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Игра у програмима и пракси предшколског васпитања

Гордана Мијаиловић1
Висока школа струковних студија за васпитаче
и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица
ИГРА У ПРОГРАМИМА И ПРАКСИ
ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА
Апстракт: У раду се разматра статус игре у програмима и пракси предшколског
васпитања у нашој средини. Анализиране су претпоставке о игри садржане у
званичним програмима предшколског васпитања у Србији (из 1985 и 2006.)
Приказ реалног статуса игре заснован је на резултатима истраживања услова за
игру у вртићу (функционалност физичке средине) и схватања васпитача о дечјој
игри и својој улози у стварању услова за игру. Резултати показују да је физичка
средина углавномстереотипно организована и сиромашна садржајима, што је
чини недовољно функционалном са аспекта дечје потребе за игром и коришћења
њених васпитних потенцијала. У схватањима васпитача уочена је
амбивалентност у односу према игри - иако сматрају игру доминантном
спонтаном активношћу, од посебне важности за развој, не користе је као
потенцијал стварања курикулума; иако своје улоге у игри одређују као
интерактивне, најважнијом и најчешће довољном улогом у стимулисању дечје
игре сматрају стварање амбијента: функционалан простор и довољно материјала
за игровне активности, што се може повезати и са схватањем већине
анкетираних васпитача да одрасли не треба да се мешају у дечју спонтану
игру.Анализа добијених података даје основ аутору да закључује о
неопходности промена у приступу дечјој спонтаној игри, како у схватањима и
делању васпитача практичара, тако и на пољу њиховог иницијалног образовања.
Кључне речи: програм предшколског васпитања, дечја игра, васпитач
Abstract:The paper discusses the status of play in the programs and practices of
preschool education in our community. Notions about the play in the official programs
of preschool education in Serbia (from 1985 and 2006) have been analyzed. Review of
the real status of a play is based on the research of playing conditions in kindergarten
(functional features of the physical environment) and perceptions of preschool teachers
on children's play and their role in creating playing conditions. The results show that
the physical environment is generally stereotypically organized with poor facilities,
which makes it insufficiently functional in terms of children's needs for play and use of
its educational potential. The attitudes of preschool teachers revealed ambivalence in
relation to play - although they consider play to be dominant spontaneous activity of
particular importance for development, they do not apply it as the potential of creating
1
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a curriculum; Although their role in the play is determined as interactive, they consider
creation of environement (functional space and sufficient materials) as threir most
important role in stimulation of children’s play, which can be associated with the
attitude of the majority of the examinees that adults should not interfere with children’s
spontaneous play. The data analysis leads to the conclusion that there is necessity for
change in the approach to children's spontaneous play, both in perception and actions
of preschool teachers, as well as in the field of their initial education.
Keywords: pre-school education programme, child's play, preschool teacher
Увод
Током двадесетог века предшколски програми су показивали изразит
когнитивни тренд и наглашавање везе између игре и учења. Опседнутост
образовањем, развојем когнитивних функција и припремањем добрих будућих
ђака, јесте један од разлога што је дечја игра у вртићима почела да ,,кржљави”
(Марјановић,1985). Истраживања игре током последњих деценија у условима
вртића (и у свету и код нас), указују на то да се деца у вртићима све мање играју,
да је игра краткотрајна и сиромашна садржајима, да се одрасли не играју са
децом. Мање услова за игру са вршњацима, значи и мање прилика за интеракцију
између деце, а управо је оваква интеракција важан чинилац развоја, како
појединца, тако и друштва.
Данас се ситуација покушава променити инсистирањем на партнерским
односима деце и одраслих, на заједничком живљењу, као алтернативи
васпитању. Вртић се конципира као место заједничког и смисленог живљења
деце и одраслих, а игра (посебно симболичка) се сагледава у функцији дечјих
настојања да нађу смисао сопственог живота и живота уопште и ставља се у
центар предшколског курикулума.
Отуда је важно бавити се питањем шта се сада дешава у пракси, какво је
реално место игре у контексту вртића (и дечјем животу уопште). Сматрамо да би
сагледавање претпоставки о игри, садржаних у програмима предшколског
васпитања последњих деценија код нас, помогло бољем реазумевању њеног
реалног статуса у нашим вртићима. Међутим, пошто оживотворење датог
програмског модела, и у његовом оквиру концепције игре, увек и највише зависи
од сваког појединог практичара, његовог разумевања и спремности да делује у
складу са датим порукама, начелима и стратегијама, важно је истражити и како
васпитачи схватају дечју игру и своју улогу у њој, а како делују у односу на
игру. Сагледавање реалне ситуације, евентуалних проблема и тешкоћа и
разумевање узрока који их условљавају, јесте основ за акцију и промену, како би
игра заиста постала центар или стожер предшколског курикулума.
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У овом поглављу дат је краћи приказ претпоставки о игри и улози
васпитача у односу на дечју игру, које су садржане у званичним програмима
предшколског васпитања у Србији: Програм предшколског васпитања и
образовања из 1985.год.2 и актуелне Основе програма предшколског васпитања и
образовања деце узраста од три до седам година из 2006.год.3 Претпоставке о
игри односе се на: одређење (дефинисање) игре и њен статус у васпитању; значај
игре у развоју детета; класификацију игара; одређење и функције симболичке
игре и улоге васпитача у дечјој игри. (У табели бр. 1 дат је упоредни преглед
претпоставки о игри у оба програма)
Програм васпитно-образовног рада са децом од три до седам година (1985)
У овом програму игре се разматрају у поглављу ,,Активности деце” са
напоменом да су игре уткане у наведене активности деце, да се активности
међусобно прожимају, као и да у играма долази до синтезе и прерађивања
утисака и искустава стечених појединим активностима. За игре се каже да ,,оне
нису посебан тип активности између осталих, већ начин понашања који, под
одређеним условима може да садржи у себи сваку од њих. Игра је од посебног
развојног значаја у предшколском узрасту и у њој се изражава напор малог
детета да превазиђе раскорак између сопствених могућности да утиче на збивања
која одређују његово живљење и образаца понашања које мора да усвоји да би се
успешно прилагодило стварности којом постепено овладава.”
( стр.169.)
Обзиром да се наглашава да деца уче и развијају се кроз сопствену активност и у
додиру са непосредном стварношћу, уз дискретно усмеравање васпитача, који им
помаже да протумаче и организују своје искуство, игра се може одредити и као
специфичан облик учења, иако то није експлицитно наведено. Као обележја игре
наводи се да је: добровољна, слободна (од тираније хитних потреба, притисака
споља и посебно ризика од неуспеха), издвојена (ограничена у времену и
простору), неизвесна (по току и исходу), непродуктивна, прописана (подвргнута
правилима која укидају обичне законе и постојећу рутину) и фиктивна (у односу
на текући живот).
Игре су сврстане у четири велике категорије и дат је опис обележја сваке
од њих: функционалне игре, игре маште или игре улога, игре са готовим
правилима, конструктивне игре. Уз ове категорије наводи се да се у васпитнообразовном раду појављују тзв. игролике активности, које се од игара разликују
по томе, што им због доминације васпитача недостаје у довољној мери
спонтаност и аутономни карактер, као обележје аутентичне дечје игре. Једна
2
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активност може у почетку да буде игролика, јер је покреће и организује васпитач,
а онда да прерасте у игру, ако је деца добровољно прихвате и почну је слободно,
на своју иницијативу изводити, чиме се наглашава спонтаност, унутрашња
мотивитаност игре као њено суштинско обележје.
Симболичке игре под називом игре маште или игре улога, приказане су
сасвим кратко: ,,За ове игре још се користе називи – игре имитације и
подражавања, игре илузије, драмске игре, игре фикције итд., чиме се одређује
њихова суштина. Облици у којима се јављају су следећи: опонашање поступака и
игре граматичким формама; симболичка имитација; симболичка игра улога са
сижеом; драмске игре улога.” ( стр. 170.)
Међутим, у поглављу у којем се објашњавају активности представљања,
изражавања и стварања, детаљније се образлажу особености игара маште или
улога и њихов значај у развоју детета, под насловом „Репрезентација у игри“.
Као битно обележје симболичких игара наводи се симболичка имитација и
замишљање, при чему се дете јавља и као симбол и као симболотворац.
Наглашен је значај симболичких игара: као прелазне етапе између сензомоторне
и репрезентационе интелигенције; као начина изражавања осећања и потреба и
овладавања њима; као начина којим дете изражава своје схватање света и
обогађује своја сазнања о људима, њиховој делатности и односима; за развој
стваралаштва.
У склопу предвиђене организације живота и васпитно-образовног рада,
иако то није експлицитно дато, може се закључити да се деца могу играти
симболичких (и других игара) у време самосталних активности по дечјем избору,
у јутарњим часовима, у постојећим кутићима за игру, али и ван њих. У односу на
све активности деце, улога васпитача је индиректна и подразумева избор и
организацију материјала, али и учествовање у неким активностима (можемо
претпоставити да се учествовање односи и на игру).
Основе програма предшколског васпитања – Програм васпитно-образовног
рада са децом узраста од три до седам година (2006)
У овом програму, игри се придаје велики значај у развоју и животу
предшколског детета. Могли бисмо да кажемо да је вртић место где се деца
играју, или треба да се играју, са другом децом, па и са одраслима. Уосталом, у
уводу ООПП и пише да деци на овом узрасту треба омогућити, између осталих
активности (и то на првом месту), да се играју. (стр.2)
У заједничким одликама модела предшколског васпитања за узраст од
три до седам година, поред осталих начела, наведено је и начело поштовања и
култивисања дечје игре.(стр.14) У оба понуђена модела програма (А и Б)
разматра се значење и значај игре и улога васпитача у односу на дечју игру.
Иако постоје сличности у концепцији игре у оба модела, а које произилазе из
начела поштовања и култивисања игре, у даљем тексту приказана је концепција
игре у Моделу-А. Разлог томе је што је у Моделу А, по процени аутора овог
рада, стављено тежиште на спонтану дечју игру, посебно симболичку, очување
њене аутентичности и култивисање, као и наглашена обазривост у односу на
њене дидактичке аспекте, што је у сагласности са теоријским опредељењем
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аутора. У Моделу-Б акценат је на играма са правилима (дидактичким играма)
које омогућавају већи уплив, односно контролу васпитача, па и пренаглашено
васпитно образовно усмерење игре.
Модел А општих основа предшколског програма
Идеја отвореног васпитања и
концепција учења
као активне
конструкције знања, до које дете долази на основу сопствених
акција/интеракција са својом физичком и социјалном средином, праћена је и
концепцијом игре као делатности од посебног значаја за развој и учење (стр. 25),
а очување потенцијала и култивисање дечје игре даје (између осталог) моделу
програма практичну препознатљивост (стр.30, 36,37). Статус игре у васпитању
може се пронаћи у следећим тврдњама: ,,Делатност од посебног значаја за развој
и учење предшколског детета је игра.”(стр.25.) ,,Специфичан и посебно вредан
облик учења предшколског детета је игра. У њој оно, ангажујући све своје
капацитете, прерађује и присваја стечена искуства, што значи да истовремено
постаје свесно тих искустава (емоционалних, социјалних, когнитивних).“
„Предшколска установа мора да обезбеди довољно простора, материјалних
средстава и повољну климу за слободну игру деце и да је култивише
индиректним узорима из уметности и других домена људског стваралаштва.”
(стр.26) „За дете је игра посебно значајна активност; осим што је начин
изражавања, она представља и специфичан облик учења.“ (стр.27)
Игра као посебно важна делатност предшколског детета има посебан
статус у односу на остале активности којима се предшколско дете бави:
практичних, говорних, друштвених,спортско-рекреативних, уметничких,
изражајно-стваралачких, истраживачко-сазнајних). (стр.36) Игра се одређује
као: ,,самостална, спонтана делатност која је сама себи сврха, која одражава
дивергентан и експресиван начин размишљања предшколског детета, која
изазива задовољство и раздраганост, приближава дете позицијама ствараоца.
Фиктивност, симулација, оперисање представама и симболима, варирање
спољашњих и унутрашњих функција и појмова дају мишљењу и понашању
предшколског детета посебну аутентичност и важност. Дете се током игре по
први пут дистанцира од објективне реалности, заузима дистанцу у односу на
спољашњи свет и сопствени репертоар понашања, што је посебно важно за развој
маште, стваралаштва и увод у формирање апстрактног мишљења.”(стр.36)
Учење кроз игру и откриће је једно од начела васпитно-образовног рада.
Игра је јединствен чин у коме се активирају сви психички домени и потенцијали
малог детета. ,,Игра је одраз потреба детета за активношћу и активирањем
целокупног организма; испољавање емоција, задовољавање социјалних потреба;
потреба за кретањем и ангажовањем свих чула, интелектуално овладавање
стварношћу која га окружује; стварање идентитета и свести о себи, уклапање у
друштвену средину; остваривање жеља и стваралаштво, самостално и аутономно
делање.”(стр.36.)
Игра је и значајно поље за деловање одраслих и њихово утицање на дечји
развој, јер ,,могу кроз игру да код детета развију и оплемене стваралачке
потенцијале, мишљење, вољу, потенцијал за сазнавање.” При томе се упозорава
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да се претераним образовним утицајем и структуирањем може уништити чар
игре, односно њена аутентичност, због чега треба бити ,,опрезан са дидактичким
аспектима игре у предшколском периоду.”(стр.29- 30.)
Због изузетног значаја игру је потребно заштитити и култивисати, као
,,драгоценост детињства”(стр.36) Указује се на извесна ограничења игре у
условима институционалног васпитања: нефлексибилна сатница, фиксирани
простори за игру у којима деца немају слободу кретања и комбиновања
материјала, превелика узрасна сегрегација, линеарно и фиксирано распоређивање
активности, смањивање могућности избора, педагогизација дечје игре и употреба
потенцијала игре искључиво у сврхе учења. (стр.36)
Обзиром да одрасли својим интервенцијама могу прекинути дечју игру
неопходно је да посвете пажњу унапређивању и култивисању дечје игре.
Препоручене су стратегије за очување потенцијала игре, које укратко
подразумевају: стављање на становиште детета/разумевање индивидуалног
развоја, уочавање животног искуства детета, пажљиво посматрање садржаја игре;
обезбеђивање грађе за игру (доживљаји, предмети, теме, тумачења,...);
обезбеђивање оптималних услова за игру (планирање и организација услова
физичке и социјалне седине); обезбеђивање партнерства у игри (начини
учествовања васпитача у игри: посматрач, паралелни играч, приповедач,
миротворац и чувар правила игре); проширивање игровних сценарија игре
(индиректно-постојећим сценаријима додаје нове материјале, обрасце понашања,
нове улоге; учешће у игри сматра се деликатним, изузетно осетљивим, што значи
да васпитач не улази у игру без позива, да може да има само споредну улогу, да
његово уживање у игри са децом не значи и контролу над игром и узурпацију
дечијих моћи; обогаћује и проширује средства симболизовања која дете ствара у
игри, помаже деци да користе различите медије (да организују своја искуства на
различите начине, да користе своју машту, да науче да питају, посматрају,
експериментишу). (стр.37)
Међу очекиваним улогама васпитача посебно се објашњава улога
васпитача у игри, и описују специфичне улоге: саиграч: занимљив, ведар,
помаже деци да артикулишу своје потребе и усмере радозналост, заједно са
децом траже и креирају материјале за игру, помаже да се открију нови аспекти
игре и играчака; чувар аутентичности дечје игре-чува дечје радове, не присиљава
децу и не прекида их, штити игру од претеране педагогизације; пружа подршку
дечјој игри (подупирање, оплемењивање, култивисање, подстицање) - то
постиже пре свега организацијом средине за боравак деце, а затим заузимајући
одређене улоге које не нарушавају аутентичност дечје игре; пажљиви посматрач.
У спонтаној игри улога васпитача треба да је скоро неприметна. Помиње
се и могућност да васпитач организује вођене игре које могу бити мање или више
директивне. Стратегије вођене игре се донекле разликују зависно од природе
материјала и садржаја појединих типова активности ( на пример, ликовна и
музичка игра може захтевати више вођења када се уводе нови материјали и
технике)
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Табела 1.Претпоставке о игри у програмима предшколског
узраст деце од три до седам година (1985 и 2006)
Програм васпитно.образовног
рада са децом узраста од три
до седам година (1985)
Одређење игре и њен статус у
васпитању
Игра је - начин понашања са
одређеним карактеристикама:
-добровољна,
слободна,
издвојена,
неизвесна,
непродуктивна,
прописана,
фиктивна
Статус игре- активност од
посебног развојног значаја на
предшколском узрасту
Значај игре
Није посебно наглашен,
(осим за симбиличке игре у
делу програма :''Репрезентација
у игри'')
Класификација:
-Функционалне игре
-Игре маште или игре улога
-Игре са готовим правилима
-Конструктивне игре
Обележја симболичке игре
општа обележја игре
и као
посебно обележје:
симболичка
имитација
и
замишљање
Улога васпитача у (симболичкој)
игри
претежно
индиректна
са
могућим учествовањем

васпитања за

Основе програма предшколског васпитања
за узраст деце од три до седам година –
Модел-А (2006)
Игра је - делатност са обележјима:
самостална,
спонтана,
самосврховита,
унутрашње
мотивисана,
дивергентна,
експресивна,
стваралачка, фиктивна,
симулативна
,
симболичка,
прожета
осећањем задовољства
Статус
игреначин
изражавањаи
специфичан облик учења
-начело васпитно-образовног рада
(очување развојних потенцијала
и
култивисање дечје игре)
Значај игре
Наглашен: претходи и ствара услове за
развој маште, стваралаштва и апстрактног
мишљења
Класификација:
Није дата
Обележја симболичке игре
Симболичка игра није посебно издвојена,
наведена обележја игре односе се на
симболичку игру
Улога васпитача у (симболичкој ) игри
-саиграч
-чувар аутентичности дечје игре
-пружа подршку
-пажљиви посматрач

