider environment in accordance with their abilities. The 

paper focuses on the partnership of educators and parents in the context of real 

inclusive practice, through a strategy of support for children with disabilities. The 

theoretical basis is a systems approach, which implies the understanding that the 

studied system is part of a broader system and that the system itself consists of 

smaller subsystems that are mutually conditioned. A systematic approach to 

inclusion provides a conceptual framework for determining the combined impact 

on preschool children in a dynamic relationship with their environment. It can be 

concluded that inclusion requires partnership work and that one of the priority tasks 

of an inclusive preschool institution is to develop quality support programs and 

involve parents in children's activities. 

Key words: parents, preschool teachers, partnership, inclusive practice 
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PHYSIOTHERAPY IN CONTEMPORARY HIGHER VOCATIONAL 

EDUCATION 

Stevan S. Jovanović1, Biljana N. Stojanović-Jovanović 2 

Abstract: In the last fifty years there has been a dramatic development 

and changes in all segments of the biomedical sciences which contributed to the 

development of expertise in the field of physiotherapy. While the aim of the first 

higher education cycle is training for basic skills required for independent 

practice, second education cycle should provide training in planning processes, 

projects, decision making, development of leadership skills, with the assessment 

process, as well as special physiotherapy knowledge and skills in selected areas 

and technologies. The formation and organization of joint master study programs 

related to the physiotherapy can be very interesting organizational model. This 

can be achieved by a greater degree of flexibility and adaptability of programs 

that stimulates the horizontal mobility of students within the European higher 

education area. The development of the physiotherapy profession was marked by 

a significant increase in the volume of knowledge and skills, so the World 

Confederation for Physical Therapy and its European region, developed a strategy 

according to which are necessary all three cycles of higher education.  

Keywords: physiotherapy, evidence-based practice, modern vocational 

higher education, vocational master studies, knowledge and skills. 

INITIAL CONSIDERATION 

In the last fifty years, there has been a dramatic development and changes 

in all segments of biomedical sciences, which has influenced the development of 

professional knowledge and the expansion of the field of activity of health 

professionals. The mentioned changes did not leave out the field of physiotherapy 
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either. In order to respond to the increased complexity of health care in this area 

due to the aging population, treatment and rehabilitation of chronic diseases, 

development of numerous new technologies and procedures, the need to improve 

formal education in the field of physiotherapy has increased. 

The description of the competencies of a modern physiotherapist includes 

numerous and complex skills such as clinical reasoning, application of evidence-

based practice, teamwork and interdisciplinary cooperation, health promotion and 

solving the problems of chronic diseases. Today, it is generally accepted that the 

minimum level required to perform physiotherapeutic practice is the first cycle of 

studies (bachelor) (Marušić et al., 2012, p. 169). 

PHYSIOTHERAPY – A SCIENTIFIC BASED PRACTICE 

The definition of physiotherapy, according to the Chartered Society of 

Physiotherapy of the United Kingdom, reads: Physiotherapy is scientifically based, 

with the obligation to expand, apply and the evaluate evidence that supports clinical 

practice (Jurinić & Filipec, 2016). Conducting clinical assessment and interpretation 

is its essence. As a science-based practice, physiotherapy uses facts, theories, and 

hypotheses and tests them on available data. Physiotherapists intensively research 

and continuously improve the methods of assessment and intervention of almost all 

diseases and conditions, so practitioners must review the evidence of the 

effectiveness of the procedures they apply on a daily basis. To make that possible, 

the physiotherapist must continuously not only monitor published scientific articles, 

but also compare the results of clinical trials examining the effectiveness and safety 

of physiotherapy procedures in order to practice the methods now referred to as 

“evidence-based physical therapy (EBPT).” Evidence-based physiotherapy marks 

the transition of the traditional paradigm of clinical practice, which relied on basic 

knowledge of disease course and prognosis, intuition and empirical clinical 

experience, to a new paradigm in which quality medical evidence occupies a central 

place in the physiotherapist's clinical decision-making process (Houser & Oman, 

2011). Prerequisites for conducting physiotherapy based on scientific knowledge 

are setting and shaping a clinical problem, seeking evidence, critically judging the 

validity and relevance of evidence, clinical application of evidence (decision 

making, linking evidence with clinical experience and patient characteristics) and 

evaluating results (Jurinić & Filipec, 2016). It should be added that Physiotherapy 

has become increasingly research-based both nationally and internationally over the 

past 30 years so, universities and colleges, where physiotherapists are trained, are 

usually active research institutions (Sundelin, 2020). The literature emphasizes that 

scientific research in physiotherapy primarily benefits patients and the population, 

enabling individuals to receive the most appropriate treatments based on clinical 

reasoning that includes the best scientific evidence (Veras et al., 2016; Kulnik et al., 

2020). Certainly, the new paradigm of physiotherapy and its intensive development 

require the appropriate development of vocational education in this field. 
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ORGANIZATIONAL PREREQUISITES FOR SUCCESSFUL 

DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION OF VOCATIONAL 

ORIENTATION IN THE FIELD OF PHYSIOTHERAPY 

It is believed that in modern society of the XXI century, education has 

gained the place of the initiator of civilizational changes (Pljakić, 2016). If we 

transfer this thought to the local level, then we can certainly say that higher 

education is the driver of the development of physiotherapy. At this moment, it is 

quite clear that in Serbia, higher education of vocational orientation has a primary 

place in physiotherapy and its development. From the point of view of reforms 

and modernization of higher education of vocational orientation, the year 2005 

was crucial, when the law on higher education was adopted, which established the 

principles of the Bologna Process. The full application of almost all provisions of 

the mentioned law has changed the profile of vocational education and created the 

conditions for its modernization and its European perspective. One of the reasons 

for the successful implementation of the mentioned law lies in the fact that most 

schools introduced the postulates of Bologna already in 2002.  

The first accreditation system was successfully implemented during 2007, 

when all vocational schools were accredited and obtained work permits, ie they 

were successfully transformed from higher to vocational colleges. The mentioned 

transformation meant technical and institutional reforms. After 2007, it is 

necessary to point out 2010, when the existing law underwent appropriate 

changes. These changes completed the institutional framework during 2010 and 

2011, when the Student Conference of Academies of Vocational Studies and the 

Conference of Academies of Vocational Studies were formed, which further 

determined the position of vocational education and strengthened and facilitated 

the impact on higher education development (Благојевић, 2015). 