У односу на програм из 85. У Програму из 2006. брише се подела на
,,игру” и ,,занимања”, односно ,,слободне” и ,,усмерене” активности. Аутори
програма сматрају сасвим условном, у пракси уобичајену, поделу на „усмерену“
и „слободну“ игру, јер игра деце никад није сасвим „слободна“, чак и кад се
одвија по дететовом плану, нити сасвим „организована”, ако је планира васпитач.
Није ,,слободна” јер је условљена могућностима детета, средином и претходним
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искуством детета, а не може се до краја организовати јер је немогуће предвидети
све факторе интеракције, организовати нечији „унутрашњи план“ и разноликост
идеја које ће се појавити.
Иако у тексту програма
има нејасноћа, недоречености (појам и
стратегије вођене игре), понављања и преклапања (стратегије деловања и улоге
васпитача) и сл., концепција игре дата у овом програму могла би се означити и
као ,, нова педагогија игре”, која подразумева да игра треба да буде тежиште
предшколског курикулума.
Игра у пракси дечјих вртића у нашој средини
О томе колико су у условима наших вртића задовољени услови за игру
деце, нема довољно релевантних истраживања ни поузданих података, па ћемо се
ослонити на дугогодишње искуство аутора у раду са васпитачима, као и
истраживања која су студенти школе за образовање васпитача обављали у току
праксе у вртићу (под менторством аутора).
Ова искуства показују да се у пракси наших вртића спонтана игра
најчешће јавља у време тзв. слободних активности и у време боравка на
отвореном простору, док се у тзв. усмереним активностима покушава да се игра
стави у функцију дефинисаних и планираних васпитно-образовних задатака, при
чему често губи своја суштинска обележја, па деци бива досадна и непријатна, а
васпитачи не успевају да одрже дечју пажњу. Професионални васпитачичесто
поступају у складуса ставом да се никад не треба мешати у спонтану дечју игру,
да се не би нарушила њена суштинска својства - спонтаност и аутентичност.
Услови физичке средине за дечју игру
У условима већине наших вртића физичка средина углавном је
стереотипно организована, па и сиромашна разноврсним садржајима, што је чини
недовољно функционалном са аспекта дечје потребе за игром и коришћења
развојних и васпитних потенцијала које игра пружа. Поткрепићемо речено
резултатима једног истраживања које су обавили студенти Високе школе
струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици. Циљ
истраживања била је процена функционалности простора за спонтану игру деце у
вртићима, у којима су студенти обављали педагошку праксу, а према
дефинисаним критеријумима. Педагошка пракса обављена је у децембру и мају
2013. године, углавном у предшколским установама на подручју Срема, у
градској и сеоској средини. Под простором за игру подразумеван је унутрашњи
(простор унутар вртића,собе у којима деца бораве) и спољашњи простор
(двориште вртића).
Функционалност простора процењивана је у односу на то: да ли је
безбедан и довољан, односно колико је погодан за неометано кретање и
различите облике груписања деце; како је простор организован, односно колико
је подстицајан за различите игровне активности деце (каква је опрема, који
кутићи/центри за игру постоје, како су распоређени, постоји ли могућност
реорганизације у складу са дечјим потребама); каква је опремљеност средствима
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и материјалима за игру. (У пракси наших вртића уобичајено је коришћење
термина ,,кутак за игру”, па ћемо га користити и у овом приказу).
Резултати показују да је у пракси наших вртића још присутна униформна
и статичка организација простора, опремљеност кутићима које студенти понегде
препознају још из времена свог детињства. То је више изражено у сеоској
средини, мада је присутно и у градској. Запажања студената су да се деца
најчешће играју у конструкторском и ликовном кутку, а када постоји драмски
кутак са добром опремом и позорницом, најчешће се у њему задржавају. Ово
можемо користити као потврду да постојећи униформникутићи са стандардном
опремом нису довољно подстицајни за разноврсне и садржајно богате дечје игре
и активности.
Опремљеност играчкама и игровним материјалима више је
задовољавајућа у градској средини.У сеоској средини чешћи су случајеви
недовољне опремљености, или су опрема и материјали стари и оштећени.
Што се тиче спољашњег простора,вртићи углавном поседују двориште,
које је ограђено и опремљено класичним игралиштем. Ређи су случајеви где
дворишта пружају могућности за разноврсне игре. И у градској средини има
вртића који нису довољно безбедни, неограђени су, па је опрема често оштећена
и неупотребљива, а представља и ризик за децу од повређивања. Негде се
дворишта и не одржавају добро, па и нису довољно искоришћена. У сеоској
средини деца углавном користе заједничко школско двориште. Таква дворишта
поседују спортске терене и зелене површине, али нису прилагођена потребама
предшколске деце, па их по речима неких васпитачица ретко користе због
неусклађености термина, али и зато што старија деца ,,ометају” млађе (што се
може тумачити и као показатељ да се не користе могућности за заједничке игре и
активности предшколске и школске деце).
Разлоге овакве ситуације можемо тражити у лошој финансијској
ситуацији у којој се вртићи налазе, али још и више у недовољном
професионализму. Уместо ослањања и чекања да се купе скупе готове играчке,
велике су могућности опремања простора у складу са дечјим потребама и
интересовањима јефтиним материјалима, али је за то потребна добра воља,
време, сарадња са родитељима и локалном заједницом. Први корак свакако треба
да учини васпитач.
Схватања васпитача о дечјој игри и својој улози у односу на игру
Истраживање које је имало за циљ да се утврди како васпитачи схватају
природу и улогу игре у васпитању и образовању предшколске деце и своју улогу
у стварању услова за дечју игру, обављено је техником анкетирања на пригодном
узорку, који су чинили васпитачи-ментори студената на пракси, у вртићима на
подручју сремског округа.
Васпитачи који су учествовали у овом истраживању, игру најчешће
разумевају и одређују као „животну потребу“ или „доминантну спонтану
активност предшколског детета“, којом оно задовољава своје потребе, или као
„основни, природни облик учења и изражавања предшколског детета“ и
наглашавају њен велики развојни и васпитни значај.Игра је дакле у схватањима
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васпитача „доминантна, спонтана активност предшколског детета, кроз коју
деца уче о себи и свету око себе, ван контроле одраслих“. Вредновање игре
(посебно симболичке), као облика спонтаног, природног начина учења (развоја)
предшколске деце, у односу на ситуације учења и игре које планира и организује
васпитач, већина васпитача тумачи као неопходан баланс између дететове
потребе за самосталношћу и слободом и потребе за вођењем и усмеравањем.
Уочена је извесна амбивалентност васпитача у односу према игри - док с
једне стране васпитачи сматрају игру доминантном спонтаном активношћу, од
посебне важности за развој, с друге стране, не обраћају довољно пажње на њу –
то потврђује податак да су само два васпитача навела да процењују квалитет
дечје игре са аспекта остваривања њених функција, као и да није запажено да
васпитачи у овом истраживању користе дечју спонтану игру као потенцијал
стварања курикулума, нити потенцијал „проигравања“ у смислу увежбавања,
проверавања решења до којих су дошли у планираном учењу; иако говоре о
својим улогама у игри као интерактивним, сарадничким, партнерским,
најважнијом и најчешће довољном улогом у стимулисању дечје игре васпитачи
сматрају стварање амбијента: функционалан простор и довољно материјала за
игровне активности, што повезујемо и са схватањем већине анкетираних
васпитача да одрасли не треба да се мешају у дечју спонтану симболичку игру.
Полазећи од тога да се схватања о игри никада не могу посматрати одвојено од
схватања детета и васпитања, овакав став васпитача према игри може се довести
у везу са чињеницом да је педагошко деловање дуго било ствар знања и
вештине, засноване на инструменталном разумевању и није подразумевало
учествовање одраслих у дечјим доживљајима. Већ је напоменуто да су
предшколски програми током двадесетог века били усмерени на когнитивни
развој и наглашавали везу игре и учења. Проблеми су настајали због начина на
који је тумачена природа те везе. Игра се дуго фаворизовала као део образовног
процеса и укључивала у активности, које планира и организује васпитач.
Васпитачи, по мишљењу неких аутора, не успевају да повежу васпитање, игру и
учење, тако да би игру заиста видели као контекст за развој и учење, осим можда
декларативно. Разлоге овоме, аутори налазе, пре свега, у иницијалном
образовању васпитача, које не подржава овакав приступ. (Hoorn andassoc.,1993;
Jacoby,1993; Breen,1996; Davies,1997.)
Закључак
Недовољно функционална физичка средина свакако чини да је и дечја
игра сиромашнија и по форми и по садржајима. Садржајно сиромаштво међутим
није само последица недовољно стимулативне средине, већ, што је много
значајније, последица промењених и конкретних услова у којима данас деца
живе, као и сиромашније интеракције са одраслима. (Мијаиловић, 2012.) Судећи
по изјавама практичара, деца се данас најчешће могу видети како на средини
собе имитирају сцене из актуелних дечјих ТВ серија, или се налазе у ликовном и
грађевинском кутку.
Разлоге осиромашењу дечје игре можемо тражити и у томе што смо се у
односу на дечји развој декларативно определили за слободу, подстицање
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самосталности и оригиналности, док у пракси још увек предност дајемо
усмеравању, имитацији и послушности. Исто тако, остављање спонтане игре по
страни, мимо посебног интереса васпитача, значи и губљење шансе за потпуније
сазнавање детета и разумевање значења које дете (деца) придају стварима,
појавама и људима, као нужној основи за креирање програма примеренијих
дечјим могућностима, склоностима, жељама и потребама.
Отуда је важно да васпитачи, али и они који их образују, не само говоре
о васпитно - образовним вредностима игре, већ да јасно разумеју улоге одраслих
у дечјој (спонтаној) игрии да знају како да ефективно подрже и унапреде дечје
игровно искуство у вртићу.Тако у први план долазиотварање питања спремности
васпитача да освешћују ограничења игре, која долазе од положаја деце у
васпитном процесу, значи од институције, као и од њих самих.
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Дејан Савичевић1
Висока школа струковних студија за васпитаче
и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица
МА Александар Милетић
ЕФЕКТИ ОБУКЕ ПЛИВАЊА НА ПАРАМЕТРЕ ПЛИВАЧКИХ
СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Aпстракт: Моторичко учење и усавршавање технике пливања има за последицу
значајно побољшање биомеханичких аспеката пливачких параметара (Maglischo,
2003; Dekerle, et al, 2005). Циљ истраживачког поступка је усмерен на евалуацију
ефеката 32 часа обуке пливања на пливачке способности 36 дечака и 44
девојчице, узраста 11-14 година. Примењен је иницијални тест пливања 50
метара краул, стартом из воде у базену дужине 50 метара и на основу
примењеног теста су изоловани следећи параметри : брзина пливања (К50),
дужина завеслаја (ДЗ), фреквенција завеслаја (ФЗ) и индекс завеслаја (ИЗ).
Добијени резултати показују да се брзина пливања повећавала са узрастом и то
знатно више код дечака, што указује на повезаност са полом (p<0,05).
Фреквенција завеслаја се разликују код дечака и девојчица, показујући
повезаност са полом и брзином пливања (p<0,01). Дужина завеслаја се повећава
са узрастом и не разликује се између дечака и девојчица, што указује да су
техничке и биомеханичке могућности идентичне код оба пола. Истраживачки
резултати јасно упућују да је индекс завеслаја значајан тест у сету мерних
инструмента за процену пливачких способности анализираних узрасних
категорија.
Кључне речи: пливање, моторичко учење, експериментални третман, ученици
Abstract: Motor learning and improving swimming technique significantly improve
the biomechanical aspects of swimming parameters (Maglischo, 2003; Decker, et al,
2005). The aim of the research process is aimed at evaluating the effects of 32 hours of
training on swimming skills of 36 boys and 44 girls, aged 11-14. Initial 50 meters
crawl swimming test was applied, starting in the water in the 50 meters long pool.
Following parameters have been extracted based on the test results: speed of swimming
(K50), stroke length (SL), stroke frequency (SF) and stroke index (SI). The results
show that the swimming speed increases with age, especially in a group of male
examinees, which indicates a connection with gender (p <0.05). Stroke frequency
differs in boys and girls, showing a correlation with gender and speed of swimming (p
<0.01). Length of stroke increases with age and it is not different between boys and
girls, which indicates that the technical and biomechanical possibilities are identical in
both genders. The research results clearly indicate that the stroke index represents a
1
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significant test in a set of measuring instruments for assessing swimming abilities of
analyzed age categories.
Keywords: swimming, motor learning, experimental treatment, students
Увод
Филогенетски и онтогенетски развојни токови који уједно чине
манифестни и латентни моторички простор човека представљају значајан фактор
генезе људске јединке. Развој филогенетских моторичких форми (ходање,
трчање, пузање, хватање, бацање...) записан је у генотипу јединке и одвија се
унапред утврђеним током карактеристичним за сваку људску индивидуу.
Онтогенетске моторичке форме чине сложенији облици кретања стечени
моторним учењем и специфичност су сваке јединке. Пливање као есенцијална
моторичка вештина, циклична спортска грана у којој је доминантна издржљивост
(Bompa, 1999), телесна (физичка) вежба је онтогенетско моторичко умење и
најчешће се дефинише као способност да се цикличним локомоторним
покретима тела човек одржава и креће по површини воде (Мадић и сар., 2007).
Услед специфичног хоризонталног положаја пливача и кретања у течном
флуиду пливање има изузетно велики позитиван утицај на све органске системе,
превасходно на кардиореспираторни, локомоторни постурални статус и нервни
(проприоцептивни, пирамидални и екстрапирамидални) систем (Илић, 2001;
Грујић, 2003). У ненаучним круговима сама семантика речи пливање асоцира на
позитиван утицај на здравствени статус човека. Правилан методички приступ већ
у предшколском узрасту подстиче позитиван развој физиолошких параметара
детета, међутим учење, подучавање и усавршавање технике пливачких стилова
има за последицу и побољшање биомеханичких аспеката пливачких параметара
(Maglischo,2003;Dekerle, etal, 2005;Grosse,2007). С тога обучавање ефикасне
технике спортског пливања чини низ адаптација и реорганизација кретних
стереотипа у складу са променама дужина полуга, тежишта појединих сегмената
тела, односа нападних тачака силе потиска и силе притиска, моменте инерције
пропулзивних сегмената (Blanksby etal, 1995; Rushaletal, 1998). Управо на тој
кинематичкој основи засновано је ово истраживање чији су предмет пливачке
способности и параметари завеслаја дечака и девојчица (не)обучених пливача,
односно пливача почетника узраста 11-14 година (Pavic, etal, 2008; Potdevin, etal,
2011). Циљ истраживања се односио на идентификовање и квантификовање
брзине пливања као и анализу узајамних односа примењених варијабли у
истраживању које је спроведено у току два курса обуке пливања од укупно 32
часа у оквиру редовног програма наставе физичког васпитања од 5 до 8 разреда
основне школе у школској 2015/16 години.
Метод
Узорак испитаника чини 80 ученика, 36 дечака и 44 девојчице виших
разреда основе школе ”Ј.Ј. Змај” из Сремске Митровице, узраста 11-14 година
која су похађала два курса обуке пливања у трајању од 60 дана и 32 часа,
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односно 32 сата годишње у оквиру наставе физичког васпитања. Волумен
тренажног оптерећења су чинила 60 до 65% оптерећења у аеробним условима, 25
до 30% у мешовито аеробно-анаеробним и 2 до 3% у анаеробним гликолитичким
и алактатним енергетским изворима.Групе су формиране у току априла 2016.
године према календарском узрасту, полу, узрасту и пливачким способностима.
Сви испитаници су пливали 50 метара краул стартом из воде у базену дужине 50
метара. Тестирање је изведено у току јуна 2016. године тако што је :
 Брзина пливања (К50) изражена у метрима у секунди (м/с) и
израчуната је дељењем препливане деонице од 50 метара са временом
пливања ;
 Дужина завеслаја (ДЗ) је израчуната дељењем препливане деонице са
бројем циклуса (два завеслаја чини један циклус) и изражена је
м/циклусу (м/цик.) ;
 Фреквенција завеслаја (ФЗ) израчуната је дељењем броја циклуса
завеслаја са временом препливане деонице
и изражена је у
циклусима/сек (цик./с) ;
 Индекс завеслаја (СИ) као мера успеха у пливачким дисциплинама,
израчунат је као производ брзине и дужине завеслаја и изражава се у
м/с/цик.
За све наведене варијабле примењене су дескриптивне и компаративне
дискриминативне (Т тест) и каузалне статистичке процедуре (корелациона
анализа).
Резултати
Брзина (К50) пливања ученика, параметри завеслаја мерени током пливачке
дисциплине краул на 50 метара и индекс завеслаја приказани су у табелама 1 и 2.
Табела 1.Пливачке способности и параметри завеслаја код ученика
Пливачке
карактеристике
Брзина пливања
m/s (К50)
Дужина
завеслаја
м
/цик. (СЗ)
Фреквенција
завеслаја цик./с
(ФЗ)
Индекс завеслаја
м/цик./с (СИ)

11 година
0,80

Узрасна категорија
12 година
13 година
0,83
0,94

14 година
0,97

1,21

1,23

1,39

1,46

0,62

0,64

0,64

0,67

0,98

1,03

1,31

1,42
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Табела 2.Пливачке способности и параметри завеслаја код ученица
Пливачке
карактеристике
Брзина пливања
(К50) m /s
Дужина
завеслаја(ДЗ)
м /цикл
Фреквенција
завеслаја(ФЗ)
цикл/сек
Индекс завеслаја
(СИ) м/цикл/сек

11 година
0,71

Узрасна категорија
12 година
13 година
0,73
0,75

14 година
0,80

1,38

1,39

1,43

1,46

0,51

0,53

0,54

0,54

0,98

1,01

1,08

1,17

Просечне вредности брзине су биле 0,885 m/s за дечаке и 0,745 m/s за девојчице,
што нам показује да је просечно време за које деца препливају 50 метара краул
стилом износи 57 секунди за дечаке и 67 секунди за девојчице. Вредности брзине
су се повећавале у складу са узрастом и знатно су биле веће код дечака (таб. 1 и
таб.2). Вредности брзине пливања (К50) су статистички значајне у односу на пол
испитаника на п=0,05 ( таб. 3.).Просечне СЗ вредности биле су за дечаке 1,33
м/циклусу и за девојчице 1,41 м/циклусу и нису се статистички значајно
разликовале по половима, осим на узрасту 11 и 12 година. Утврђено је да узраст
утиче статитистички значајно на вредности дужине завеслаја п=0,05 ( таб 3). СФ
је у просеку за сваку узрасну групу имала веће вредности, али без статистичке
значајности, тако да је аритметичка средина код дечака износила 0,64
циклуса/секунди а код девојчица 0,53 циклуса/секунди. Статистичка значајност
на веома високом нивоу значајна за проблем рада манифестовала се у
постојаној, константној разлици у вредностима брзине завеслаја у односу на пол
деце, на сваком узрасном периоду (табела 4). Линеарна корелација је постојана у
односу на пол ученика и брзину пливања на нивоу значајности од п=0,01 (таб
3).Индекс завеслаја (СИ) се није разликовао у једанаестој и дванаестој години,
али је имао знатно веће вредности код дечака у односу на девојчице у 13 и 14
години (таб. 1 и таб.2).
Табела 3.Повезаност резултата пливачких способности у односу на пол и
узраст ученика
узраст
узраст

Pearson
Correlatio
n
Sig. (2tailed)

1

пол

брзина
(К50)

дужин
а (ДЗ)

фреквенција(ФЗ
)

,000

,574

,733(*)

,268

1,000

,137

,039

,520
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N
80
80
80
Pearson
,000
1 -,776(*)
Correlatio
n
Sig. (21,000
,024
tailed)
N
80
80
80
брзина
Pearson
,574 -,776(*)
1
(К50)
Correlatio
n
Sig. (2,137
,024
tailed)
N
80
80
80
дужина
Pearson
,510
,136
,733(*
(ДЗ)
Correlatio
)
n
Sig. (2,039
,197
,748
tailed)
N
80
80
80
фреквенциј Pearson
,268
- ,890(**
а (ФЗ)
Correlatio
,956(**
)
n
)
Sig. (2,520
,000
,003
tailed)
N
80
80
80
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
пол

80
,510

80
-,956(**)

,197

,000

80
,136

80
,890(**)

,748

,003

80
1

80
-,294

,479
80
-,294

80
1

,479
80

80

Табела 4.Фреквенција завеслаја у односу узраст ученика
F
Фреквенцијазавеслаја 0,24
(ФЗ)

sig.

t

0,88

7,98

sig.(2tailed)
,000

mean
difference
,107

std.error
difference
,0134

Дискусија
Програмски тренажни модел примењен у току 32 часа истраживачког поступка
био је усмеренна увећање ефикасности и стабилности технике усавршавањем
механике и вештине завеслаја у нивоу зона аеробног и анаеробног прага.
Истраживање је показало да су се вредности већине параметара пливачких
спосбности повећавале са узрастом и ученика оба пола и то:
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Повећање
девојчица
Повећање
девојчица
Повећање
девојчица
Повећање
девојчица
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вредности брзине пливања, код дечака 23,6%,
12,6%
вредности дужине завеслаја, код дечака 34,7 %,
5,8%
вредности фреквенције завеслаја, код дечака 8%,
5,8%
вредности индекса завеслаја, код дечака 44%,
19,4%;