"Strategy on the development of education in the Republic of Serbia until 

2020", was adopted in 2012 and provided the broadest framework for the future 

development of vocational education in the Republic of Serbia. The strategy 

clearly defined the existing problems in vocational education. In 2012, vocational 

higher education institutions entered the second round of accreditation, from 

which they emerged even stronger, more modern and more open to society and 

the labor market. Finally, the amendments to the Law on Higher Education from 

September 2014 completed the first cycle of reforms, which was reflected in the 

introduction of the future vocational master and defining the membership of 

vocational education representatives in the Commission for Accreditation and 

Quality Assurance (KAPK) (Благојевић, 2015). 

It is necessary to keep in mind that the process of higher education reform 

is constantly present and that in order to properly guide it, it is necessary to take 

into account the opinion of users of higher education - students. The results of a 

survey conducted in 2015 show that 97.2% of surveyed students of specialist 

studies at the Higher School of Vocational Studies in Belgrade believe that the 

education system should be reviewed, changed, adapted and improved, while 
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more than 95% believe that higher investing in knowledge, and the skills of 

professional health workers will increase the chances that they will be successful 

in their professional work, which is in everyone's interest (Јанић et al., 2015). 

International cooperation in the sector of vocational education is reflected 

through numerous bilateral agreements with higher education institutions from 

the EU, participation in international projects and conferences. Involvement in 

European associations is represented by memberships in EURASHE (European 

Association of Higher Education Institutions that offer programs focused on 

vocational education) and UAC (University Accreditation Commissions of the 

European Education Area) and status in these associations is an important factor 

of progress (Благојевић, 2015). 

MASTER STUDIES 

At the first level-cycle of studies, a basic education was obtained. The goal 

of the first educational cycle is training for basic skills needed for independent 

practice within the professional activity, and includes three-year education with a 

load of 180 ECTS - credits, after which the professional title (bacchelor) is 

acquired. After the first cycle, ie basic studies (3 years, 180 ECTS credits), the 

current European attitudes are that master studies represent the next, second level 

of vocational education. Access to graduate-master vocational studies requires the 

completion of the first cycle of studies (which according to the new law also 

includes specialist vocational studies) at an accredited higher education 

institution. The educational goal of graduate two-year master studies, with a load 

of 120 ECTS credits, is to enable students to plan processes, projects, decision-

making, development of management skills, with assessment of the procedure, as 

well as additional specialized / special skills and knowledge in selected fields. 

The need to deepen additional special skills is really great nowadays, especially 

considering the intensive development of so-called "physiotherapeutic 

technologies." These technologies, which are the product of information and 

communication achievements in the 21st century, are developing strongly. They 

affect the organization of physiotherapy and the process of physiotherapy itself. 

Advanced technologies are enabling entirely new ways to deliver health care in 

the field of physiotherapy (Korhonen et al., 2020). We can talk about 

physiotherapy technologies because they are directed towards it and continue to 

develop with physiotherapy (Jurinić & Benko, 2016). Let’s just mention adaptive 

technologies for people with disabilities, portable sensor systems, social media 

communication, virtual reality systems and interactive video games used in 

neurorehabilitation as well as bionic and robotic systems and telerehabilitation. 

The development of information and communication technologies and their use in 

physiotherapeutic practice, inevitably imposes the need to acquire knowledge 

about the ethical, legal and professional dilemmas associated with that use. 

A special segment of deepening skills during the second cycle of higher 

education is certainly the training for a higher level of professional functioning in 
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interdisciplinary health rehabilitation teams. It is known that teamwork is the 

most widespread form of performing complex professional tasks that require 

additional knowledge from different professional fields with specialized 

knowledge from the same or similar professional fields (Kobolt & Žižak, 2007). 

Research shows that collaboration and collaborative work within interdisciplinary 

rehabilitation teams can reduce costs and improve outcomes in patient treatment 

and rehabilitation (Singh et al., 2018, p. 677). 

Interdisciplinary teams in health care, with members of other professions, 

must respond to the call of teamwork, collaborate, and communicate 

professionally to optimize patient care (Hall & Weaver, 2001). Therefore, the 

development of communication skills for the purpose of team functioning can not 

only have a formal character, but must also include additional interdisciplinary 

knowledge. In addition to the listed skills, a special segment for which students in 

master's studies can be trained is teaching work and the adoption of new 

educational methods. 

European research on the impact of master studies on the professional 

design of physiotherapist students provides interesting data. A study conducted in 

the UK states that students who have completed a master's degree in manual 

therapies point out that their previous framework of thinking was initially 

questioned and deconstructed during their master's degree, but this was 

accompanied by the development of a new, higher level of thinking and 

understanding which had far-reaching implications for their further professional 

development (Perry et al., 2011). Using the Delphi method, Rushton and Lindsay 

identified three new qualities that master students of health sciences in the UK 

acquire, namely a higher level of clinical reasoning, critical analysis of practice 

and evidence on which the practice is based (Rushton & Lindsay, 2008).  

Program flexibility and adaptability are characteristics that modern master's 

degree programs should possess (Rushton and Lindsay, 2008: e106). Many 

universities and other higher education institutions around the world are working to 

develop a flexible and adaptive approach to higher education, especially in the 

second and third cycles of education, which will respond to the needs of students 

imposed by specific professional development and employment. This approach 

involves taking into account the aspirations of students, their prior knowledge, work 

experience, needs and opportunities related to the workplace and employment 

opportunities. In other respects, this is in line with the modern paradigm of "Student 

cantered learning", which indicates the need to reorganize the learning environment 

and shift the focus from teachers and teaching according to the student and the 

learned (Ćirić et al, 2020). It seems that the mentioned paradigm is especially 

pronounced at this level of study and should enable quick adaptation of teaching 

processes to the needs of students. The mentioned specifics would influence the 

combination of elective modules that would have an individual character and thus, 

as much as possible, satisfy the needs of the student. 
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ERAZMUS MUNDUS JOINT MASTER PROGRAMS 

Higher education institutions from the Western Balkans can be partners in 

projects aimed at establishing joint Erasmus Mundus master programs. Projects 

should support already established, mostly interdisciplinary master's programs 

that compete for the Erasmus Mundus label, in order to attract students from all 

over the world. The cooperation of institutions in these projects is based on the 

obligatory mobility of students between the members of the consortium and the 

issuance of a joint, double or multiple degree.  