а код
а код
а код
а код

Ова чињеница се може објаснити побољшањем моторичких способности у
односу на раст, али и применом програма обуке пливања на курсевима током
часова физичког васпитања (Coiwin,1996; Grosse,2007; Матић и сар, 2007). Осим
тога, да би се постигао успех у пливачкој краул техници на 50 метара, пливач
мора да поседује одређен ниво максималне анаеробне моћи, специфичне
моторичке и антропометријске карактеристике(Chollet, etal, 2000; Pereira, 2010).
Више вредности брзине пливања које су примећене код дечака узраста 12-14
година могле би се објаснити повећањем анаеробне моћи и мишићне снаге код
дечака након пубертета, а све укупно побољшљње пливачких параметара може
се објаснити повећањем лактационе компоненте у току раста и развоја (Pavic, etal
,2008). Разлике уочене између полова у овој студији били су у складу са
досадашњим истраживањима. Тако су Инбар и Бар-Ор (1977) су показали да су
анаеробни пливачки тестови на 25 и 50 метара веома поуздани и валидни када се
упореде са Вингејтовим анаеробним тестовима код необучених пливача узраста
8-12 година. Исти аутори су установили да су апсолутне вредности анаеробне
моћи мерене Вингејтовим тестом знатно увећане у односу на узраст код оба
пола. На вредности дужине завеслаја, пол је на узрасту деце 11-12 година имао
највећи утицај и та предност се објашњава ранијим пубертетом девојчица који се
карактерише вредностима масе и соматотипа. Након 11-12 године разлике у
дужини завеслаја дечака потичу од разлике у односу параметара телесна висина
/распон руку (Grosse, 2007). Фреквенција завеслаја се није значајно променила
према узрасту код оба пола и вредности су биле знатно више код дечака, него
код девојчица за исту старосну групу. Иста запажања је изнео Рацев (1989) током
лонгитудиналне студије о спринт тркама на 1400 метара испитаника узраста 5-21
године. Поређење 57 мушкараца и 65 жена врхунских пливача оцењиваних на 50
метара слободним стилом, показала су да су вредности дужине завеслаја и
фрквенције завеслаја ниже код (не)обучених пливача (Pelayo, 1997) . У поређењу
ове категорије елитних пливача исти аутор истиче да се жене одликују
идентичним ФЗ и нижим вредностима ДЗ у односу на мушкарце (Maglischo,
2003;Dekerle, etal, 2005; Huot-Marchand, etal, 2005). Подсетимо у овом
истраживању код неискусних пливача ФЗ је главни главни фактор који је утицао
на то да дечаци пливају брже од девојчица, док се ДЗ не разликује битно код
испитаника опсервираних у овом истраживању.
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Закључак
Резултат циклуса завеслаја дефинисаног дужином и фреквенцијом завеслаја
представља једну од основних компоненти брзине пливања. Различити
мултидисциплинарни тимови проучавали су постојање оптималне пропорције
ФЗ/ДЗ у односу на брзину пливања и варијације које уносе стилови пливања или
дужина стазе. На основу резултата овог истраживања могу се извести следећи
закључци важни за тренере и наставнике физичког васпитања:
 Фреквенција завеслаја је фактор који остаје непромењен од 11 до 14
године;
 Боље вредности пливачких параметара уочених код дечака могу се
објаснити већом фреквенцијом завеслаја него код девојчица;
 Вредности дужине завеслаја (ДЗ) имају веће вредности у свакој
наредној години живота, али се не разликују између дечака и
девојчица у периоду од 12 године, тако да се са великом вероватноћом
може тврдити да су техничке могућности идентичне код оба пола;
 Индекс завеслаја (СИ) може да буде важан део кинезиолошког мерења
и значајан мерни инструмент за тренере и наставнике физичког
васпитања како би проценили ниво пливачких способности и
сачинили параметре оцењивања ученика;
 Примена антропометријских варијабли, пливачког тренажног стажа,
већи број испитаника и укључивање других узрасних категорија,
допринели би репрезентативнијим подацима опсервираног проблема
истраживања.
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CEREBRALNA PARALIZA U KONTEKSTU INKLUZIVNE NASTAVE U
OSNOVNOJ ŠKOLI: KVANTITATIVNA STUDIJA SLUČAJA
Apstrakt: Rad predstavlja kvantitativnu studiju slučaja djevojčice s cerebralnom
paralizom, koja pohaĎa osnovnu školu u okviru inkluzivne nastave. Dat je
sistematizovani prikaz iskustava u školovanju učenice koja je predmet ove studije
slučaja (iz perspektive nje same i njenih nastavnika), s fokusom na socijalno
prihvatanje. Izvršeno je sociometrijsko testiranje učenika iz odjeljenja ove učenice, po
atributu pozitivnih i negativnih preferencija za druţenje (socijalizaciju). Mjerenje je
izvršeno u dva vremenska trenutka – početak prvog i početak drugog polugodišta
školske 2014/15. godine. Na osnovu ovog, utvrĎeno je da se učenica u prvom
polugodištu nalazila u sociometrijskoj grupi prosječnih, a u drugom polugodištu u
grupi popularnih učenika. Po dodatnim sociometrijskim varijablama, učenica se
okvirno nalazila u gornjoj trećini svog odjeljenja. Na osnovu dopunskih intervjua sa
samom učenicom i njenim nastavnicma, potvrĎeni su zaključci o dobroj prihvaćenosti,
proistekli iz sociometrijske analize. UtvrĎeno je da u školi u cjelini vlada klima
predusretljivosti i da je učenica dobro integrisana u školske aktivnosti, a inicijalne
poteškoće uspješno su prevaziĎene. Ovaj primjer pokazuje da je obrazovanje djece s
cerebralnom paralizom u inkluziji moguće, ali zahtijeva senzitivnost i trud.
Ključne riječi: cerebralna paraliza (CP), inkluzija, studija slučaja, sociometrija,
polustruktuirani intervju
Abstract: This article presents a quantitative case study of a female student diagnosed
with cerebral palsy, who attends elementary school in a framework of inclusive
education. We present a systematized overview of the experiences in the education of
this student (including her own personal reflections and reflections from her teachers),
with a focus on social acceptance. The sociometric tests of students from her class
were conducted, using the attribute of positive and negative preferences for
socialization (play). The testing was done at two time points – at the beginning of the
first term, and at the beginning of the second term of the academic 2014/15 year. Based
on this, it was found that her scores put her in the average group in the first half of the
1
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school year, while in the second half she improved to a popular category. Based on the
additional sociometric variables, she was positioned roughly in the upper third rankgroup in comparison to her peers. Additional interviews with the student and her
teachers have confirmed that she is, indeed, well accepted, as suggested by the
sociometric analyses. It was determined that in the school as a whole the climate is
positive towards her, that her peers are integrating her well in school activities, and that
the initial difficulties were successfully overcome. This example shows that the
education of children with cerebral palsy in the inclusion is possible, but it requires
sensitivity and effort.
Keywords: cerebral palsy (CP), inclusion, a case study, sociometry, semi-structured
interview
Uvod
Cerebralna paraliza (skr. CP) je zbirni termin za oštećenje mozga koje
podrazumijeva raznolike klinične manifestacije i stepen njihove izraţenosti. Generalno,
CP odlikuje perzistentan poremećaj drţanja i pokretanja tijela, čiji uzročnik je
neprogresivna patološka lezija neoformiranog mozga, koju često prate poremećaji
senzacija, kognicija, komunikacije (naročito govora), percepcije (naročito sluha i vida),
ponašanja i sl., uz mogućnost epileptičnih napada (van Meeteren, Nieuwenhuijsen, de
Grund, Stam, & Roebroeck, 2010; Zeković, 1996). Do CP dolazi za vrijeme trudnoće,
poroĎaja ili u neonatalnom periodu (Griffin, Fitch, & Griffin, 2002; Zeković, 1996).
Etiološki faktori koji se vezuju za pojavu CP su izrazito kratak ili dugačak porod,
preuranjen porod (tipično trudnoće kraće od 32 sedmice), porod pri kojem se beba raĎa
sa straţnjicom/nogama naprijed, niska tjelesna masa pri porodu, komplikacije s
placentom, višestruki porodi, hipoksija, prenatalne infekcije (npr. infekcija plodove
vode, tj. chorioamnionitis), zakašnjelo disanje, majčina groznica pri porodu i drugo
(Griffin et al., 2002; Zeković, 1996). U mnogim slučajevima uzročnik nije poznat. CP
je neprogresivni poremećaj, pošto tokom ţivota ne dolazi do pogoršanja (van Meeteren
et al., 2010; Zeković, 1996). Prevalenca CP u zapadnim zemljama je izmeĎu 1.5 i 2.5
na 1000 ţivoroĎene djece (Nordmark, Hägglund, & Lagergren, 2001; Wichers, Van
der Schouw, Moons, Stam, & van Nieuwenhuizen, 2001). CP ne mora biti u vezi s
intelektualnim deficitima, ali moţe biti u vezi s poteškoćama u ispoljavanju
inteligencije i učenja. Tako, postoje očigledne razlike u krivuljama probabilističkog
klasifikacionog učenja kod djece sa i bez CP (Gofer-Levi, Silberg, Brezner, & Vakil,
2014), uz naročito izraţene deficite u sekvencionom motornom učenju (Gagliardi,
Tavano, Turconi, Pozzoli, & Borgatti, 2011; Gofer-Levi, Silberg, Brezner, & Vakil,
2013).
Obrazovanje je jedan od najvaţnijih atributa svake osobe. MeĎutim, djeci s CP
nije dovoljan samo pristup, već i podrška tokom učenja i savladavanja zadataka. Zbog
svojih motoričkih ograničenja, limitacija u vezi sa sposobnostima komunikacije i sl.,
učenici s CP zahtijevaju dobro obučene personalne asistente i nastavnike, koji će biti
prijemčivi na individualne specifičnosti učenika i koji će posjedovati znanje o tome
kako da kontekst i modalitet rada prilagode onoliko koliko je to moguće, kako bi
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učenicima pomogli da postignu najbolje rezultate koje realistično mogu. Fokus ovog
rada je na osnovnoškolskom obrazovanju osoba s CP.
U obrazovnom sistemu Republike Srpske, djeca s CP školuju sе u inkluziji.
Inkluzija u obrazovanju predstavlja praksu aktivnog uključivanja u tzv. redovni
nastavni proces djece s intelektualnim ili senzo-motoričkim disabilitetima, odnosno
djece koja bi „tradicionalno“ pohaĎala specijalne škole (Subotić, 2014a, 2014b). Kao i
u slučaju drugih učenika s disabilitetima, za praćenje napredovanja učenika s CP i
voĎenje dokumentacije, odgovoran je školski stručni tim (AnĎić, 2015). U dogovoru s
roditeljima/starateljima, dijete s disabilitetima se upućuje na prvostepenu stručnu
komisiju, pri nadleţnom centru za socijalni rad (AnĎić, 2015). Komisija, nakon
sprovedene procedure, donosi dokument pod nazivom „Nalaz i mišljenje“, koji sadrţi
individualni plan podrške učeniku s disabilitetima (AnĎić, 2015). Jedan od problema
za učenike s CP u sistemu formalnog obrazovanja jeste kretanje i pristup samoj školi,
tim prije što su u Republici Srpskoj ortopetska pomagala jako skupa i teško dostupna, a
asistenti u nastavi su samo sporadično prisutni.
Problem istraživanja
Identitet pojedinca je usko povezan s njegovim doprinosom društvu u cjelini.
MeĎutim, u kontekstu obrazovnog sistema Republike Srpske, CP nije dobro (ili uopšte)
opisana i izučena, a čak su i inostrani nalazi vrlo rijetki i limitirani (npr. De Almeida,
Mancini, De Melo, & Drumand, 2011; Lindsay & McPherson, 2012). U skladu s tim,
svrha ove kvantitativne studije slučaja bila je da proširi postojeći oskudni opus znanja
na ovu temu, kroz prikaz i sistematizaciju iskustva u školovanju jedne učenice s CP, uz
fokus na:
 probleme vršnjačkog (socijalnog) prihvatanja,
 lični pogled same učenice koja je predmet studije,
 lični osvrt njenih nastavnika.
Metod
Ispitanica: AnĎela, Š.
Klinička slika – adaptirani izvod iz nalaza i mišljenja iz 2009. godine
(napomena: retest povodom uključivanja u sistem inkluzivne nastave). Treće
dijete (2002. godište) iz treće uredne trudnoće, poroĎaj uredan. Ţivi u potpunoj
četveročlanoj porodici s roditeljima i sestrom Suzanom (roĎenom 1992. godine). Otac
je zaposlen u „Dunav“ osiguranju, a majka je domaćica. Interpersonalni odnosi u
porodici su skladni, podrţavajući i podsticajni. U prvoj godini je dijagnosticirano
psihomotorno zaostajanje u razvoju. Ne hoda samostalno, a ostali nalazi po sistemima
su uredni. Progovorila je prije navršene prve godine ţivota. Od osam mjeseci odlazi
redovno na fizikalne terapije, na logopedski i defektološki tretman i kod psihologa.
Stariji brat je umro u 8. godini ţivota, zbog smetnji u psihofizičkom razvoju.
Dijagnoza: Cerebralna paraliza – G80. IQ je 89.
Riječ je o licu koje nije samostalno pokretno. Kontakt se lako uspostavlja.
Verbalizacija oskudna, emotivno topla. Higijenske navike uspostavljene. Samostalno
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se hrani. Kontrola sfinktera usvojena s tri godine. Govor oteţan, ali razumljiv.
Motivisana je za školu.
Dosadašnja istorija formalnog školovanja. U trenutku sprovoĎenja istraţivanja,
AnĎela Š. bila je učenica VII razreda područne Osnovne škole „Jovan Jovanović
Zmaj“ u selu Noţičko, opština Srbac. Mjesto boravka porodične kuće je u predgraĎu
Srpca, u mjestu Povelič, gdje je AnĎela pohaĎala školu od prvog do petog razreda. Iz
kontinuirane interakcije uočljivo je da je druţeljubljiva i kulturna osoba, ali u isto
vrijeme stidljiva pred nepoznatim osobama.
Prvih pet razreda završila je odličnim uspjehom i uspješno je izvršavala školske
obaveze. Savladavala je sve predmete osim fizičkog vaspitanja, iz kojeg je ocjenu
najčešće opravdala usmenim putem. Nije imala nikakve manifestne probleme sa
socijalnom komunikacijom, druţenjem i ostalim vanškolskim aktivnostima s
vršnjacima iz razreda, jer su svi bili iz istog mjesta i poznavali su se od ranije.
Kada je došlo vrijeme za prelazak u VI razred (školska 2014/2015. godina), javile
su se odreĎene prepreke. Prema mjestu boravka, AnĎela je trebala da preĎe u Osnovnu
školu u Srpcu (pošto područna škola obuhvata samo prvih pet razreda), ali ovo nije bilo
moguće realizovati, pošto u toj školi učenici za svaki predmet imaju drugu učionicu i
mijenjaju je iz časa u čas, a pored toga škola je višespratna, što AnĎeli predstavlja
veliku limitaciju, pošto joj je samostalni hod izrazito ograničen. Na osnovu toga,
direktor je predloţio da preĎe u drugu školu, koju pohaĎa manji broj učenika, ali koja
je udaljenija od grada i kuće. U ovoj školi nikoga ne poznaje od ranije, ali mijenjanje
kabineta nije neophodno. Svaki razred ima svoju učionicu i učionica u kojoj bi ona
pohaĎala nastavu je prizemna. U junu, pred kraj petog razreda (školska 2013/14.
godina), AnĎela je otišla u novu školu, da upozna okolinu i vršnjake s kojima će ići u
odjeljenje. Prvi susret je dobro prošao, upoznali su je, premda uz očekivani ţamor i
iznenaĎenje zbog ulaska u školu na triciklu (koji joj je ortopedsko pomagalo). U
septembru, početkom školske 2014/15. godine, kada je pošla u VI razred, upoznavali
su je i nastavnici, kao i ostali (tj. stariji i mlaĎi) učenici škole.
Pored školskih obaveza, poslije nastave, AnĎela svakodnevno odlazi u Udruţenje
djece i roditelja sa posebnim potrebama „Izvor“ u Srpcu, gdje s logopedom radi na
poboljšanju svog govora, obavlja fizikalne terapije i druţi se s članovima Udruţenja.
Uzorak učenika
Istraţivanjem su, za potrebu sociometrijskih mjerenja, bili obuhvaćeni svi učenici
koji su s AnĎelom išli u isto odjeljenje tokom školske 2014/15. godine. Odjeljenje broji
ukupno 11 učenika i, pored AnĎele, sačinjavaju ga još 3 dječaka i 7 djevojčica.
Uzorak nastavnika
Ispitani su i nastavnici iz Osnovne škole koju AnĎela pohaĎa. Škola trenutno broji
12 nastavnika, od čega je u istraţivanje uključeno troje nastavnika koji su s AnĎelom u
najintenzivnijoj interakciji. Prva od njih predaje tri predmeta: geografiju, istoriju i
informatiku, ima 50 godina i dugogodišnji je radnik škole. Sljedeće dvije nastavnice su
mlaĎe dobi; jedna od njih ima 30 godina, predaje matematiku i ujedno je razredni
starješina AnĎeli, a druga ima 35 godina i predaje fizičko vaspitanje.
Postupak i varijable
Sociometrijska tehnika. Poznato je da djeca s disabilitetima u inkluziji tipično
doţivljavaju veću odbačenost i niţu prihvaćenost u komparaciji sa svojim vršnjacima
bez disabiliteta (Subotić, 2014a, 2014b; Subotić i AnĎić, 2014), posebno na prelasku iz
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razredne u predmetnu nastavu (Subotić i AnĎić, 2014). Ovaj prelaz se upravo dogodio
u slučaju ispitanice koja je predmet studije slučaja (pored toga što je podrazumijevao i
promjenu škole).
Kao najčešći način za utvrĎivanje privaćenosti/odbačenosti učenika koristi se
sociometrijska tehnika, koja podrazumijeva kvantitativno mjerenje socijalnih relacija
na osnovu pozitivnog i negativnog nominovanja učenika iz odjeljenja od strane drugih
učenika iz odjeljenja, u pogledu nekih atributa od interesa (kao što su druţenje, učenje i
sl.) (Subotić, 2014a). Kao najvaţniji za ovo istraţivanje procijenjen je atribut
preferencije za igru/druţenje, koji je mjeren preko sljedeća dva zadatka/pitanja: 1)
pozitivna preferencija: „Napiši imena i prezimena tri učenika iz odjeljena sa kojima
najviše voliš da se igraš (druţiš)!“ i 2) negativna preferencija: „Napiši imena i
prezimena tri učenika iz odjeljena sa kojima najmanje voliš da se igraš (druţiš)!“ Ovo
mjerenje je izvršeno u odjeljelju same ispitanice, tokom VI razreda, u dva vremenska
trenutka: kraj septembra 2014. godine (početak prvog polugodišta školske 2014/15.
godine) i kraj januara 2015. godine (početak drugog polugodišta školske 2014/15.
godine).
Pošto su korištene trostepene nominacije, prvi izbori vrednovani su s 3 boda, drugi
s 2, a treći s 1 bodom (iako učenici nisu prisiljavani za navoĎenje drugog i trećeg
izbora, ako nisu ţeljeli).
Klasifikacija sociometrijskog statusa izvršena je uz pomoć CDCrat procedure
(Coie, Dodge, & Coppotelli, 1982; Maassen, Steenbeek, & van Geert, 2004), koja je
korištena i u ranijim istraţivanjima inkluzije kod nas (Subotić, 2014a). Klasifikacija se
vrši u nekoliko koraka. Prvo se sumiraju sve pozitivne nominacije (L varijabla) i sve
negativne nominacije (D varijabla), nakon čega se nominacije standardizuju
(transformišu u Z skorove) na nivou individualnog odjeljenja/mjerenja (čime se
dobijaju ZL i ZD varijable). Iz ovih varijabli se onda računaju dimenzije socijalne
preferencije (SP) i socijalnog impakta (SI), po formulama: SP=ZL-ZD i SI=ZL+ZD.
Ove dimenzije se takoĎe standardizuju, kao rezultat čega se dobijaju varijable ZSP i
ZSI, koje se ukrštaju u koordinatnom sistemu i prema kojima je moguće klasifikovati
sociometrijski status učenika:
1) popularni: SP>1, ZL>0 i ZD<0;
2) odbačeni: SP<-1, ZL<0 i ZD>0;
3) zanemareni: SI<-1, ZL<0 i ZD<0;
4) kontraverzni: SI>1, ZL>0 i ZD>0;
5) prosječni: svi ostali.
Od primarnog interesa ovdje je bilo utvrĎivanje sociometrijskog statusa same
ispitanice koja je u fokusu studije i utvrĎivanje stabilnosti tog statusa tokom vremena.
Pored ovog, adaptirajući proceduru iz Subotić (2014a), kao dopunske sociometrijske
varijable korištene su i nominacije (ukupno njih 7) koje podrazumijevaju utvrĎivanje
tzv. najproblematičnijeg učenika u odjeljenju („Napiši imena i prezimena tri učenika iz
odjeljenja koji prave najviše problema“; trostepena nominacija), nominacije najboljeg i
najlošijeg učenika u odjeljenju („Ko je najbolji učenik u odjeljenju?“, „Ko je najlošiji
učenik u odjeljenju?“; jednostepene nominacije), te tzv. afektivne nominacije („Ko iz
odjeljenja tebe najviše voli?“, „Ko iz odjeljenja tebe najmanje voli?“, „Ko se iz
odjeljenja nikome ne sviĎa?“, „Ko se iz odjeljenja svima sviĎa?“; jednostepene
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nominacije). UtvrĎeno je i kako se ispitanica kotira po svim navedenim pomoćnim
nominacijama, kao i koliko su one stabilne u prvom i drugom trenutku mjerenja.
Polustruktuirani intervjui. Sprovedeni su s nastavnicima, kao i sa samom
ispitanicom. Intervju s nastavnicima podrazumijevao je postavljanje pitanja o
komunikaciji i radu s AnĎelom, ocjenjivanju i socijalizaciji. Razgovor je obavljen u
prostorijama škole, sa svakim nastavnikom individualno.
Intervju s AnĎelom obuhvatao je set pitanja vezanih za prilagoĎavanje školi,
odnos drugih učenika prema njoj, druţenja sa starijim i mlaĎim učenicima škole i sl.
Rezultati i diskusija
Sociometrijska analiza
Rezultati sociometrijske CDCrat klasifikacije za popularnost u igranju/druţenju u
dva mjerenja dati su u Tabeli 1. Klasifikacija je prikazana za svakog učenika
individualno, bez imena i prezimena učenika, osim u slučaju ispitanice koja je predmet
studije slučaja. U Tabeli 1 prikazana su i rangiranja dobijena po linearnoj kombinaciji
preostalih sedam pomoćnih/dopunskih sociometrijskih nominacija (vidjeti Prilog).
Rangiranja su izvršena tako da niţi broj ukazuje na globalno pozitivniju poziciju.
Iz Tabele 1 uočava se da je u prvom vremenu mjerenja bilo šest sociometrijski
prosječnih učenika, dvoje odbačenih, jedan zanemareni i dvoje popularnih. Samo 3/11
učenika promijenilo je svoju sociometrijsku kategoriju u drugom, u odnosu na prvi
trenutak mjerenja. Jedan od ova tri učenika bila je i AnĎela. U prvom vremenu
mjerenja bila je klasifikovana kao prosječna, dok je u drugom vremenu mjerenja
klasifikovana kao popularna (bila je jedan od dva popularna učenika, na osnovu drugog
mjerenja). Nadalje, na osnovu kombinacije dopunskih sociometrijskih nominacija,
AnĎela je pozicionirana kao 4. (prvo vrijeme mjerenja), odnosno 3. (drugo vrijeme
mjerenja), što je okvirno stavlja u gornju trećinu svog odjeljenja.
Tabela 1. Sociometrijske klasifikacije (popularnost u igranju/druženju) i rangovi
(zbirne dopunske nominacije)
Klasifikacija Klasifikacija Global_1_rang Global_2_rang
Učenici
1
2
1
Prosječni
Prosječni
2.
2.
2
Prosječni
Prosječni
8.
9.
3
Prosječni
Prosječni
9.
6.
4 (AnĎela, Š.)*
Prosječni
Popularni
4.
3.
5*
Prosječni
Zanemareni
6.
7.
6
Prosječni
Prosječni
3.
4.
7
Zanemareni
Zanemareni
5.
8.
8
Odbačeni
Odbačeni
10.
10.
9
Odbačeni
Odbačeni
11.
11.
10
Popularni
Popularni
1.
1.
11*
Popularni
Prosječni
7.
5.
Napomene: Klasifikacija 1=sociometrijska klasifikacija popularnosti u igri/druţenju u
1. vremenu mjerenja; Klasifikacija 2=sociometrijska klasifikacija popularnosti u
igri/druţenju u 2. vremenu mjerenja; Global_1_rang, Global_2_rang=globalni rangovi
dobijeni na osnovu linearne kombinacije sedam dopunskih sociometrijskih nominacija
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u 1., odnosno 2. vremenu mjerenja; * označava ispitanike koji su promijenili svoju
sociometrijsku kategoriju (po parametru popularnosti u igranju/druţenju) u 2., u
odnosu na 1. vrijeme mjerenja.
Intervjui s nastavnicima
Nastavnica geografije, istorije i informatike. Ona je rekla da do sada nije bila
uključena u inkluziji, niti se ikada ranije u profesionalnom radu susretala sa učenicima
s disabilitetima, iako već 20 godina radi u prosvjeti. Sa AnĎelom do sada nije imala
nikakve probleme i smatra da joj rad s njom ne predstavlja nikakav veliki napor ili
poteškoću. Za predmete istoriju i geografiju od samog početka joj štampa ili sama piše
pitanja za kontrolni rad. Navodi da AnĎelu dobro razumije prilikom usmenog
ocjenjivanja. Na časovima informatike ponekad rade na kompjuterima koji su
smješteni na spratu škole. U tim okolnostima, sama nastavnica vodi AnĎelu uz
stepenice, dok se ona pridrţava uz ogradu; na isti način i silaze. Savjetuje druge
učenike kako da joj pomognu i apeluje da paze na nju. Iako nije imala ranije iskustvo
sa ovakvom vrstom učenika, smatra da se brzo i adekvatno snašla.
Nastavnica fizičkog vaspitanja. Na samom početku školske 2014/15. godine,
odnosno AnĎelinog polaska u VI razred, nastavnica se samoinicijativno i direktno
obratila njenoj majci, iako je razredni starješina obavijestio sve nastavnike i uveo ih je
u AnĎelin problem. Ipak, htjela je da se detaljno i dodatno upozna s AnĎelinim
stanjem, zbog specifičnosti CP u kontekstu nastavnog predmeta koji predaje. Navodi
da je od (AnĎeline) majke dobila set korisnih dodatnih informacija. Iskazuje spremnost
za saradnju i pomoć u svim potrebnim aspektima. Kaţe da joj nije problem čas
fizičkog vaspitanja prilagoditi i organizovati tako da ostali učenici rade zadane
aktivnosti, a da se AnĎela, pri tome, ne osjeća zapostavljenom. Na strunjači joj zadaje
prilagoĎene vjeţbe koje treba da odradi ili kaţe AnĎeli da pokazuje drugima vjeţbe
koje ona radi sa fizioterapeutom. Za ove aktivnosti ocjenjuje je najvišom ocjenom.
Nastavnica matematike (AnĎelina razrednica). Ona takoĎe navodi da nema
probleme u radu. Na prvom roditeljskom sastanku je objasnila drugim roditeljima o
kakvoj je učenici riječ i sugerisala im je da dobronamjerno naglase svojoj djeci da treba
da paze da je ne gurnu, da ne bi pala, da joj pomognu sa stvarima i sl. Govori da u
pogledu matematike nema problema s AnĎelom, a ima uvid da je situacija slična i na
drugim predmetima, kod drugih nastavnika. Jedino naglašava da je bilo inicijalnih
problema, dok je AnĎeli srpski jezik predavao jedan stariji profesor, koji nije htio da je
sasluša kada usmeno odgovara, zbog njenog govora, niti je htio da čita njene pismene
zadatke, zbog lošeg rukopisa, te ju je dovodio do suza. Problem se ubrzo riješio uz
pomoć razrednice, direktora i roditelja, tako što je taj nastavnik sporazumno
premješten u drugu školu (AnĎelin slučaj bio je samo jedan od povoda za premještanje
ovog nastavnika). Dodaje da je AnĎela jako maštovita, posjećuje redovno sve sekcije i
na časovima odjeljenske zajednice pokazuje zainteresovanost za rad u kreativnim
radionicama.
Glavne implikacije. Nakon obavljenih intervjua, zaključujemo da je svim
nastavnicima zajedničko to što se do sada u radu nisu susretali sa učenicima s
disabilitetima. MeĎutim, svi naglašavaju da im nije bio problem uspostaviti
komunikaciju sa AnĎelom, naročito jer i ona sama pokazuje ţelju za interakcijom i
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saradnjom. Trude se da je ne odvajaju od drugih učenika, odnosno da se ona ne osjeća
drugačijom. Sami asistiraju AnĎeli, a učenicima takoĎe aktivno napominju da joj budu
od pomoći u momentima kada joj je to potrebno, iako se stiče utisak da za
napominjanje, nakon inicijalnog perioda adaptacije, više nema potrebe i da su svi koji
rade ili pohaĎaju tu školu već internalizovali obrasce asistirajućeg i kolegijalnog
ponašanja.
Na prvim časovima nastavnici su je teško razumjeli, jer nerazgovijetno priča i ne
izgovara najbolje sve glasove (r, l, s), zbog čega su je ohrabrivali da više priča,
ispitivali su je o porodici i sličnim stvarima, kako bi se što više oslobodila. Kao rezultat
ovoga, vremenom su se svi navikli na njen izgovor i više nisu imali probleme s
razumijevanjem.
Nikakav incident sličan opisanom problemu s nastavnikom srpskog jezika nije
više zabiljeţen, a čak i u tom slučaju, odmah je, kolektivnom inicijativom, situacija
uspješno riješena. Veće prilagoĎavanje nastavnih aktivnosti nije neophodno, a sve što
jeste potrebno, nastavnici uglavnom rješavaju ličnom inicijativom, uključujući i
potencijalno delikatno izvoĎenje nastave fizičkog vaspitanja, koje je nastavnica vrlo
prikladno riješila. Ocjenu iz fizičkog vaspitanja AnĎela dobija tako što odradi
prilagoĎene vjeţbe na strunjači, što joj ne predstavlja problem. Nastavnici joj
generalno (koliko je to moguće procijeniti) ne poklanjaju ocjene i objektivno je
ocjenjuju.
Intervju s ispitanicom
U nastavku je data selekcija najvaţnijih pitanja i odgovora, koji su prikazani
doslovno, u kombinaciji sa sintezom dodatnih informacija, dobijenih u prolongiranoj
interakciji s AnĎelom.
Pitanje: „Da li se u školi osjećaš drugačijom od drugih?“
Odgovor: „Ne.“
Pitanje: „Da li se u razredu druţiš više sa dječacima ili djevojčicama? Zašto?“
Odgovor: „Sa djevojčicama, zato što sam i ja ţensko.“
Pitanje: „Da li te čudno gledaju kada ulaziš i izlaziš iz škole na svom triciklu?“
Odgovor: „Sada ne gledaju, na početku jesu.“
Pitanje: „Da li je bilo situacije da ti se na času smiju kada ti čitaš nešto ili usmeno
odgovaraš?“
Odgovor: „Nije, jer znaju da ja tako pričam.“
Pitanje: „Jesu li ti naporne školske obaveze i obimno gradivo koje obraĎujete?“
Odgovor: „Nisu, nije mi teško, samo mi se ne da učiti, ponekad.“
Pitanje: „Da li ti drugovi iz razreda sami pomaţu kada ti je potrebno ili ih ti moraš
zamoliti?“
Odgovor: „Sami mi pomaţu. Kada idem napolje ili na fizičko, oni odmah dovezu
moj bicikl kod moje klupe, da se popnem. I kad idemo na sprat u informatički kabinet,
oni nose moje stvari, dok mi nastavnica pomaţe da hodam uz stepenice.“
Pitanje: „Da li se više druţiš sa starijim ili mlaĎim učenicima u školi?“
Odgovor: „Više me vole ovi iz starijih razreda, ali se druţim i sa mlaĎim i starijim
isto.“
Pitanje: „Koji ti je predmet najteţi i zašto?“
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Odgovor: „Istorija, zato što učimo puno godina koje treba zapamtiti i zato što
poslije svake lekcije moramo puno pisati, po 3-4 strane velike sveske uvijek.“
Pitanje: „Ostavljaju li te drugovi iz razreda samu u učionici na velikom odmoru ili
kada nemate čas?“
Odgovor: „Ne, na velikom odmoru, ako je hladno, ja budem u učionici i uvijek
jedan redar ostaje sa mnom. A, ako je toplo vrijeme, ja idem vani biciklom.“
Pitanje: „Da li ti teško da prolaziš kroz školu sa svojim triciklom?“
Odgovor: „Nije, neko iz razreda uvijek opominje drugu djecu da se sklone ako je
velika guţva, da mogu da proĎem, a i imam zvonce pa zvonim.“
Pitanje: „Osjećaš li se omiljenom u razredu?“
Odgovor: „Ne, [ime učenice] je „glavna“, jer ona ima sve petice i nju svi vole. Ali
i sa mnom se isto svi druţe.“
Pitanje: „Kako se druţiš sa drugarima u školi, a kako van nje?“
AnĎelin odogovor: „U školi me ne izdvajaju. Ako nemamo čas idemo vani i oni
mi pomognu sa stvarima i budemo svi zajedno, a ako ostajemo u učionici, onda smo
isto zajedno, pa slušamo muziku na mom telefonu. A poslije škole se rijetko druţimo,
jer ne ţivimo blizu, a ja imam obaveze u „Udruţenju“. Ali imam druga koji ţivi blizu
mene i kod njega odem sama biciklom i on doĎe kod mene i stalno smo zajedno.“
Pitanje: „Uključuju li i tebe u sve aktivnosti? Ili ti i ne kaţu kada nešto spremaju u
školi?“
Odgovor: „Kaţu mi sve. Kada smo sreĎivali učionicu, ja sam radila sve što i oni,
farbala lamperiju, čistila, pravila panoe s njima... sve.“
Pitanje: „Učestvuješ li u svim dešavanjima škole?“
Odgovor: „Da, učestvujem, u VI razredu smo imali maskenbal i ja sam se
maskirala i recitovala pjesmu kao i ostali.“
Pitanje: „Ideš li s drugovima u prodavnicu ili u šetnju kada imate slobodan čas?“
Odgovor: „Ponekad, jer ako je hladno ja ne idem. Ili ako pada kiša. Kada je toplo
idem, samo mi treba uvijek neko pomoći s biciklom kada je uzbrdo, sačekam ih ispred
prodavnice, pa se vraćamo u školu.“
Dodatne informacije i glavne implikacije. Iz intervjua s ispitanicom uočljivo je
da se druţi i sa starijim i mlaĎim učenicima škole i da je dobro integrisana u školske
aktivnosti. Kada je riječ o ocjenjivanju i postizanju rezultata, dobro joj ide (VI razred je
završila vrlo dobrim uspjehom), premda postoji prostor za poboljšanje radnih navika.
Ipak, AnĎela sama navodi da je od starta zadovoljna školom, a taj trend traje još uvijek.
Vršnjaci iz razreda joj sami pomaţu kada joj je to potrebno. Na početku, svi
učenici su rekli da će joj pomagati, uključujući aktivnosti poput odlaganja torbe na
zadnju klupu da joj ne smeta, te donošenje iste na malom odmoru, kako bi promijenila
knjige. TakoĎe, prilikom izlaska u prodavnicu na velikom odmoru, učenici su pokazali
inicijativu da idu pored nje, da je neko slučajno ne bi gurnuo u prolazu. Jedna učenica
je sama izrazila ţelju da sjedi s njom i pomaţe joj oko svega što je potrebno i AnĎela je
pristala. Odnos je isprva bio harmoničan, slagale su se naočigled lijepo, ali je nakon
okvirno mjesec dana ta djevojčica počela da govori drugima kako joj je „AnĎela
dosadna“ i povlačila je crtu olovkom na klupi, da AnĎela ne bi prelazila na njenu
stranu; ako bi nastavnik rekao da prate lekciju iz jedne knjige, ta djevojčica joj ne bi
dozvolila da gleda i sl. Pošto AnĎelina majka svaki dan odvozi AnĎelu u školu i dolazi
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po nju poslije škole, pitala je tu djevojčicu da li joj je naporno da pomogne AnĎeli,
kada one ne moţe da obavi neku rutinsku aktivnost, na šta je djevojčica insistirala da to
nije problem. Na pojedinim časovima, u početku, AnĎela nije stizala da prepiše sve s
table, pa su nastavnici govorili djevojčici s kojom je sjedila da to prepiše za nju, što je
njoj ubrzo postalo naporno i teško. Nakon nekog vremena su se ipak razmjestile, te
sada AnĎela sjedi s jednim dječakom, koji je pomaţe kada joj treba i meĎu njima nema
incidenata.
Sve ove opisane inicijalne socijalizacijske poteškoće ne čine se više prisutnim.
Ovdje je vaţno napraviti paralelu s rezultatima sociometrijske analize, koji su pokazali
AnĎelinu promjenu iz grupe prosječnih u grupu popularnih. Postoji mogućnost da je
njena promjena u sociometrijskom rangu posljedica drugih, spoljašnjih faktora, jer nije
isključeno da su učenici, pod djelovanjem prvog mjerenja i zbog paţnje koju su svi
članovi škole pridali istraţivanju, imali ţelju da prikaţu donekle idealiziovanu sliku
realnosti. Ipak, na osnovu uvida dobijenog iz intervjua sa samom ispitanicom, stiče se
utisak da ako je idealizacije i bilo, nije riječ o velikom odstupanju od realnosti. Njena
socijalna integracija jeste doţivjela odreĎeni progres tokom vremena. Moguće je da su
drugi učenici, kroz interakciju s AnĎelom i kontinuirano pridavanje i potenciranje
vaţnosti (od strane nastavnika i/ili vlastitih roditelja) toga da joj se pomogne i da se
uključi, postali senzitivniji i počeli intrinzički da uţivaju u takvim aktivnostima.
Poboljšanje sociometrijske pozicije moglo bi biti direktan ishod toga.
AnĎela je aktivno uključena u sve odjeljenske planove i aktivnosti u vezi sa
školskom i vanškolskom socijalizacijom (u razgovoru je pomenula izlete, roštiljanja,
maskenbale, kićenje jelke i druge praznične aktivnosti...), čak i kada, zbog prirode svog
poremećaja ili tehničkih razloga (npr. prevoz), nije u mogućnosti da prisustvuje nekima
od njih. Fizička udaljenost limitira vanškolsku socijalizaciju, ali je ne eliminiše sasvim.
Ipak, AnĎela ne doţivljava sve ove objektivne limitacije kao manifestacije odbacivanja
i svjesna je da neke aktivnosti, pod nekim okolnostima, nije u stanju ili u prilici da
obavlja. Uključena je u sve ono što je realistično moguće, a to uključivanje čini se
aktivnim i autentičnim. U skladu s tim, moţe se konstatovati da lični doţivljaj
ispitanice odgovara profilu nekoga ko je sociometrijski prosječan do popularan i čija
socijalna integracija i pozicija napreduju. Odnosno, sociometrijski i nalazi dobijeni
putem intervjua su u velikoj mjeri kongruentni.
Zaključak
U ovoj studiji slučaja prikazana su iskustva iz inkluzivnog obrazovanja ispitanice
AnĎele S., koja ima dijagnostikovanu cerebralnu paralizu. Ovaj slučaj je naročito
delikatan s obzirom na to da je uključivao promjenu škole u periodu prelaska iz
razredne u predmetnu nastavu (prešla je u udaljeniju centralnu školu, a ne u onu u koju
je, po mjestu stanovanja, trebala da ide sa svojim dotadašnjim vršnjacima iz područne
škole). Prelazak u novu (udaljeniju) školu bio je uslovljen arhitektonskim razlozima,
jer je ta škola prizemna, pa je procijenjeno da bi joj kretanje u njoj bilo manje oteţano,
iako je lokacija nove škole osjetno udaljenija od mjesta stanovanja. Iz ranijih
istraţivanja znamo da period prelaska iz razredne u predmetnu nastavu nosi povećane
rizike za djecu s disabilitetima, jer se tada uočava manifestan pad u njihovoj socijalnoj
prihvaćenosti od strane vršnjaka (Subotić i AnĎić, 2014). MeĎutim, u AnĎelinom
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slučaju, socijalna integracija protekla je dobro, a manje inicijalne trzavice ubrzo su
prevaziĎene i utvrĎen je porast u stepenu sociometrijski izraţene prihvaćenosti
(promjena iz kategorije prosječnih u kategoriju popularnih učenika u drugom u odnosu
na prvo polugodište). Informacije dobijene intervjuom sa samom ispitanicom
komplementarne su nalazima sociometrijske analize. AnĎela je, u skladu sa svojim
objektivnim limitacijama, dobro integrisana u sve razredne aktivnosti i ne osjeća se
odbačenom u bilo kom pogledu. Drugi učenici su naklonjeni i predusretljivi prema
njoj.
Nastavni kolektiv u novoj školi se nikada ranije nije susretao sa učenicima s
disabilitetima i osim jednog spornog nastavnika, koji je sporazumno premješten u
drugu školu, svi drugi nastavnici su se brzo adaptirali na rad s AnĎelom, prilagodili su
modalitete rada bez većih problema, sami su joj pomagali i apelovali su na druge
učenike da joj asistiraju kada je to potrebno.
Iz ovdje prezentovanog primjera se moţe zaključiti da je obrazovanje djece s CP u
inkluziji moguće i u našem obrazovnom sistemu, čak i u odsustvu ranijeg iskustva u
školskom kolektivu, ali zahtijeva senzitivnost i trud. Situaciju olakšava činjenica da je
broj učenika u njenoj školi mali, što omogućava nastavnom osoblju da se lakše posveti
AnĎeli i njenim specifičnim potrebama. TakoĎe, AnĎela je kognitivno očuvana i osim
nešto nerazgovjetnijeg govora, nema druge poremećaje koji nerijetko mogu da prate
CP (van Meeteren et al., 2010; Zeković, 1996) i dodatno oteţaju situaciju. I upravo
zbog toga što je kod djece s CP moguć veliki varijabilitet u stepenu izraţenosti
simptoma i prisustvu dodatnih poremećaja, slučajevima se mora pristupiti
individualno, uz uvaţavanje njihovih specifičnosti. Istovremeno, ovo znači da je
mogućnost akumulacije i generalizacije znanja o školovanju djece s CP u inkluziji
oteţana. Ipak, čak i u okolnostima niske mogućnosti generalizacije nalaza, dizanje
nivoa svijesti i pozitivno modelovanje predstavljaju korisne doprinose, a ovdje
prikazan slučaj svakako predstavlja potencijalno pozitivan uzor za druge slične
slučajeve.
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Prilog
Hotellingove prve glavne komponente dopunskih sociometrijskih nominacija u
prvom i drugom vremenu mjerenja
Varijable
λprvo_vrijeme
λdrugo_vrijeme
Pravi najviše problema
.72
.74
Najbolji učenik
-.65
-.59
Najlošiji učenik
.70
.78
Najviše tebe voli
-.76
-.75
31