Students from the countries of the Western Balkans can apply for 

enrolment in the Erasmus Mundus master's degree and receive scholarships for 

the entire period of study. Forming and organizing joint master's study programs 

in the field of health sciences related to physiotherapy may be a very interesting 

organizational model for higher vocational schools in health and related fields, 

because it can achieve a greater degree of flexibility and adaptability of programs 

to specific student needs. In addition to the above, the horizontal possibility of 

students within the European higher education space is stimulated.  

The World Confederation of Physical Therapy has dedicated a special 

thematic conference to postgraduate and continuing education of physiotherapists in 

the European region. Given that in the last twenty years, there has been a very 

intensive development and transformation of physiotherapy theory and practice, the 

European educational strategy considers that the key prerequisite for successful action 

of physiotherapists as professionals, undergraduate, graduate and postgraduate 

education will enable the development of highly specific and specialized knowledge, 

skills but also to provide a wider range of knowledge in border areas and finally, to 

train experts in the field of physiotherapy for research work. This certainly 

corresponds to the first, second and third cycles of education according to the Bologna 

Process. Taking into account the current reality according to which the second cycle 

of vocational studies includes 120 ects points, the logical conclusion is that it should 

also provide possibility towards the next third or final cycle of studies.  

CONCLUSION 

The development of the physiotherapeutic profession in Europe and the 

world is marked by a significantly increased amount of knowledge and skills, and 

that is why the study programs are adjusted to the modern needs of the profession 

and the current needs of modern health care. World Confederation of Physical 

Therapy and its European Region, have developed an educational strategy 

according to which the key precondition for the successful operation of a 

physiotherapist as a professional is undergraduate, graduate and postgraduate 

education (first, second and third cycle of education according to the Bologna 

process). Master's degree programs normally correspond to 120 ECTS credits, so 

all professional master's degrees in the future should provide access to doctoral 

studies. 
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ФИЗИОТЕРАПИЈА У САВРЕМЕНОМ ВИСОКОМ СТРУКОВНОМ 

ОБРАЗОВАЊУ 

Стеван С. Јовановић, 1 Биљана Н. Стојановић-Јовановић 2 

Сажетак:У последњих педесет година дошло је до драматичног развоја 

и промена у свим сегментима биомедицинских наука што је утицало на развој 

стручних знања у области физиотерапије Док је циљ првог образовног циклуса 

оспособљавање за базичне вештине потребне за самостално обављање праксе у 

оквиру професионалне делатности, други образовни циклус треба да обезбеди 

оспособљавање студената за планирање процеса, пројеката, одлучивања, развој 

вештине руковођења, уз оцену поступка, као и додатна 

специјализована/специјална физиотерапеутска знања и вештине у изабраним 

пољима уз познавање тзв савремених физиотерапијских технологија. Формирање 

и организовање заједнички мастер студијских програма везаних за област 

физиотерапије могу бити веома интересантан организациони модел. Тиме се 

може постићи већи степен флексибилности и адаптибилности програма и 

стимулисати  хоризонтална проходност студената у оквиру европског 

високошколског образовног простора. Развој физиотерапеутске струке  обележен 

је значајно повећаним обимом знања и вештина па су Светска конфедерација за 

физикалну терапију и њена Европска регија, развиле образовну стратегију према 

којој су неопходна сва три циклуса високог образовања.  

Кључне речи: физиотерапија, пракса заснована на доказима, савремено 

високо струковно образовање, мастер струковне студије, знања и вештине. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

У последњих педесет година дошло је до драматичног развоја и 

промена у свим сегментима биомедицинских наука што је утицало на развој 
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стручних знања и ширење поља делатности здравствених стручњака. 

Поменуте промене нису заобишле ни поље физиотерапије. Да би се 

одговорило на повећану сложеност здравствене заштите у овој области због 

старења становништва, лечења и рехабилитације хроничних болести, 

развоја бројних нових технологија и поступака, повећана је потреба за 

унапређењем формалног образовања у пољу физиотерапије.  

У опису компетенција савременог физиотерапеута налазе се бројне и 

сложене вештине као што је клиничко закључивање, примена праксе 

темељене на доказима, тимски рад и интердисциплинарна сарадња, 

промоција здравља и решавање проблема хроничних болести. 

Данас је опште прихваћен став да минималан ниво потребан за 

обављање физиотерапеутске праксе јесте први циклус студија (енгл. 

bachelor) (Marušić et al., 2012, p. 169). 

ФИЗИОТЕРАПИЈА - НАУЧНО УТЕМЕЉЕНА ПРАКСА 

Дефниција физиотерапије, према Друштву физиотерапеута (енг. 

Chartered Society of Physiotherapy) Уједињеног Краљевства гласи: 

Физиотерапија је научно утемељена, у обавези да проширује, примењује, 

вреднује/евалуира и оцењује доказе који поткрепљују клиничку праксу 

(Jurinić & Filipec, 2016, стр. 13). Спровођење клиничке процене и 

интерпретације је њена суштина. Као научно утемељена пракса, 

физиотерапија користи чињенице, теорије и хипотезе и тестира их на 

доступним подацима. Физиотерапеути интензивно истражују и непрекидно 

усавршавају методе процене и интервенције готово свих болести и стања, па 

практичари морају свакодневно да преиспитују доказе о делотворности 

поступака које примењују. Да би то било могуће, физиотерапеут мора 

непрекидно не само да прати објављене научне чланке, него и да упоређује 

резултате спроведених клиничких истраживања којима се испитује 

делотворност и сигурност физиотерапијских поступака како би практиковао 

методе које се данас означавају термином “evidence-based physical therapy 

(ЕБПТ)”.  

Физиотерапија заснована на доказима означава прелаз традиционалне 

парадигме клиничке праксе која се ослањала на основна знања о току и 

прогнози болести, интуицију и емпиријско клиничко искуство, у нову 

парадигму у којој квалитетан медицински доказ заузима средишње место у 

поступку клиничког одлучивања физиотерапеута (Houser & Oman, 2011). 