Педагошки записи

Бр. 1-2, Год. 2016

Najmanje tebe voli
.55
.56
Nikome se ne sviĎa
.75
.80
Svima se sviĎa
-.80
-.73
% objašnjene varijanse
50.23
50.80
Napomene: Zbog visoke interkoreliranosti sedam dopunskih nominacija, one
su svedene na Hotellingovu prvu glavnu komponentu, odvojeno za prvo i
drugo vrijeme mjerenja (korelacija izmeĎu ove dvije glavne komponente bila
je vrlo visoka: r(9)=.98, p<.001). λ=ajtemsko zasićenje na prvoj glavnoj
komponenti.
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КЛИНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИНФЕКЦИЈА УРИНАРНОГ ТРАКТА
КОД ДЕЦЕ ЈАСЛИЧКОГ УЗРАСТА
Апстракт: Циљ овог рада је био да прикаже резлтатe клиничких каракетристика
инфекција уринарног тракта (УИТ) код деце јасличког узраста. У нашој студији
је испитивано 76 пацијента узраста 0-36 месеци, са дијагнозом ИУТ. Према
узрасту сви пацијенти су подељени у три групе: група 1- новорођенчад (од 0 до 1
месеца), група 2- одојчад (од 1 месеца до 12 месеца) и група 3- мала деца (од 12
месеци до 36 месеци). Сва деца су испитивана клинички, лабораторијски,
ултразвучно и радиографски. Деца мушког пола су статистички значајно чешће
оболевала у првој години живота. Најчешћа манифестација инфекција уринарног
тракта се код одојчади била је поремећајем општег стања, а у старијем узрасту
повишена телесна температура, слабије напредовање, бледило и пролив, чиме је
доказана неспецифична симптоматологија ових инфекција у најранијем
животном добу.Позитивна корелација у појави знакова запаљенског синдрома
(убрзана седиментација еритроцита, леукоцитоза) и знакова поремећаја функције
бубрега (азотемија, ниска специфична тежина урина) била је значајна за
постављање вероватне дијагнозе акутног пијелонефритиса. Сигнификантном
бактериуријом у уринокултури била је
потврђена дијагноза инфекције
уринарног тракта. Најчешћи узрочник ових инфекција била је грам-негативна
бактерија Е. коли (36-68%). Протеус је био узрочник 30% инфекција код дјечака,
али само 10-15% код дјевојчица. Деца оболела од ИУТ у првој години живота
учествују у структури хоспиталног морбидитета са 4-6.4% међу болесницима
истог узраста. У односу на пол, потврђена је позната дистрибуција испитаника
оболелих од ИУТ, тј. показана је знатно већа заступљеност мушког пола у првој
години живота.
Кључне речи: јаслице, инфекције уринарног тракта.
Abstract: The aim of this study was to present results of clinical characteristics of
urinary tract infection (UTI) in children of nursery age. In our study, we investigated
76 patients aged 0-36 months, with a diagnosis of UTI. According to the age the
patients were divided into three groups: group 1- infants (0-1 months), group 2
newborns (1 month to 12 months) and group 3 young children (from 12 months to 36
months). The children were examined clinically, laboratory, ultrasound and
radiographically. Male children are significantly more sick in the first six months of
life. The most common manifestation of urinary tract infections in infants was the
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disorder of general condition, and in the older age increased body temperature, slower
development, pallor and diarrhea, which proves nonspecific symptomatology of these
infections in the earliest age. Positive correlation in the appearance of signs of
inflammatory syndrome (accelerated erythrocyte sedimentation rate, leukocytosis) and
signs of disorders of kidney function (azotemia, low specific gravity of urine) was
significant for setting the probable diagnosis of acute pyelonephritis. Significant
bacteriuria in the urine culture confirmed diagnosis of urinary tract infection. The most
common cause of these infections was gram-negative bactery E. coli (36-68%).
Proteus was the cause of 30% of infections in boys, but only 10-15% in girls. Children
with UTI in the first year of life participate in the structure of hospital morbidity with
4-6.4% among patients of the same age. With respect to gender, the known distribution
of patients suffering from UTI, i.e. a significantly higher representation of males in the
first year of life, was confirmed.
Keywords:nursery age, urinary tract infections.
Увод
У нормалном урину деце и одраслих нема бактерија. До инфекције
уринарног тракта долази када бактерије доспију у уринарни тракт (и урин) са
коже у подручју ректума и гениталија и које потом уретром доспијевају до
мокраћног мјехура.
Код веома мале дјеце и новорођенчади до инфекције обично долази хематогеном
дисеминацијом.
Испитивањем након прве уринарне инфекције понекад се открију
структурне аномалије уринарног тракта који због тога може бити изложен
честим проблемима и може захтијевати хируршку интервенцију.
Учесталост ИУТ највећа је у првој години живота. Према подацима више
аутора, учесталост симптоматских ИУТ код новорођенчади рођене пре или после
термина, или оне са високим ризиком процењује се на 2,2-3,4%, а код терминске
новорођенчади на 0,7-2,7%; учесталост асимтоматских ИУТ код новорођенчади и
одојчади је од 0,7 - 9,8%. У новорођеначком периоду ИУТ су од 2,3 – 8 пута
чешће код мушке деце. У узрасту од 2 до 6 месеци такође постоји предоминација
мушког пола, док су у сваком каснијем периоду ИУТ чешће код женске деце (13).
Ретроспективне студије су процијениле да 0.3% до 1.2% дојенчади оболева од
симптоматске инфекције уринарног тракта у току прве године живота,
подједнако дечаци и девојчице.
Тешко је одредити прави степен распрострањености инфекција
уринарног тракта код дојенчади и мале дјеце зато што је чак до 40% ових
инфекција асимптоматске природе и могуће је да деца уопште нису била на
прегледу код љекара.
Епидемиолошка истраживања су показала да су мушка деца подложнија
инфекцијама у првих 3 до 6 месеци живота, вероватно због структурних
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аномалија, а након овог периода живота долази до промене у смислу
подложности инфекцијама код полова.
Око 30% дечака и 40% девојчица имају рецидивирајућу инфекцију
уринарног тракта у току прве године након примарне инфекције.Код старије
деце, упале уринарног тракта временом постају чак и до 10 пута чешће оболење
код девојчица него код дечака, што се објашњава краћом уретром код девојчица,
пошто је пут инфекције обично узлазни, са вањских гениталија.
Пацијенти и методе
Истраживање је спроведено у Јавној здравственој установи болница
“Свети Врачеви” у Бијељини на педијатријском одјељењу у период од 01. јануара
2013. године до 31. децембра 2014. године. Испитивана су деца децу узраста до
три године. Подаци су добијени ретроспективно увидом у медицинску
документацију.
У раду су коришћене историје болести, епикризе, као и допунска
испитивања циљано рађена при контролним прегледима и хоспитализацијама.
Испитивана су деца (43 мушког и 33 женског пола) код којих је бактериолошким
прегледом урина доказана ИУТ, без обзира на локализацију те инфекције (акутни
пијелонефритис или циститис).
Сва деца су била подвргнута клиничком прегледу који се састојао од
пажљиве евалуација деца код којих може да дође до развоја озбиљњих
посљедица болести (грозница, абдоминални бол, костовертебрална осјетљивост,
измијењени витални знаци - хипертензија или хипотензија).
Преглед абдомена може идентификовати масе које показују на патологију
генитоуринарног тракта.
Ректални преглед је био ријетко потребан, али може понекад бити
користан када су у питању инфекције уринарног тракта, посебно код дјечака,
путем овог прегледа може идентификовати чврст, повећан мокраћни мјехур који
је обично присутан код пацијената са постериорном уретралном валвулом.
Преглед гениталија код деце је обавезан, код дјечака, фимоза и баланитис могу
опонашати знаке ИУТ.
Лабораторијске анализе








Анализа крви:
повећана седиментација еритроцита нас је упућивала на инфекцију
горњег уринарног тракта,
серумска уреа и креатинин су нам били показатељи бубрежне функције, а
повећање нам јеуказивало на пијелонефритис,
Анализа урина:
инфицирани урин има интензивну боју и мирис, може бити замућен,
концентрација протеина је обично мања од 100 мг/дл
повећан број леукоцита у урину може такође указивати на
пијелонефритис
дозвољени број леукоцита у седименту урина: - до 5 за дјечаке
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- до 10 за дјевојчице
Дефинитивну дијагнозу УИТ смо постављали на основу резултата
уринокултуре.
Статистичке методе
Статистичком обрадом су обухваћне методе дескриптивне и
инференцијалне статистике. Методом дескрипције су приказани добијени
резултати путем табела и графика. Инференцијалном статистиком вршено је
тестирање добијених података, а избор теста је зависио од природе података
(Фисцхер-ов тест, ц2-тест). За статистичку обраду података коришћен је
статистички пакет СПСС - везија 7.0.
Резултати
Дијагноза прве инфекције уринарног тракта код дјеце је веома важна и
треба бити поуздана, јер лажно позитивна дијагноза доводи до непотребних
каснијих претрага и праћења.
Дијагноза увијек мора бити потврђена уринокултуром.
Симптоми и знаци
Са највећом учесталошћу се јављају поремећаји општег стања (48,8%) и
жутице (24,4%) у новорођеначком узрасту, док се ИУТ у одојачком узрасту и код
мале деце манифестује повишном телесном температуром (82,3%) и бледилом
(43,7%). Од осталих знакова и симптома запажено је да су губитак у тежини,
узнемиреност, поспаност и повраћање учесталији код новорођенчади, а слабије
напредовање код мале деце. Промене изгледа урина боје и мириса, симптоми
инфекције горњег респираторног тракта, промене расположења и учестало
мокрење су били чешћи знаци и симптоми код одојчади и мале деце. Најчешћи
симптоми и знаци ИУТ код деце јасличког узраста приказани су у табели 1.
(Табела 1.)
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Табела 1. Симптоми и знаци инфекције уринарног тракта код деце јасличког узраста

Распоред деце по добним групама
Симптоми и знаци ИУТ

Група 1

Група 2

Група 3

(новорођенчад)

(одојчад)

(мала деца)

Поремећај општег стања

48,8%

0

0

Повишена температура

46,3%

82,3%

78,8%

Жутица

24,4%

0

0

Бледило

24,4%

37,2%

43,7%

Одбијање оброка

19,5%

13,7%

12,7%

Губитак у тежини

19,5%

0

0

Узнемиреност

19,5%

17,6%

9,9%

Поспаност

12,2%

0

0

Повраћање

12,2%

0

11,3%

Пролив

12,2%

21,6%

12,7%

Слабије напредовање

0

27,5%

52,1%

Промењен изглед,

0

13,7%

14,1%

0

13,7%

19,7%

Промена расположења

0

11,8%

8,5%

Учестало мокрење

0

9,8%

9,9%

боја и/или мирис урина
Симптоми инфекције
горњег респираторног
тракта

Легенда: ИУТ- инфекције уринарног тракта

Код дјетета код којег се у клиничкој дијагнози сумња на сепсу, култура
урина се мора урадити каодио потпуног прегледа пацијента.
Бактериемија је присутна код приближно једне трећине новорођенчади
која имају инфекције уринарногтракта, што може довести до сепсе и
менингитиса опасних по живот. Сматра се да је извор бактеријеинтестинални
тракт.
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Лабораторијски налази
Број бактерија >100 000/мл у правилно узетом узорку урина или било
који организам који се развио у узорку урина, указује на инфекцију уринарног
тракта.Сензитивност микробиолошког прегледа у нашем раду је била је већа од
95% јер смо из 3 културе добијали исте бактерија. Поновљене културе урина са
5000 до 100,000 колонија/мл истог организма у нашој студији су снажно
указивале на дијагнозу инфекције уринарног тракта.Деца могу имати културе са
мањим бројем бактерија због обилне хидратације, повећаног излучивања
течности или због претходно проведене антимикробне терапије.
Присуство великог броја бактерија и пиурија (обично >100 ћелија/мм3)
иду у прилог дијагнози инфекције уринарног тракта, али треба имати у виду да:
- анализа урина која је показала пиурију и/или бактериурију указује на, али не
потврђује, дијагнозу,зато што оба обољења могу постојати независно један од
другог; пиурија може бити присутнабез инфекције, присуство бактериурије може
индиковати да је узорак контаминиран.
Ниска специфичност урина забележена је код 32% деце у добној групи 1,
23,5 % у добној групи 2 и 21% у добној групи 3.
Албуминурија (присуство протеина у мокраћи) забележено је код све три
добне групе у преко 50% случајева.
Присуство белих крвних зрнаца у урину (леукоцитурија) забележена је у
преко 2/3 слућајева у све три добне групе испитиване деце.
Хематурија (присуство крви у мокраћи) је најчешће у новорођенчади а
реће у одјчади,
Резултати лабораторијских испитивања урина и крви код деце јасличког
узраста са инфекцијом уринарног тракта приказани су у табели 2. (Табела бр. 2.).
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Табела 2. Резултати лабораторијских испитивања урина и крви код деце јасличког узраста са
инфекцијом уринарног тракта

Доб деце
Лабораторијски
налази

Група 1

Група 2

Група 3

(новорођенчад)

(одојчад)

(мала деца)

Број

%

Број

%

Број

%

13

31,7

12

23,5

15

21,1

Албуминурија

21

51,2

29

56,94

45

63,4

Леукоцитурија

28

68,3

40

78,4

59

83,1

Хематурија

22

53,7

13

25,5

26

36,6

Убрзана сед.

12.

29,3

16

31,4

27

38,0

Ниска
специфична
тежина урина

еритроцита

У нашој студији је утврђено да постоји статистички високо значајна
разлика у дистрибуцији полова посматрано у односу на старосне групе. У добној
групи 1 (одојчад) и добној групи 2 (новорођенчад) су у већем проценту
заступљени дечаци, а старосној групи 3 (мала деца) девојчице (χ2-тест; п<0.01).
Узимајући у обзир апсолутне бројеве, мушка деца превладавају у првој добној
групи у односу 2:1, а у другој у односу 3.2:1.
Распоред инфекција уринарног тракта по добним групама приказан је у
графикону 1. (Графикон бр. 1.)
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Графикон бр. 1

Приближно половина испитаних пацијената у свим добним групама има
Е.цоли у уринокултури, а од осталих бактеријских узрочника ИУТ изолују се
најчешће клебсиела (у новорођеначком узрасту 39%, код одојчади 24%) и
протеус спп. (у групи одојчади и мале деце 14%) (Табела 3).
Табела 3. Бактеријски узрочници инфекције уринарног тракта код деце јасличког узраста

Распоред деце по добним групама
Бактеријски узрочници

Група 1

Група 2

Група 3

ИУТ

(новорођенчад)

(одојчад)

(мала деца)

Есхерицхиа цоли

42%

60%

72%

Протеус спп.

10%

14%

14%

Клебсиела

39%

24%

10%

Легенда: ИУТ- инфекције уринарног тракта

40

Синиша Максимовић

Клиничке карактеристике инфекција уринарног тракта код ...

Дискусија
Клиничке карактеристике инфекција уринарног тракта су промјенљиве и
дјелимично зависе о доби, полу, скривеним анатомским или неуролошким
аномалијама, као и учесталости понављања. Чак и код помањкања клиничких
знакова који се односе на уринарни тракт, инфекције уринарног тракта се морају
узети у обзир код сваког фебрилног новорођенчета, дојенчета и млађег дјетета,
као и код оних са хроничном исцрпљеношћу која укључује ненапредовање у
развоју.
Инфекција уринарног тракта ИУТ- чест је проблем деце, како девојчица,
тако и дечака. Јавља се као проблем бактерија у мокраћи а неадекватним
лечењем може довести до озбиљних здравстевих проблема. Термин уринарна
инфекција представља низ стања- од асимптоматске бактериурије (налаз
бактерија у мокраћи код здравог детета) до пијелонефритиса (бактериско
запаљење бубрега), са једним заједнићким обележјем: присуством значајног
броја бактерија у мокраћи. У првим месецима живота ова учестала инфекција
чешће се јавља код дечака него код девојчица, док у каснијем периоду, најчешче
предшколском, много чешће се јавља код девојчица него код дечака.
Подаци из литературе такође сугеришу овакву дистрибуцију обољења у
односу на пол, то јест предоминацију мушког пола у новорођеначком и
одојачком периоду. Након овог периода ризик да до једанаесте године развију
симптоматску инфекцију постоји код 3% девојчица и 1.1% дечака (1). Учесталост
симптоматске ИУТ и прикривене бактериурије зависи од узраста и пола детета.
Женска деца обољевају чешће, осим у првој години живота. Преваленција
симптоматске ИУТ код новорођенчади је 0.14% (2). У овом периоду
превладавају мушка деца у односу 2.8 : 1 до 5.4 : 1. Мушки пол је више
заступљен и у одојачком узрасту (3).
Разлоге чешћег обољевања мушке новорођенчади и одојчади треба
тражити у већој учесталости конгениталних аномалија уротракта у мушке деце
(4). Нашим испитивањем потврђена је скоро два пута већа учесталост, како
везико уртералног рефлукса тако и других, пре свега опструктивних, аномалија
уротракта међу испитаницима мушког пола. Јасно је доказано да циркумцизија
вишеструко смањује учесталост ИУТ (5, 6). Код здраве деце периуретрална
регија има заштитно антибактеријско деловање. Код девојчица склоних
уроинфекцији постоји колонизација периуретралне регије уропатогеним
бактеријама пред саму инфекцију, али и у времену између појединих атака.
Тренд смањења учесталости ИУТ с порастом животне доби по казује да
одбрамбени механизам периуретралне регије на неки начин сазрева. Код дечака
се то збива нешто брже него код девојчица (7).
Велика је одговорност педијатра у откривању првих инфекција уринарног
тракта. Симптоми ових инфекција су неспецифични. Водећи клинички симптом
је температура, замућена мокраћа, бол у стомаку. Закаснела дијагноза и терапија
и постојање аномалије повећавају ризик од трајног оштећења бубрега. Инфекција
која се адекватно лечи има добру прогнозу и врло ретко доводи до оштећења
бубрега осим ако постоји и абнормалност уринарног тракта која се не може
кориговати. Рецидиви су присутни у око 50% болесника са симптоматсиим и
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асимптоматским инфекција уринарног тракта, али су чешћи код оних са
уролошким аномалијама (8). Лечење има за циљ да сачува ренални паренхим и
функцију и да минимизира акутно обољевање. Код деце са инфекцијом
уринарног тракта веома је важно на правилан начин приступити лечењу ове
инфекције. Примена терапије спроводи се према одабраном тераписком
приступу и начину рада (9,10). Веома је значајна и сарадња родитеља (старатеља)
са лекаром при наставку лечења уринарне инфекције. Некада је уринарна
инфекције односила многе животе, међутим, данас како медицина напредује, то
се у многоме искоренило. Правилна нега један је од кључних задатака при
опоравку детета. Свако неозбиљно и неодговорно понашање према овој
инфекцији може довести до озбиљног ширења уринарне инфекције па и угрозити
сам живот детета. Уринарне инфекције се лече уроантисептицима, тј. лековима
који заустављају раст бактерија, или антибиотицима, који их убијају (11). Није
добро самоиницијативно узимати антибиотике већ би се требало консултовати са
лекаром. Уз то се саветује и узимање веће количине чаја и одмор.Ради потпуне
сигурности исхода лечења, неопходно је направити контролу функције бубрега и
мокраћне бешике. У зависности од узраста детета, тежине инфекције, као и
чињенице да ли се инфекција већ понављала, лекар ће предложити одговарајуће
претраге, које морају да се ураде детету. При медицинском лечењу потребно је и
едуковати родитеље како би научили да на адекватан начин спрече појаву, а
касније и ублаже симптоме уринарне инфекције.
Закључак
Деца оболела од ИУТ у првој години живота учествују у структури
хоспиталног морбидитета са 4-6.4% међу болесницима истог узраста, при чему
се два пута већи проценат оболелих у односу на податке из литературе, а један од
разлога би могао да буде и лоша социоепидемиолошка ситуација деце лечене у
овом двогодишњем периоду.
У односу на пол, потврђена је позната дистрибуција испитаника оболелих
од ИУТ, тј. показана је знатно већа заступљеност мушког пола у првој години
живота.
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ZNAČAJ I RAZVOJ KOMUNIKATIVNE
KOMPETENCIJE STUDENATA U
UČENJU ENGLESKOG JEZIKA
Apstrakt: Koncept komunikativne kompetencije je od sedamdesetih godina prošlog
veka do danas značajno uticao na redefinisanje ciljeva nastave stranog jezika. Za
razliku od do tada dominantnog strukturalističkog pristupa, komunikativni pristup u
središte interesovanja ne postavlja čisto lingvističku, već komunikativnu kompetenciju
koja predstavlja sposobnost primene jezičkog znanja u kontekstualizivanoj
komunikacijskoj upotrebi jezika. Oslanjajući se na Bahmanov model komunikativne
jezičke kompetencije, autor rada predlaţe koncept nastavnog programa zasnovanog na
komunikativnoj kompetenciji čija bi primena rezultirala povećanjem komunikativne
jezičke sposobnosti studenata koji engleski jezik uče kao strani jezik struke. Nastavne
aktivnosti su usmerene na razvoj organizacijskog i pragmatičkog znanja, ali i sticanje
strategijske kompetencije proširene elementima sociokulturne i interkulturalne
kompetencije, pad nivoa anskioznosti i povećanje nivoa samouverenosti studenata.
Primenom adekvatnih strategija za razvoj svih analiziranih elemenata komunikativne
jezičke sposobnosti u različitim kontekstima nastave i učenja, studenti stiču visok nivo
samostalnosti u ostvarivanju efikasne komunikacije na stranom jeziku, što predstavlja
jedan od najznačajnijih ciljeva nastave stranog jezika.
Ključne reči: komunikativna jezička sposobnost, engleski jezik, nastavni program,
jezičko znanje, strategijska kompetencija
Abstract: The concept of communicative language ability has significantly influenced
the process of redefining the objectives of foreign language teaching since the
seventies of the twentieth century. Whereas previously dominant structuralist approach
was focused on purely linguistic competence, communicative language approach
emphasized the importance of communicative language ability, which is the ability to
apply linguistic knowledge in communicative context. The author suggests the concept
of English language curriculum based on communicative language ability and
Bachman’s model, which would result in an increase in communicative language
ability of students who learn English as a second language. Teaching activities are
focused on the development of organizational and pragmatic knowledge, but also on
the acquisition of strategic competence with the elements of social, cultural and
intercultural competence, decrease of the level of anxiety and increase of the level of
confidence of students. Appropriate strategies for the development of the analyzed
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elements of the communicative language ability in various contexts of teaching and
learning would enable students to acquire a high level of independence in effective
communication in a foreign language, which is one of the most important objectives of
foreign language teaching.
Keywords: communicative language ability, English language, curriculum, linguistic
knowledge, strategic competence