Предуслови за спровођење физиотерапије утемељене на научним сазнањима 

су постављање и обликовање клиничког проблема, тражење доказа, 

критичко просуђивање ваљаности и релевантности доказа, клиничка 

примена доказа (доношење одлуке, повезивање доказа с клиничким 

искуством и карактеристикама пацијената) као и вредновање резултата 

(Jurinić & Filipec, 2016, p. 13). Треба додати да се  физиотерапија у 
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последњих 30 година, све више заснива на истраживањима како на 

националним, тако и на међународном нивоу, тако да су универзитети и 

факултети, на којима се обучавају физиотерапеути, обично активне 

истраживачке институције (Sundelin, 2020). У литератури се посебно истиче 

да научно истраживање у физиотерапији пре свега, доноси корист 

пацијентима и популацији, омогућавајући појединцима да добију 

најпогодније третмане засноване на клиничком резоновању које укључује 

најбоље научне доказе (Veras et al., 2016; Kulnik et al., 2020). Свакако да 

нова парадигма физиотерапије и њен интензивни развој захтевају и 

одговарајући развој струковног образовања у овој области. 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА УСПЕШАН РАЗВОЈ ВИСОКОГ 

ОБРАЗОВАЊА СТРУКОВНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ 

ФИЗИОТЕРАПИЈЕ 

Сматра се да у савременом друштву XXI века, образовање добија 

место покретача цивилизацијских промена (Pljakić, 2016, p. 31). У колико 

ову мисао пренесемо на локални ниво, онда свакако можемо рећи да је 

високо образовање покретач развоја физиотерапије. У овом тренутку, 

сасвим је јасно да високо образовање у Србији, струковне оријентације има 

примарно место у физиотерапији и њеном развоју. Са становишта реформи 

и модернизације високог образовања струковне оријентације, кључна је 

2005 година, када је усвојен закон о високом образовању којим су 

утемељена начела Болоњског процеса. Пуна примена готово свих одредби 

поменутог закона, изменила је профил струковог образовања и створила 

услове за његову модернизацију и његову европску перспективу. Један од 

разлога за успешну примену поменутог закона лежи и у чињеници да је 

већина школа већ током 2002. године, увела постулате Болоње.  

Први систем акредитације успешно је спроведен током 2007, године 

када су све струковне школе акредитоване и добиле дозволе за рад, односно 

успешно се трансформисале из виших у Високе Школе струковних студија. 

Поменута трансформација подразумевала је низ техничких и 

институционалних реформи. Након 2007 године, потребно је истаћи 2010 

годину, када је постојећи закон претрепео одговарајуће измене. Тим 

изменама заокружени су.институционални оквири током 2010. и 2011. 

године, када су формиране Студентска Конференција академија струковних 

студија и Конференција академија струковних студија, чиме је положај 

струковног образовања додатно утврђен, а утицај на токове развоја високог 

образовања ојачан и олакшан (Благојевић, 2015, p. 27). 

„Стратегија о развоју образовања у Републици Србији до 2020“. 

године, донета је 2012. године и дала је најшире оквире будућег развоја 

струковног образовања у Републици Србији. Стратегија је јасно дефинисала 

постојеће проблеме у струковном образовању. Те 2012. године, струковне 

школе су ушле у други круг акредитације из кога су изашле још јаче, 
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модерније и отвореније ка друштву и тржишту рада. Коначно, изменама и 

допунама закона о високом образовању из септембра 2014. године, 

заокружен је први циклус реформи који се огледао у увођењу будућег 

струковног мастера и дефинисањем чланства представника струковог 

образовања у Комисији за акредитацију и проверу квалитета (КАПК-у) 
(Благојевић, 2015, p. 27). 

 Потребно је имати у виду да је процес реформе високог образовања 

стално присутан и да је у циљу његовог правилног усмеравања нужно узети 

у обзир и мишљење корисника високог образовања-студената. Резултати 

истраживања спроведеног 2015. године показују да 97,2 % анкетираних 

студената специјалистичких студија Високе здравствене школе струковних 

студија у Београду сматра да систем образовања треба преиспитивати, 

мењати, прилагођавати и унапређивати док више од 95 % верује да што је 

улагање у знање, способности и вештине струковних здравствених радника 

веће, већи су и изгледи да ће бити успешни у свом раду, у интересу свих 
(Јанић et al., 2015, p. 658). 

Међународна сарадања у сектору струковног образовања, огледа се 

кроз бројне билатералне уговоре са високо школским установама из ЕУ-а, 

учешћа у међународним пројектима и конференцијама. Укљученост у 

европске асоцијације представља чланства у EURASHE (Европска 

асоцијација високошколских институција које нуде програме 

сконцентрисане на струковно образовање) и UAC (универзитетске 

акредитационе комисије европског образовног простора) а статус у овим 

асоцијацијама је битни фактор напретка (Благојевић, 2015, p. 29). 

МАСТЕР СТУДИЈЕ 

На првом нивоу-циклусу студија добија се темељно базично 

образовање. Циљ првог образовног циклуса је оспособљавање за базичне 

вештине потребне за самостално обављање праксе у оквиру професионалне 

делатности, а обухвата трогодишње образовање с оптерећењем од 180 

ЕЦТС)-бодова, после кога се стиче струковни назив (bacchelor). Након 

првог циклуса односно основних студија (3 године, 180 бодова ЕЦТС), 

актуелни европски ставови су да мастер студије представљају наредну, 

другу степеницу струковног образовања. Приступ дипломским-мастер 

струковним студијама захтева комплетирање првог циклуса студија (у који 

по новом закону спадају и специјалистичке струковне студије) на 

акредитованој високообразовној институцији. Едукациони циљ дипломских 

двогодишњих мастер студија, с оптерећењем од 120 ЕЦТС-бодова, јесте 

оспособљавање студената за планирање процеса, пројеката, одлучивања, 

развој вештине руковођења, уз оцену поступка, као и додатне 

специјализоване/специјалне вештине и знања у изабраним пољима. Потреба 

за продубљивљњем додатних специјалних вештина је заиста велика у 

данашње време, посебно узимајући у обзир интензивни развој тзв 
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„физиотерапеутских технологија“. Оne су продукт информационих и 