Komunikativni pristup u nastavi stranog jezika
Sposobnost da se na efikasan način komunicira na stranom jeziku predstavlja
jedan od najznačajnijih ciljeva nastave stranih jezika. Ideja o komunikativnom pristupu
nastavi stranih jezika razvila se u Velikoj Britaniji sedamdesetih godina dvadesetog
veka. Pojam komunikativna nastava stranog jezika se, prema Brumfitu, prvi put
pominje u Candlinovom radu (1971) koji je predstavljen na IATEFL (International
Association of Teacher of English as a Foreign Language) meĎunarodnoj konferenciji
u Londonu 1971. godine. Autori poput Wilkinsa (1972), Widdowsona (1978),
Brumfita i Johnsona (1979), izmeĎu ostalih, su uveli i razradili ideju o
komunikativnom pristupu nastavi stranih jezika, da bi osamdesetih godina dvadesetog
veka ovaj pokret dobio na još većem značaju. Candlin, Littlewood, Ellis, Canale,
Swainova, Johnson su u velikoj meri doprineli širenju ovog pokreta izvan granica
Velike Britanije.
Prva istraţivanja kod nas koja su se bavila razvojem komunikativne jezičke
sposobnosti datiraju krajem dvadesetog veka i bave se pokušajem praćenja
komunikativne kompetencije kod studenata engleskog jezika kao stranog jezika sa
uplivom u empirijska istraţivanja (Trbojević, 1991). Radovi koji su kasnije
objavljivani bave se interpretacijom termina komunikativne kompetencije sa
pedagoškog stanovišta (Savić, 1996), ali i iz sociolingvističkog ugla analizirajući
značaj koji ima u primenjenoj lingvistici (Trbojević, 2003). Objavljeni radovi se bave i
značajem interkulturalne komunikativne kompetencije u nastavi stranih jezika
(Filipović, 2008), odnosno načinima da se razvoj interkulturalne komunikativne
kompetencije inkorporira u kurseve engleskog kao stranog jezika struke (Marković i
Prnjat, 2011), kao i pregledom značenja i različitim interpretacijama termina
komunikativna kompetencija u savremenoj metodici nastave stranog jezika u oblasti
slavističkih studija (Raičević, 2009) i posredno praćenjem značaja koji razvoj
vokabulara ima u komunikativnoj nastavi stranog jezika (Bučevac-Nerić, 2011).
Empirijska istraţivanja posvećena razvoju komunikativne jezičke sposobnosti u oblasti
stranog jezika struke su vršena poslednjih nekoliko godina. Ova istraţivanja se odnose
na empirijsko praćenje samoprocene komunikativne kompetencije (Šafranj, 2009) i
praćenje samoprocene jezičke kompetencije (Marković i Marošan, 2011) studenata koji
uče engleski jezik kao jezik struke (studenti tehničkih nauka, odnosno studenti
medicine, stomatologije i zdravstvene nege).
Koncept komunikativne kompetencije je značajno uticao na metodičare
engleskog jezika korespondirajući sa narastajućim nezadovoljstvom tada dominantnim
strukturalističkim pristupom nastavi engleskog
jezika
tokom šezdesetih i
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sedamdesetih godina dvadesetog veka. Kako se oblast stranog jezika struke sve više
razvijala da bi odgovorila nastručne i akademske potrebe govornika engleskog kao
stranog jezika, ukazala se potrebada kreatori nastavnih programa identifikuju
relevantne komunikacijske zadatke koji bi predstavljali sredstvo i način za postizanje
ciljeva nastave stranih jezika. Istovremeno je i Savet Evrope, kao odgovor na
neophodnost veće profesionalne mobilnosti zemalja članica, sačinio nastavne programe
jezika zasnovane na funkcionalnom i situacionom pristupu učenju stranih jezika. Oba
ova pokreta su u velikoj meri doprinela razvoju komunikativnog pristupa u nastavi
stranih jezika. Kako su se ciljevi nastave stranog jezika sve više odnosili na
osposobljavanje učenika da uspešno učestvuju u interakciji sa pripadnicima drugih
društava, tako su i istraţivanja u oblasti primenjene lingvistike o elementima
komunikativne jezičke sposobnosti postajala sve značajnija i primenjivija za
nastavnike praktičare i kreatore nastavnih materijala.

Definisanje pojma komunikativne kompetencije
Iako meĎu teoretičarima danas postoji visok stepen saglasnosti oko osnovnog
sadrţaja definicije komunikativne kompetencije, pojam kompetencija je i dalje jedan
od najspornijih izraza u području opšte i primenjene lingvistike. Njegovo uvoĎenje u
lingvistički diskurs vezuje se uz Chomskog. U svojoj knjizi Aspects of the Theory
ofSyntax, Chomsky (1965) je postavio danas već klasičnu razliku izmeĎu kompetencije
(znanje o jeziku koje posjeduje monolingvalni govornik-slušalac) i performanse
(stvarne upotrebe jezika u konkretnim situacijama). MeĎutim, zagovornici tada sve
zastupljenijeg komunikativnog gledišta u primenjenoj lingvistici (Savignon, 1972)
izrazili su nezadovljstvo pojmom vrlo idealizovane, čisto lingvističke kompetencije
kao teorijskim temeljem za metodologiju poučavanja i testiranja jezika. Izlaz su
pronašli u alternativnom, širem i, smatralo se realističnijem pojmu kompetencije, koji
je Dell Hymes (1972) nazvao “komunikativna kompetencija”.
Widdowson je, krajem 70-ih godina prošlog veka načinio razliku izmeĎu
kompetencije i sposobnosti. Kada govori o kompetenciji ili, bolje rečeno,
komunikativnoj komeptenciji, pod njom podrazumeva znanje o lingvističkim i
sociolingvističkim konvencijama ili pravilima (engl. rules), a pod sposobnošću (engl.
capacity), koju je bliţe odreĎivao i kao proceduralnu ili komunikativnu sposobnost
(engl. procedural or communicativecapacity), podrazumeva sposobnost (engl. ability)
primene znanja jezika kao sredstva za stvaranje značenja u jeziku ili, preciznije,
procedure (engl. procedures) u tumačenju i stvaranju diskurzne celovitosti. Canale i
Swain (1980) te Canale (1983) su komunikativnu kompetenciju shvatali kao sintezu
osnovnog sistema znanja i veština potrebnih za komunikaciju. Znanje se, u njihovom
konceptu komunikativne kompetencije, odnosi na ono što pojedinac zna (svesno ili
nesvesno) o jeziku i o drugim aspektima upotrebe jezika. Tri su tipa znanja: znanje o
osnovnim gramatičkim principima, znanje o tome kako se jezik koriti u društvenim
kontekstima da bi se izvršile komunikacijske funkcije i znanje o tome kako se iskazi i
komunikacijske funkcije mogu povezati s obzirom na principe diskursa. Veština se,
pak, tiče toga kako pojedinac moţe primeniti navedena znanja u stvarnoj komunikaciji.
Canale (1983) je, meĎutim, nešto kasnije objasnio kako sam pojam veštine zahteva
46

Маја Цвијетић

Значај и развој комуникативне компетенције студената ...

razlikovanje osnovnih sposobnosti (engl. capacities) od njihove primene u konkretnim
situacijama (stvarna komunikacija, tj. performansa).
Savignon (1972) je komunikativnu kompetenciju definisala kao sposobnost
delovanja u realnom komunikacijskom okruţenju, odnosno kao dinamičnu razmenu u
kojoj je lingvističku kompetenciju potrebno prilagoditi celokupnom informacijskom
ulazu, lingvističkom i paralingvističkom, koji pruţa jedan ili više sagovornika. Za
Savignon (1983), ali i mnoge druge teoretičare (npr. Canalea i Swainovu, 1980;
Skehana, 1995, 1998; Bachmana i Palmera, 1996) priroda komunikativne kompetencije
je dinamična, a ne statična, više interpersonalna nego intrapersonalna, relativna, a ne
apsolutna, te odreĎena kontekstom. U distinkciji “kompetencija-performansa”,
kompetenciju je definisala kao pretpostavljenu osnovnu sposobnost, a performansu kao
otvorenu manifestaciju te sposobnosti. Smatrala je da je samo performansa dostupna
posmatranju i kako se samo preko performanse kompetencija moţe razviti, odrţati i
vrednovati.
Pošto Savignon izjednačava komunikativnu kompetenciju sa jezičkim umećem
(engl. language proficiency Taylor (1988) predlaţe zamenu izraza “komunikativna
kompetencija” izrazom “komunikativno umeće” (engl. communicative proficiency),
dok Bachman (1990) predlaţe uvoĎenje novog pojma “komunikativna jezička
sposobnost”, tvrdeći kako taj pojam u sebi objedinjuje značenje pojma jezičko znanje i
pojma komunikativne kompetencije. Oslanjajući se na Hymesa, Widdowsona i
Candlina, Bachman je komunikativnu jezičku sposobnost definisao kao koncept koji se
sastoji od znanja ili kompetencije i sposobnosti (engl. capacity) za prikladnu primenu
ili izvršenje tog znanja u kontekstualizivanoj komunikativnoj upotrebi jezika. U
obrazloţenju svoje definicije posebnu je paţnju skrenuo na vaţnost aspekta upotrebe
jezika, odnosno toga kako se jezik koristi radi postizanja odreĎenog komunikativnog
cilja u odreĎenim situacijskim kontekstima.
Teorijski okvir/model koji su predloţili Canale i Swain (1980, 1981) prvobitno
je sadrţao tri komponente, odnosno uključivao tri područja znanja i veština:
gramatičku, sociolingvističku i strategijsku kompetenciju. Definicija gramatičke
kompetencije se u tom okviru naslanja na formulaciju lingvističke kompetencije
Noama Čomskog, pa stoga teoretičari (npr. Savignon, 1983) koji su u svom teorijskom
ili empirijskom radu pošli od modela Canalea i Swainove, gramatičku kompetenciju
nazivaju još i lingvističkom kompetencijom. Prema Canale i Swain (1980, 1981) i
Canale (1983, 1984) gramatička kompetencija se odnosi na vladanje (verbalnim ili
neverbalnim) lingvističkim kodom, tj. na znanje morfoloških i sintaktičkih pravila,
znanje vokabulara, znanje semantičkih pravila, te znanje fonoloških i ortografskih
pravila. Sociolingvistička kompetencija definisana je kao poznavanje društvenih
pravila i konvencija koji predstavljaju osnovu razumevanja i prikladne upotrebe jezika
u raznim sociolingvističkim i sociokulturološkim kontekstima. Diskursnu je
kompetenciju Canale (1983, 1984) opisao kao vladanje načinima povezivanja i
tumačenja oblika i značenja radi postizanja smislene celovitosti govornih ili pisanih
tekstova različitih ţanrova. Strategijska kompetencija sastoji se od poznavanja
verbalnih i neverbalnih komunikacijskih strategija koje se primenju kako bi se
nadomestili prekidi u komunikaciji do kojih je došlo bilo zbog ograničenja u stvarnom
komunikacijskom dogaĎaju i u kvalitativnom smislu. Na osnovu rezultata empirijskog
istraţivanja, kao i uvidom u relevantnu literaturu, Bachman je, krajem 80-ih godina,
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predloţio novi model komunikativne kompetencije, preciznije, komunikativne jezičke
sposobnosti u koji su on i Palmer tokom 90-ih uneli odreĎene promene. Bachmanov
model (1990) je ponudio naziv komunikativna jezička sposobnost(communicative
language ability - CLA). Bachman, koji se pored usvajanja drugog jezika i evaluacije
nastavnih programa stranog jezika bavi i empirijskim kvalitativnim i kvantitativnim
istraţivanjima prirode jezičke sposobnosti, kao i pitanjima procenjivanja i testiranja,
komunikativnu kompetenciju povezuje sa idejom vladanja jezikom (proficiency in
language).
Bachman
izjednačava
komunikativnu
kompetenciju
sa
jezičkomkompetencijom.
Na osnovu empirijskih istraţivanja (Bachman & Palmer, 1982) razvijena je
baterija testova koji obuhvataju gramatičku kompetenciju (morfologija, sintaksa),
pragmatičku kompetenciju (vokabular, kohezija, organizacija) i sociolingvističku
kompetenciju (osetljivost na registar, prirodnost i kulturološke reference).
Bachmanov model komunikativne jezičke sposobnostisadrţi tri komponente:
1) jezičko znanje ili kompetencijukoja se sastoji od komponenti specifičnog znanja
upotrebljenih u komunikaciji putem jezika, 2) strategijsku kompetencijukoja se odnosi
na mentalni kapacitet za implementaciju komponenata jezičke kompetencije u
kontekstualizovanoj upotrebi jezika, i 3) psihofiziološke mehanizme koji se odnose na
neurološke i psihološke procese a koji su sastavni deo jezika kao fizičkog fenomena
(zvuk, svetlost).
Prema Bachmanu, dva su široka područja jezičkog znanja - organizacijsko
znanje i pragmatičko znanje. Ta se dva područja znanja dopunjuju u svrhu
komunikacijski uspešne jezičke upotrebe. Organizacijsko znanje je neophodno za
kontrolisanje formalne strukture jezika, za stvaranje i prepoznavanje gramatički
ispravnih rečenica, razumevanje rečeničnog sadrţaja i njihovo rasporeĎivanje kako bi
se formirao tekst. Organizacijsko znanje sastoji se od sposobnosti uključenih u nadzor
nad formalnim strukturama jezika, a čine ga gramatičko i tekstovno znanje.
Gramatičko znanje obuhvata: znanje vokabulara, morfologije, sintakse i
fonologije/pravopisa, uključenih u prepoznavanje i tvorbu gramatički tačnih rečenica i
razumevanje njihovog sadrţaja. Ovo znanje odreĎuje izbor reči kako bi se izrazila
specifična značenja, njihovu forma i raspored u okviru iskaza kako bi se izrazio sadrţaj
rečenice, kao i njihove fizičke relizacije bilo kao zvukovi ili kao pisani simboli.
Tekstovno znanja omogućuje razumevanje i produkciju tekstova, pa stoga
podrazumeva poznavanje konvencija za povezivanje rečenica ili iskaza u tekst (govorni
ili pisani), tj. znanje o koheziji (načini za označavanje semantičkih odnosa izmeĎu
rečenica u pisanim tekstovima ili izričaja u konverzaciji) i znanje o retoričkoj
organizaciji (načini razvoja naracije, opisa, poreĎenja, klasifikacije itd.) ili
konverzacijskoj organizaciji (konvencije za započinjanje, odrţavanje i zaključivanje
razgovora).
Kohezija obuhvata načine na koje se eksplicitno markiraju semantički odnosi
kao što sureferenca (upotreba zamenica), podsituacija, elipsa, veznička kohezija
(upotrebaveznika) i leksička kohezija (Halliday & Hasan, 1976) kao i konvencije
poputodreĎivanja redosleda starih i novijih informacija u diskursu. Retorička
organizacijaodnosi se na sveukupnu konceptualnu strukturu teksta kao i na efekat koji
tekst ima na korisnika jezika (van Dijk, 1977). Konvencije retoričke organizacije
obuhvataju uobičajene metode razvoja kao što su naracija, deskripcija, komparacija,
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klasifikacija i analiza procesa. Tekstualna kompetencija je karakteristična i za
konverzacijsku upotrebu jezika. Mnoga istraţivanja diskurzivne analize koja za
polaznu tačku imaju konverzaciju bave se komponentama tekstualne kompetencije
(Coulthard, 1977; Hatch, 1978; Larsen-Freeman, 1980; Richards & Schmidt, 1983b;
Sinclair & Coulthard, 1975). Pragmatičko znanje se odnosi na empirijski domen koji se
sastoji od konvencionalnih jezičkih pravila i njihovih manifestacija u produkovanju i
interpretaciji iskaza (van Dijk, 1977) i doprinosi analizi uslova koji govornicima datog
jezika neki iskaz čine prihvatljivim u nekim situacijama.
Van Dijk razlikuje dva aspekta pragmatike: 1) ispitivanje pragmatičkih uslova
koji odreĎuju da li dati iskaz jeste ili nije prihvatljiv drugim govornicima kao čin ili
kao izvoĎenje nameravane funkcije; i 2) opisivanje i objašnjenje uslova koji odreĎuju
koji iskazi su uspešni i u kojoj situaciji. Pragmatičko znanje se odnosi na mogućnost
stvaranja i tumačenja diskursa povezivanjem rečenica ili iskaza i tekstova s njihovim
značenjem, s namerama korisnika jezika i bitnim obeleţjima konteksta jezičke
upotrebe, a obuhvata dva tipa znanja - znanje o pragmatičkim konvencijama za
izraţavanje prihvatljivih jezičkih funkcija i za interpretaciju ilokucijske snage iskaza ili
diskursa (funkcionalno znanje) i znanje o sociolingvističkim konvencijama za stvaranje
i tumačenje jezičkih iskaza koji su prihvatljivi u odreĎenom kontekstu jezičke upotrebe
(sociolingvističko ili društvenojezično znanje).
Funkcionalno znanje je znanje o tome kako izvesti jezičke funkcije koje su
svrstane u četiri makro-funkcije: idejnu, manipulativnu, heurističku i imaginacijsku.
Heuristička funkcija se odnosi na upotrebu jezika kako bismo proširili znanje o svetu
oko nas i obično se javlja kao deo procesa nastave i učenja (koji mogu biti formalni, na
primer u akademskom kontekstu, ili pak neformalni, na primer kada učimo
samostalno), rešavanja problema (na primer, pisanje radova gde autor prolazi kroz
proces stvaranja, organizacije i revizije) ili svesnog memorisanja (na primer,
memorisanje činjenica, reči, formula, pravila). Ova funkcija se takoĎe odnosi i na
proširivanja znanja samog jezika kroz učenje nekog jezika Ona naravno ne moţe biti
izdvojena od drugih funkcija, jer brojni oblici upotrebe jezika istovremeno ispunjavaju
nekoliko funkcija u vezanim iskazima. Ovo mnoštvo funkcija koje se izvodi u vezanim
iskazima i veze izmeĎu datih iskaza obezbeĎuju koherentnost diskursa.
Strategijska kompetencija je u modelu opisana kao niz metakognitivnih
komponenata
koje korisniku jezika omogućuju uključivanje u postavljanje
komunikacijskog cilja, procenjivanje komunikacijskih izvora i planiranje. Postavljanje
cilja uključuje prepoznavanje niza mogućih ciljeva, izbor jednog ili više ciljeva i
odlučivanje o tome treba li uopće pokušati postići cilj. Procenjivanje se opisuje kao
sredstvo pomoću kojega se kontekst jezičke upotrebe povezuje s ostalim
komponentama. Planiranjeuključuje odlučivanje o tome kako iskoristiti jezičko znanje
i druge komponente uključene u proces jezične upotrebe radi uspešnog postizanja
ţeljenog cilja.