комуникационих достигнућа у 21. Веку и снажно се развијају. Напредне 

технологије омогућавају потпуно нове начине пружања здравствене 

заштите у области физиотерапије (Korhonen et al., 2020). Оне утичу на 

организацију физиотерапије и сам процес физиотерапије. Дакле, можемо 

говорити о физиотерапијским технологијама јер су ка њој усмерене и даље 

се с физиотерапијом развијају (Jurinić & Benko, 2016, p. 30). Поменимо само 

адаптивне технологије за особе с онеспособљеношћу, преносне сензорне 

системе, комуникацију путем друштвених мрежа, системе виртуелне 

реалности и интерактивне видео игре који се користе у 

неурорехабилитацији као и бионичке и роботичке системе и 

телерехабилитацију. Развој информационих и комуникационих технологија 

и њихова употреба у физиотерапеутској пракси, неизоставно намеће 

потребу за усвајањем знања и о етичким, правним и професионалним 

дилемама које су са том употребом скопчане. 

Посебан сегмент продубљивања вештина током другог циклуса 

високог образовања свакако је и оспособљавање за виши ниво 

професионалног функционисање у интердисциплинарним здравственим 

рехабилитационим тимовима. Познато је да је тимски рад најраширенији 

облик извођења сложених професионалних задатака за чије остварење су 

потребна додатна знања из различитих професионалних подручја уз 

специјализована знања из истог или сличних професионалних подручја 

(Kobolt & Žižak, 2007, p. 369). Истраживања показују да сарадња и 

колаборативни рад у оквирима рехабилитационих интердисциплинарних 

тимова, могу смањити трошкове и побољшати исходе у лечењу и 

рехабилитацији пацијента (Singh et al., 2018, p. 677).  

Интердисциплинарни тимови у здравству, са члановима других 

струка, морају одговорити на позив тимског рада, да сарађују и 

професионално комуницирају како би се оптимизирала брига за пацијента 

(Hall & Weaver, 2001, p. 871). Дакле, развој комуникационих вештина у 

циљу тимског функционисања не може имати само формални карактер већ 

мора обухватити и додатна интердисциплинарна знања. Уз наведене 

вештине, посебан сегмент за који се студенти на мастер студијама могу 

оспособљавти јесте наставни рад и усвајање нових едукационих метода. 

Европска истраживања о утицају мастер студија на професионално 

обликовање студената физиотерапеута дају интересантне податке. У 

истраживању спроведном у Великој Британији, наводи се да студенти, који 

су заврили мастер студије у области мануелних терапија, истичу да је њихов 

дотадашњи оквир размишљања, током мастер студија првобитно доведен у 

питање и деконструисан али је ово праћено развојем новог, вишег нивоа 

размишљања и разумевања што је имало далекосежне импликације на 

њихов даљи професионални развој (Perry et al., 2011, p. 290). Раштон и 

Линдзи (Rushton and Lindsay) су употребом Делфи метода идентификовали 

три нова квалитета која добијају студенати мастер студија здравствених 

http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S1356689X10002213?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb#bib30
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наука у Великој Британији а то су виши ниво клиничког резоновања, 

критичка анализа праксе и доказа на којима се заснива пракса (Rushton & 

Lindsay, 2008, p. 106). 

Флексибилност и адаптибилност програма су карактеристике које 

треба да поседују савремени мастер студијски програми (Rushton & Lindsay, 

2008). Многи универзитети и друге високошколске институције у свету раде 

на развијању флексибилног и адаптибилног приступа у високом 

образовању, посебно у другом и трећем циклусу образовања, којим ће 

одговорити на потребе студената које им се намећу специфичним развојем 

струке а у складу са тим и запослења. Овакав приступ подразумева узимање 

у обзир аспирација студената, њихово предзнање, радно искуство, потребе и 

могућности везане за радно место и могућност запошљавања. У осталом, то 

је у складу са савременом парадигмом „Студент у центру учења“ која 

указује на потребу за реорганизацијом окружења за учење и померањем 

тежишта са наставника и подучавања према студенту и наученом (Ćirić et 

al., 2020, p. 94). Чини се да поменута парадигма нарочито долази до 

изражаја на овом нивоу студија и треба да омогући брзо прилагођавање 

наставних процеса потребама студената. Поменуте специфичности би 

утицале на комбинацију изборних модула која би имала индивидуални 

карактер и тиме у што већој мери, задовољила потребе студента. 

ЕРАЗМУС МУНДУС ЗАЈЕДНИЧКИ МАСТЕР ПРОГРАМИ 

Високошколске институције из земаља Западног Балкана могу бити 

партнери у пројектима чији је циљ успостављање заједничких Еразмус 

Мундус мастер програма. Пројекти треба да подрже већ формиране, 

углавном интердисциплинарне мастер програме који конкуришу за ознаку 

изузетности Еразмус Мундус (Ерасмус Мундус лабел), зарад привлачења 

студената из целог света. Сарадња институција у тим пројектима заснива се 

на обавезној мобилности студената између чланица конзорцијума и 

издавању заједничке, двоструке или вишеструке дипломе.  

Студенти из земаља Западног Балкана могу да конкуришу за упис на 

Еразмус Мундус мастер студије и да добију стипендије за целокупан период 

студија. Формирање и организовање заједнички мастер студијских програма 

из поља здравствених наука везаних за област физиотерапије могу бити 

веома интересантан организациони модел за високе струковне школе 

здравствених и сродних поља, због тога што се тиме може постићи већи 

степен флексибилности и адаптибилности програма према специфичним 

потребама студената. Осим поменутог стимулише се хоризонтална 

проходност студената у оквиру европског високошколског образовног 

простора. 

Светска конфедерација за физикалну терапију посветила је посебну 

тематску конференцију последипломској и континуираној едукацији 
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физиотерапеута у Европској регији. С обзиром да је у последњих двадесет 

година, присутан веома интензиван развој и преображај физиотерапијске 

теорије и праксе, европска образовна стратегија сматра да је кључни 

предуслов успешног деловања физиотерапеута као професионалца, 

преддипломско, дипломско и последипломско образовање које ће 

омогућити развој високо специфичних и специјализованих знања и вештина 

али и обезбедити већи спектар знања из граничних области и коначно, 

оспособити стручњаке из области физиотерапије за истраживачки рад. То 

свакако одговара првом, другом и трећем циклусу образовања према 

Болоњском процесу. Узимајући у обзир садашњу реалност према којој 

други циклус струковних студија обухвата 120 ецтс бодова, намеће се 

логичан закључак да он треба да обезбеди и проходност ка следећем трећем 

или завршном циклусу студија.  

ЗАКЉУЧАК 

Развој физиотерапеутске струке у Европи и свету обележен је 

значајно повећаним обимом знања и вештина и зато су програми студија 

прилагођени савременим потребама струке и актуелним потребама 

савременог здравства. Светска конфедерацији за физикалну терапију и њена 

Европска регија. Развиле су образовну стратегију према којој је кључни 

предуслов успешног деловања физиотерапеута као професионалца, 

преддипломско, дипломско и последипломско образовање (први, други и 

трећи циклус образовања према Болоњском процесу). Мастер струковни 

програми нормално одговарају 120 ЕЦТС бодова, па би стога би сва 

струковна мастер звања у будућности требало да омогуће приступ 

докторским студијима. 
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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ПОЈМА УКРАСА У ЛИКОВНОЈ 

УМЕТНОСТИ-ПРАВИЛА И ЗАКОНИТОСТИ 

Тамара Д. Ждерић1  

Сажетак. Украс је дуго времена сматран мање важном ликовном 

категоријом, којој се тек у последње време даје место које јој заслужено 

припада. Уз осврт на историју орнамента која сеже далеко у прошлост и 

садржи у себи примере из различитих поднебља и епоха, овај рад се односи 

на правила која одређују украс као посебну ликовну целину. Циљ је био да се 

утврде поједине чињенице о постанку ове ликовне категорије, али и да се 

укаже на значај виђеног у сложеном процесу обликовања орнамента. 

Орнамент је одређен законитостима које се накнадно изведене, могу 

применити на његово настајање. Упоредном анализом, кроз примере 

ликовних дела различитих аутора, али и сопственог дела, изведена су правила 

која одређују већину орнамената и осветљен је процес његовог обликовања. 

Украс је сложен, математички одређен (у смислу пропорција), понавља се, 

мање или више је прецизно изведен. Такве његове особине, одређују га као 

важан ликовни појам, чији је улога немерљива. 

Кључне речи: украс, ликовна уметност, понављање, фигуративност, 

апстрактност. 

УВОД 

Орнамент je латинска реч којом се у нашем језику означава украс 

(Вујаклија, 2011, p. 623) . Украсне структуре које се налазе у природи, али и 

оне руком створене, неодвојиви су део нашег опажајног доживљаја света и 

окружења у коме обитавамо. Уколико бисмо хтели да ближе одредимо саме 

особине појма орнамента у ликовној уметности, али и његово порекло и 

развитак, сусрели бисмо се са чињеницом да је украс колективни појам везан 
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уметности 
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за давне почетке уметности, али о чијој се сврси и улози доста полемисало. 

Флоренски (Florensky) сматра да орнамент „представља најдубље проницање 

у ритам и поредак живота“ (Флоренски, 2013, p. 110). Украс то и јесте - тежња 

ка мноштву, лепоти и истанчаним односима линија, површина и облика који 

се крију у оквиру сваког створеног орнамента. Тек савремена схватања и 

тумачења ове ликовне категорије, приписују му стварну вредност дајући му 

место које му припада. И поред свега тога, украс се у савременој ликовној 

пракси још увек поистовећује са декоративношћу.  

Тврдње које су везане за орнамент, а које износим у овом раду, настале 

су кроз лично искуство − главна одлика мога ликовног рада јесте украс, без 

обзира на медиј у коме је изведен. Самим тим, сматрам да је могуће дати нове 

закључке о овом појму. Узимајући у обзир широк распон разноврсних, али и 

супротстављених сазнања која сам стекла о украсу (посматрајући и 

испитујући своје ликовно дело, или кроз преглед његове појаве у оквиру 

различитих епоха кроз историју уметности), спознала сам да је орнамент и 

средство, али и циљ којем тежим и којим се служим у погледу изражавања 

сопствене личности у оквиру ликовне уметности. Самим тим, верујем да ће 

овај текст пружити боље увиде и обогатити сазнања о процесу настанка 

орнамента у ликовним уметностима као и да ће осветлити, ближе објаснити 

ауторово виђење украса као чиниоца ликовног дела, изнето кроз личне 

спознаје, увиде и закључке. Желећи да јасно прикажем орнамeнт и његове 

особине, овај текст сам поделила у две целине − једна се бави проучавањем 

украса кроз историју уметности, док се друга односи на рефлексију о 

сопственом раду, а која се обликовала на основу искустава стечених кроз 

практична знања и изведбе ликовних дела, те је речима обликована у језичку 

целину.  

ИСТОРИЈАТ И ПОДЕЛА УКРАСА 

Џоунс (Jones) тврди да „најстарија човекова амбиција јесте да ствара“ 

(Jones, 2016, p. 31). Кроз овај сужени преглед дела из историје уметности која 

доживљавам као изразито орнаментално одређена, биће пружен увид у дела 

појединих аутора и епоха. Историја украса сеже далеко у прошлост и чини се 

да постоји колико и људска врста. Боаз (Boas) тврди да се свака култура 

развијала и трајaла у зависности од своје позиције у времену и простору и 

бивала је одређена и друштвеним чиниоцима (Boas, 2011, p. 49). Међутим, 

разумевања украса (и ликовних дела уопште) подређена су и у директној су 

вези са особинама посматрача, његовим ставовима и размишљањима што 

самим тим може значити да за једне орнамент представља врхунски израз 

људског духа, док је за друге само пуки декоративни садржај који нарушава 

прописану форму. О врстама опажања и условљеностима наше пажње, као и 

различитости наших доживљаја, говори наука психологије о којој, ипак, овде 

неће бити речи. 
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Кроз сопствени уметнички рад, стекла сам уверење да сазнања, било 

теоријска, било „опажајна“ о појавама, правцима и уметничким вредностима, 

имају нарочитог утицаја на уметника и омогућавају му лакши приступ 

сопственом ликовном делу. Различита ликовна дела свих периода, стилова и 

епоха, било са ових простора или неких других, удаљенијих, а која сам имала 

прилике да изблиза осмотрим и доживим, само су очврснула моја уверења у 

значај ликовне уметности за дубље разумевање човека.1 Међутим и наша, 

природно урођена перцепција која условљава извођење уметничког рада (јер 

он је саздан на темељима опажајног и опаженог) мења се током времена, у 

складу са променом наше сопствености. Дакле, имајући у виду како је обим 

наше пажње променљив, и узевши то у обзир, навешћу ликовне уметнике и 

периоде који су, према мојим схватањима врхунска остварења у погледу 

створене орнаментике.  

Како би украс боље и јасније разумео, осмислила сам категорије у које 

се он може сврстати по једној или више својих особина. Тако сам дошла до 

смерница које могу да послуже за даља тумачења. 

Подела: 

1. Орнамент се јавља у строго рационалном виду, дакле, оштрих је 

облика и одсечних углова под којима се линије крећу (архитектура готике, 

ренесансни простори на сликама), на којима орнамент није сам себи сврха, 

али постоји управо како би употпунио одређену идеју.  

2. Орнамент блажих контура и већих површина, облијих форми − 

артефакти народа Африке оличени у већ надалеко чувеним афричким 

ритуалним маскама, накиту, али и украсима на телу. У подврсту ове 

категорије, сврстала бих орнамент који се јавља и на нашим просторима, 

најпре кроз занатске предмете винчанске културе (лични пробор, накит), а 

потом и онај који је настајао у римском периоду као и на народним ношњама 

и тканинама, украшеним одређеном врстом орнамената, било са ових 

простора или, чешће, усвојених и „прекројених“ украса страног порекла 

донетих на ове просторе трговачким разменама. 

3. Орнамент − уситњен, односно усложњен-такав можемо опазити у 

чувеним јапанским дрворезима, који су послужили као инспирација многим 

уметницима (ван Гог, 2008, p. 163). Као пример, навела бих тканине на 

приказаним фигурама ових графика - префињене украсне структуре одишу 

складношћу и универзалном лепотом (Illing, 1980, p. 3).  

4. Орнамент, апстрактни, арабескни какав се јавља на Блиском истоку, 

на подручју древне Персије или некадашњег Отоманског царства. Чини се да 

ту украс најчешће исказује кроз ритмично − одређене структуре и кретања 

облика. Чисто интуитивним спознајама, дошла сам до закључка да је ова 

врста орнаментике мени нарочито блиска, те да сам њене основне одлике на 

известан начин усвојила и користим их у свом раду. Иако често састављена 

 
1 Ликовну уметност, односно ликовна дела, сматрам важним показатељем човекових 

хтења, расположења и могућности.  
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искључиво од украса ослобођених симболичких значења, она је снажно 

емоционално обојена. Дакле, орнаменти кроз све видове облика у којима се 

јављају (арабеске, преплети или строго одређени, симболички прикази и 

апстраховане форме) оличавају пре свега, вољу и контролу коју је уметник 

успевао да успостави над собом и својим делом, а потом, у дубљим слојевима, 

и емоције које се преносе и крију иза привидне строгости ових ликовних 

представа и намењених или скривених значења. 

Без обзира на дате врсте украса, као и ком периоду или аутору 

припадају, у ком облику се јављају, постоје и особине које су им свима 

својствене − то су ритмичност форми, обавезно понављање облика, 

математички одређене пропорције (а које носе са собом складност облика). 

Такође, украси се најчешће приказују у дводимензионалном облику, врло 

ретко у три димензије. Таква врста плошности карактерише и већину мојих 

ликовних представа, претпостављам дугујући своје порекло неком 

колективно − одређеном појму који обитава у нашој свести. Што се тиче 

појединачних аутора чије је уметничко дело оставило утисак на мене и чије 

дело сматрам важним за изучавање украса-издвојила бих уметност Винсента 

ван Гога, коју сам, као блиску себи, препознала кроз посебне ритмове и 

кретања форми којима она обилује (линије, површине и боје чине једну 

целину − орнамент). Кроз дело овог уметника, стекла сам нова сазнања о 

појму цртежа и, увидевши различите изведбене могућности у домену овог 

ликовног медија, али и слике, и сама се заинтересовала да сопственим радом 

и начином делања, досегнем до личне ликовне поетике. Са наших простора, 

као изразито орнаментално одређено, навела бих дело сликара Малише 

Глишића, недавно откривено с моје стране у погледу апстрахованих украса, 

створених фино нијансираним колористичким односима и суптилном 

емоцијом.  

Горе представљене примере орнамената различитих епоха и особина 

одликују хармоничност, склад, лепота и разноврсност облика као опште 

карактеристике украса. Њихова сврха је да служе појму лепог.1 Извесно је да 

овакав орнамент условио и моја трагања и кретања у ликовној уметности. 

Надаље се самостално развијао и мој ликовни израз који као аутономан 

настаје из моје маште и мог несвесног − обликујући на тај начин виђени свет 

кроз супротности.  

ЛИЧНО ИСКУСТВО СТВАРАЊА УКРАСА 

Налазећи у сопственом раду блиску, дубоко прожимајућу везу са свим 

што се састоји из мноштва облика, преплитања и понављања, линија или 

површина, створила сам и сопствено одређење појма украса − он представља 

усложњавање појединих облика и елемената слике, цртежа или графике које 

 
1 Појам лепог треба разумети као крајњи циљ ликовне уметности. Даља разматрања 

филозофских категорија појма лепоте нису циљ овог рада. 



83 
доводе до формирања структура које одређују карактер и ток уметничког 

дела. Самим тим, овакав вид изражавања унутрашњих хтења и одређења, 

нарочито годи мом поимању света и за мене је једини, исправан и тачан јер 

свако од нас доживљава свет на свој начин и сматра га најважнијим од свих 

могућих (Фидлер, 1998, p. 52). Стварање је моја истинска и стална потреба, 

непрекидна, незаустављива. Формирајући украсе на својим делима, тежим ка 

обликовању једног другачијег, себи својственог света, испуњених личним 

доживљајима. Независно од мотива (било да су то пајаци, кактуси, 

ентеријери, изведени у сликарском или цртачком медију), моја ликовна дела 

идеализована су у извесном смислу.  

Чини се да она славе радост живота и истичу лепоту облика који се 

налази у природи. Управо тако украс и настаје − уз подстрек маште за коју 

Фидлер тврди да је „ уобразиља која је свима нама у извесној мери потребна 

да бисмо уопште поседовали свет као свет видљивих појава“ (Фидлер, 1998, 

p. 58). Разум успоставља контролу над емоцијама у процесу стварања 

ликовног дела, обликујући орнаменталне структуре које ипак, нису саме себи 

сврха. Чини се да је уметност, не само моја, покушај људског бића да кроз 

записе у виду цртежа, слике или неке друге ликовне дисциплине, заустави 

време и цикличне кругове живота и да на тај начин остави и оствари траг, 

запис у времену о свом постојању. Тај исконски страх од пролазности 

управља и мојим мислима и делањем.  

Приступ сликарској техници или цртачким дисциплинама којима се 

служим, у основи је сличан, али ипак доноси и одређене разлике. Управо 

различите изведбене могућности условиле су разноликост мојих орнамената. 

Другачије га формирам у цртежу јер сама техника захтева прецизност и 

промишљено извођење форми (дати опис односи се на технику туша и пера 

којом сам се дуго служила), а другачије у слици где примарно настаје бојом, 

а тек потом се формира облик. Украс који настаје у слици слободнији је, у 

смислу строгих облика, али и апстрактнији, мање ограничен изведбеним 

могућностима саме технике. Украс који настаје у цртежу, јасан је, контурално 

или површински строго одређен, сложен и симетричан. И једни и други 

орнаменти се понављају како би створили украсне структуре у складу са 

одређеним ликовним делом. 

ПРАВИЛА ОРНАМЕНТИКЕ 

Стварајући и стално посматрајући процес настајања слика и цртежа, 

али и темељно проучавајући дела других аутора кроз историју уметности, 

закључила сам да постоје одређена правила која се могу применити на све 

орнаменте. 

 

Правилa:  

1. Орнамент је математички одређен.  

2. Орнамент се састоји из једноставних геометријских облика. 
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3. Орнамент се понавља. 

4. Орнамент може бити и фигуративан, али и апстрактан. 

 

Свеобухватније тумачење изнетих претпоставки, на овом месту, 

тренутно није могуће. Међутим, изразила бих наду да ће и оне саме, дате у 

оваквом облику, без детаљнијих појашњења, бити скроман прилог 

разумевању појма украса у ликовним делима.  

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Дакле, изнета правила могу се применити на сва ликовна дела чији је 

орнамент главни чинилац. Било да су настала некада давно или настају у 

садашњости, јасно је ипак да уметност појединца почива на делима 

претходника, али се обликује кроз његову свест и личност. У том смислу, 

орнамент траје од давнина па све до данашњих дана, јављајући се у 

различитим облицима и неодвојив је део људског духа. Што се тиче мог 

ликовног рада, украси које стварам настају из подсвести, али вољом са 

одређеним циљем. Такође, претпостављам да они, између осталог, настају на 

основу несвесно усвојених орнаменталних структура које се налазе у 

појавном и виђеном свету. Најзад, важно је истаћи чињеницу да се не сматрам 

позваном да мењам постојећи свет кроз своју уметност, већ њоме обликујем 

лични универзум, онакав какав је у мојој подсвести. Уколико моји радови 

носе неку поруку или поуку, она је садржана у духу посматрача. 

Избор теме за овај чланак одређен је жељом да на известан, скроман 

начин допринесем бољем и потпунијем разумевању појма украса, процесу 

његовог настанка, али и да речима пренесем и приближим сопствено 

уметничко искуство и процесе који се одвијају у оквиру њега.  
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CONTRIBUTION TO ART HISTORY – ORNAMENT AND ITS 

REGULATIONS 

Tamara D. Zderic1 

Abstract. The ornament is a part of every visual culture in the world. Its 

history goes back to early ages of human race. It is one of the most important fine 

art categories. The ornament was less important fine art category for a long time. 

Тhe subject of this paper are various types of ornament altogether with personal 

experience in creating ornaments. The main aim was to reveal basis of ornament, 

its features and also to put in focus the importance of our attention in art process. 

Ornament has four categories determined by its appereance. Its complex forms, 

mathematical approach and lots of details are features I found similar in my art 

practice (paintings or drawings with various themes). The conclusions derived 

from comparison of this two various types of ornaments are contribution to 

examinations of its history through the eye of the artist. 

Key words: ornament, fine art, repetition, abstraction, figuration. 
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ИСПРАВКА: УТИЦАЈ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ НА КРЕАТИВНОСТ 

И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА У САВЛАДАВАЊУ ДРУШТВЕНИХ 

САДРЖАЈА У ПРЕДМЕТУ ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Александар П. Јанковић1 Андријана, Љ. Давидовић2 Драган, М. Ламбић3 

CORRECTION: THE INFLUENCE OF PROJECT TEACHING ON 

CREATIVITY AND ACHIEVEMENTS OF STUDENTS IN STUDYING 

SOCIAL CONTENTS WITHIN THE SUBJECT NATURE AND SOCIETY 

Aleksandar P. Jankovic4 Andrijana, LJ. Davidovic5 Dragan, M. Lambic6 

У раду Утицај пројектне наставе на креативност и постигнућа ученика у 

савладавању друштвених садржаја у предмету природа и друштво, објављеном у 

броју 17,  doi: 10.5937/sinteze9-25402, грешком аутора, нису наведени и коаутори.  

Овом приликом се извињавамо ауторима и читаоцима. 

Морамо нагласити да је рад пре публиковања достављен на увид и проверу 

аутору, али је примедба уследила након што је рад публикован. 

 
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 
4 aleksjankovic@gmail.com, University of Novi Sad, Faculty of Education in Sombor 
5 andrijanadavidovic1@gmail.com Primary school "Sonja Marinković", Novi Sad 
6 draganposao@yahoo.com University of Novi Sad, Faculty of Education in Sombor 
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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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