Koncipiranje nastavnog programa zasnovanog na komunikativnom pristupu
Cilj nastave engleskog jezika je adekvatna upotreba navedenih znanja u
stvarnoj komunikaciji. Inicijalno testiranje organizacionog jezičkog znanja na početku
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zimskog semestra školske 2015/2016 godine pokazalo je da studenti poseduju
zadovoljavajući stepen organizacijskog znanja (Intermediate level 82%, Upperintermediate level 10%, Elementary Level, 8%). Studenti poseduju znanja o osnovnim
gramatičkim konstrukcijama (poznaju i primenjuju pravila o graĎenju i upotrebi
glagolskih vremena), vladaju fonemskim i grafemskih kodom, kao i sintaksičkim
pravilima nepohodnim za tvorbu gramatički tačnih, ali i semantički prihvatljivih
rečenica. Kada je reč o fondu reči koji poseduju, studenti su pokazali nešto lošije
rezultate na testu vokabulara, naročito kada je reč o frazalnim glagolima i idiomima,
što se delimično moţe objasniti njihovom manjom zastupljenošću u udţbenicima za
strani jezik za srednju školu. MeĎutim, kada je reč o razmevanju pročitanog teksta
(Reading Comprehension), studenti su generalno ostvarili visok stepen znanja (74%
studenata je imalo više od 50% tačnih odgovora na Multiple Choice Test-u), što
pokazuje zavidan nivo razumevanja pročitanog teksta, kao i konvencija za povezivanje
rečenica i iskaza, prepoznavanje semantičkih odnosa, kao i znanja o načinu razvoja
naracije, opisa, uporeĎivanja ili klasifikacije.
MeĎutim, kada je reč o konverzacijskoj organizaciji, poznavanju i primeni
konvencija za započinjanje, odrţavanje i zaključivanje razgovora, značajan broj
studenata (65%) je imao problem u organizaciji tečnog i tačnog prezentovanja stavova
i mišljenja na zadatu temu, što je pokazalo neadekvatno razvijene komunikativne
sposobnosti na stranom jeziku. Izgovor je često bio nepravilan i ponekad ometao
komunikaciju. Govor je povremeno bio nejasan i konfuzan, usporen i isprekidan, a
često je prisutno i oklevanje ili jednostavna kohezivna sredstva. Nedostajali su detalji u
razvijanju ideja, pri čemu je govornicima povremeno nedostajala veština odabira
adekvatne jezičke forme. Student je uglavnom svestan sagovornika i komunikacionog
konteksta pa se primećuje prisustvo neutralnog registra kao i primena gramatičkih, ali
ponekad neprirodnih jezičkih struktura. Prisutna je sposobnost prenošenja glavnih ideja
sagovorniku/slušaocu kao i primena komunikacijskih strategija uglavnom za
ispravljanje grešaka. Javljali su se problemi u iniciraju interakcije, ali je takoĎe bilo
primetno da govornik ne traţi stalno podršku sagovornika za odrţavanje interakcije.
Navedeni primer potvrĎuje Horwitzovo zapaţanje (Horwitz et al., 1986) da
anskioznost u učenju stranih jezika potiče od inherentne neautentičnosti povezane sa
neadekvatno razvijenim komunikativnim sposobnostima na stranom jeziku. Po
njegovom mišljenju anksioznost u učenju stranih jezika predstavlja
situacionospecifičnu anksioznost koja obuhvata sledeće aspekte: komunikacijsku
anksioznost (communication apprehension) kojase odnosi na stidljivost koju
karakterišu strah i anksioznost da se komunicira sa drugima; strah od komunikacije na
stranom jeziku potiče od saznanja pojedinca da će skoro sigurno imati teškoća da
razume sagovornika a i da ga sagovornk razume (u ovom slučaju reč je o predavaču
stranog jezika ili drugom studentu, partneru u realizovanju govorne aktivnosti na
stranom jeziku); testovsku anksioznost (test anxiety), koja se odnosi na oblik
anksioznosti jezičkog delovanja koji potiče od straha od neuspeha; smatra se da je ova
vrsta anksioznosti jedna od najznačajnijih aspekata negativne motivacije; i strah od
negativne evaluacije (fear of negative evaluation), koji se odreĎuje kao strah pojedinca
od procenjivanja od strane drugih, izbegavanje situacija koje podrazumevaju evaluaciju
i očekivanja da drugi mogu da ga procene u negativnom svetlu; (u ovom slučaju
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evaluativni i socijalni kontekst usmeren je na usmeno izraţavanje na času stranog
jezika).
Rezultati izvršenog testiranja ukazuju na činjenicu da je nastavni program
neophodno koncipirati na takav način da studentima omogući aktivnu upotrebu
stečenog jezičkog znanja, prevashodno organizacijskog, u cilju osposobljavanja
studenata da stvaraju i tumače diskurs povezivanjem rečenica ili iskaza i tekstova s
njihovom značenjem, s namerama korisnika jezika i bitnim obeleţjima konteksta
jezičke upotrebe, drugim rečima, organizovati nastavne aktivnosti tako da utiču na
pozitivan razvoj pragmatičkog znanja, neophodnog za izraţavanje prihvatljivih
jezičkih funkcija, kao i za interpretaciju ilokucijske snage iskaza ili diskursa
(funkcionalno znanje) i znanje o sociolingvističkim konvencijama za stvaranje i
tumačenje jezičnih iskaza koji su prihvatljivi u odreĎenom kontekstu jezičke upotrebe
(sociolingvističko ili društvenojezično znanje).
Neophodno je razvijati funkcionalnu/ilokutornu kompetenciju koja obuhvata
adekvatno produkovanje i razumevanje iskaza u odreĎenom kontekstu, odnosno
upotrebu govornog diskursa radi ispunjenja posebnih ciljeva u komunikaciji
(makrofunkcije, mikrofunkcije). Pri tome se ne sme zanemariti ni značaj
sociolingvističkog znanja koje podrazumeva osetljivost za razlike u dijalektu i jezičkim
varijantama, zatim osetljivost za razlike u registru, osetljivost za prirodnost, tj. za
tvorbu i tumačenje iskaza koji nisu samo lingvistički tačni, nego i u maniru izvornog
govornika i, konačno, sposobnost tumačenja kulturoloških referenci i figura u govoru.
Krajnji cilj ovako koncipiranog programa bilo bi razvijanje strategijske kompetencije
studenata, odnosno sposobnosti prenošenja glavnih ideja sagovorniku, poznavanje i
sposobnost primene komunikacijskih strategija, iniciranje i odrţavanje interakcije,
lakoća promene teme razgovora, pri čemu bi studenti primenjivali i niz
metakognitivnih strategija kao što su postavljanje cilja procenjivanje i planiranje.
Preporučeni program nastave stranog jezika bi stoga trebalo da predstavlja
kombinaciju programa orijentisanog na sticanje jezičkih sposobnosti i strategija
(čitanje za akademske potrebe, poslovna korespondencija, otkrivanje suštine teksta,
odvajanje glavnih od dodatnih informacija, itd.), ali i na razvijanje kognitivnih i
komunikativnih sposobnosti i strategija (razvijanje sposobnosti razumevanja pisanog
teksta, usmene prezentacije sa kontrolom mimike i gestikulacije, razumevanja
sagovornika u interakciji, veštine pisanja) uz izrazit uticaj pristupa učenju koji je
orijentisan ka zadatku (putem različitih nastavnih tehnika kao što su klasifikacija,
kategorizacija, sistematizacija znanja i informacija; tumačenje tabela i šematskih
prikaza; diskusije, simulacije, igranje uloga, studije slučaja, analiza slučaja, rešavanje
problema, pregovaranje, dogovaranje, rešavanje konfliktnih situacija, itd.) i sadrţaju
koji je karakterističan za datu struku (u ovom slučaju kombinacija tema iz oblasti
predškolskog vaspitanja obrazovanja, psihologije, pedagogije).
Komunikativno orijentisan nastavni program je zasnovan na razvoju
integrisanih veština i sistema, kao i na podsticanju samostalnog učenja studenata.
Osnovna je pretpostavka da se adekvatnim razvojem jezičke komunikativne
sposobnosti kod studenata stranog jezika poboljšava uspešnost njihove interakcije u
realnoj komunikacionoj situaciji i da se povećava efikasnost odgovora na zahteve koje
sama struka postavlja. Gramatička i tekstualna kompetencija, kao organizacioni
elementi, bi nastavile da se razvijaju u vršnjačkoj i formalnoj komunikaciji, ali bi
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naglasak bio na usmenoj komunikaciji sa ciljem smanjenja anksioznosti kao jednog od
značajnih remetilačkih faktora u komunikaciji na stranom jeziku. Neophodno je, stoga,
studentima pruţiti mogućnost da što više komuniciraju čak i ako je reč o veštačkim,
simulirajućim uslovima same učionice. Stvaranje takvih uslova u nastavnoj situaciji
gde je student relaksiran, gde ne postoji strah ni u komunikaciji, ni u testiranju, a ni
strah od negativne evaluacije moţe da poboljša sposobnost komunikacije na stranom
jeziku. Nastavna situacija u kojoj su studenti relaskirani kod studenta moţe da izgradi
samouverenost u sopstvene sposobnosti komunikacije na stranom jeziku, te je
podizanje motivisanosti kod studenata jedna od značajnih odrednica razvoja
komunikativne jezičke sposobnosti koju je neophodno primeniti u pedagoškoj situaciji
u nastavi stranih jezika u učionici. Motivisan učenik lakše i brţe uči, lakše savlaĎuje
probleme koji se pred njega postavljaju, efikasniji je i samouvereniji.
Testiranje izvrseno u junu 2016. godine pokazalo je porast funkcionalne,
sociolingvističke i strategijske kompetencije (Vocabulary Test – 72%; Speaking 68%),
pri čemu je bio primetan i porast gramatičke i tekstualne kompetencije. Nastavni
program orijentisan na komunikativni pristup i razvoj integrisanih veština (prethodno
usklaĎen sa aktivnostima i prirodom komunikacije karakterističnim za datu struku)
pokazao se kao efikasan u razvoju komunikativne jezičke sposobnosti i njenih
kategorija, pri čemu bi dalje preporuke podrazumevale njegovo strukturiranje u cilju
postizanja jasne, tečne i dobro organizovane komunikacije uz visok stepen
samostalnosti i pravilne upotrebe gramatičkih kategorija i leksičkih elemenata. U
razvijanju široke skale govornih struktura i razmeni mišljenja o opštim temama i
temama stručnog interesovanja iz obrazovne sfere, od velikog značaja bi bilo i
organizovanje nastavnog procesa u manjim grupama (do 15 studenata), što bi
studentima pruţilo priliku da ovladaju ne samo jezičkim sistemima, već i
veštinama,receptivnim i produktivnim,i postignu fluentnost i tačnost u izraţavanju.
Naredni ciljevi bi podrazumevali postizanje izraţene autonomije u čitanju, razvijanje
sposobnost da način i brzinu čitanja prilagode vrsti i prirodi teksta, kao i da izvrše
sintezu informacija i argumenata prikupljenih iz različitih izvora. Studenti bi trebalo da
vremenom razviju i senzibilitet za estetsku i poetsku upotrebu jezika, s obzirom na
mogućnosti primene knjiţevnosti za decu u usvajanju stranog jezika u ranom uzrastu,
kao i da na jasan i razloţan način pišu o raznovrsnim temama koje se tiču njihovog
polja interesovanja dovodeći u vezu idejno tkivo nekog teksta, uz poštovanje pravila
pisanja, i ovladavanja upotrebom osnovnih vrsta formalnih i nefrormalnih pisama i
eseja (deskriptivnih, narativnih i argumentativnih), u cilju razvijanja produktivne
veštine pismenog izraţavanja na stranom jeziku. Manji broj studenata u okviru grupe
bi omogućio i veću zastupljenost aktivnosti slušanja, koja uz čitanje, predstavlja
značajnu receptivnu veštinu, neophodnu za ostvarenje uspešne komunikacije.
Zaključak
Jezik je osnovni sistem ljudske komunikacije, ali i osnovno sredstvo
prenošenja kulture s jedne generacije na drugu (Trumbul i Paheko, 2005), te je stoga
komunikativna sposobnost, kako u usmenom, tako i u pisanom govoru ključna za
prenošenje ovih znanja, ali i sticanja novih. Na ukupnu komunikativnu sposobnost na
engleskom kao stranom jeziku značajno utiču svi njeni elementi – organizacioni
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elementi (gramatička i tekstualna kompetencija), pragmatički elementi (funkcionalna i
sociolingvistička kompetencija), strategijska kompetencija, tečnost u izraţavanju i
neverbalna komunikativna sposobnost. Nuţno je, stoga, ovu kompetenciju razvijati u
različitim kontekstima nastave i učenja primenom adekvatnih strategija koje će
omogućiti uspešno napredovanje pojedinca u individualnom, ali i obrazovnom smislu.
Pri tome ne treba gubiti iz vida da je jezička (lingvistička) kompetencija blisko
povezana sa sadrţajno-kognitivnom i socijalno-afektivnom kompetencijom. Cilj
savremene nastave stranih jezika je usmena i pisana komunikativna kompetencija
proširena elementima sociokulturne i interkulturalne kompetencije, što omogućuje
razmenu informacija, ali u isto vreme unapreĎuje jezičke veštine i kogniciju u cilju
postizanja uspešne komunikacije (Elbers, Hajer, Jonkers, Kol i Prenger, 2008; Van
Erde, 2008, Gibons, 2002; Hokins, 2000; v. Nomlomo, 2010). Jedino na taj način jezik
ispunjava svoju komunikativnu, obrazovnu i kognitivnu ulogu.
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O УТИЦАЈУ СОЦИЈАЛНЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ НА КОГНИТИВНИ РАЗВОЈ :
ТЕОРИЈЕ ПИЈАЖЕА И ВИГОТСКОГ
Aпстракт: Циљ овог рада је да сеаналитичким приказом две теорије развоја,
чији су представници Пијаже и Виготски, а које припадају различитим моделима
раста и развоја организама, укаже на значај и улогу социјалне интеракције у
формирању нових когнитивних структура. Иако у основи различита, схватања
конструктивизма, заснована на Пијажеовој теорији, и ко-конструктивизма, у
чијој основи је теорија Виготског, разматрају утицај социјалних интеракција и
њихов значај за когнитивни развој. Независно од тога да ли садржаји и
подстицаји социјалне средине, иако не доприносе стварању квалитативно
различитих когнитивних фаза, ипак утичу на темпо развоја детета (Пијаже), или
социјална средина кроз асиметричне интеракције са компетентнијим одраслим,
уз проблем који потиче из зоне наредног развоја, путем интернализације, утичу
на појаву виших менталних структура (Виготски), нема сумње да је социјална
интеракција значајан фактор когнитивног развоја код деце. Разумевање
интеракције у приказаним тероијама и резултати истраживања који поткрепљују
једно од приказаних становишта (конструктивизам или ко-конструктивизам),
биће разматрани у контексту васпитно-образовне праксе.
Кључне
речи:
индивидуалне
конструкције,
конструктивизам, ко-конструктивизам

социјална

средина,

Abstract: The aim of this study is to epmphasize the importance and the role of social
interaction in the formation of new cognitive structures due to analytical review of two
theories of development, which belong to different models of growth and development
of organisms, represented by Piaget and Vygotsky. Although fundamentally different,
postulates of of constructivism, based on Piaget’s theory, and co-constructivism, based
on Vygotsky's theory, discuss the impact of social interactions and their significance
for cognitive development.Regardless of whether the contents and stimuli of social
environment affect the pace of development of the child (Piaget) although they do not
contribute to the creation of qualitatively different cognitive phases, or whether social
environment through asymmetric interactions with more competent adults and a
problem that comes from the next zone of development, through internalization, affects
the appearance of higher mental structures (Vygotsky), there is no doubt that social
interaction represents an important factor of cognitive development. Understanding the
1
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interaction between the analyzed theories and the results of research that support one of
the standpoints (constructivism or co-constructivism), will be considered in the context
of educational practice.
Keywords: individual constructions, social environment, constructivism, coconstructivism
Увод
Пијажеова развојно психолошка теорија, као и теорија Виготског, у својој
базичној примени, везују се за идентификовање, квалитативне и квантитативне
промене којима се одликујеинтелектуални развој детета. Смисао интелектуалног
развоја, према схватању Пијажеа је адаптација (Кондић, Левков 1992).
Интелектуална адаптација подразумева два комплементарна процеса:
асимилацију или укључивање елемената спољање средине у личну активност; и
акомодацију или метаморфозу сопствене активности, у односу на захтеве
спољашње средине. Дакле, интелектуалног развоја нема без активности детета,
где се на ранијим развојним ступњевима активност односи на непосредну
физичку и моторну акцију, док на старијим узрастима бивају укључене
активности које припадају унутрашњој, менталној зони.
Пијаже је става да је интелектуални развој процес током кога настају све
сложеније когнитивне структуре и није под пресудним утицајем ни средине ни
наслеђа, већ, с једне стране активности самог детета а са друге, деловањем
процеса уравнотежавања. Наиме, без обзира какве су реалне разлике и услови у
којима деца одрастају, промене које се догађају су код свих људи исте а редослед
којим настају је непроменљив. Сложенији стадијуми развоја ослањају се на
развојно једноставније, задржавајући њихове најзначајније особине. Оно што је
развојно ново, додаје се оном што је већ постигнуто, што се све уравнотежава на
новом, вишем нивоу. Ово нам указује да је унутрашња организација развојних
ступњева према Пијажеу, за све људе иста. Оно што има својство варијабилности
и узрокује индивидуалне разлике, јесте узраст на коме се стадијуми смењују, тј.
темпо интелектуалног развоја.
Пијаже јасно издваја четири општа фактора когнитивног развоја:
сазревање, искуство, језик и социјалнопреношењеи већ поменуто уравнотежење,
као фактор који доводи до развојне промене, док остали фактори обезбеђују да се
проблеми доживе као интелектално подстицајни и доводе до когнитивне
неравнотеже ─ дисонанце. Пијажеове когнитивне структуре су ауторегулишуће:
у процесу интелектуалног мењања, спољашњи подстицај изазива конфликт са
којим постојеће структуре не могу изаћи на крај али имају потенцијал за
акомодацију. Израњање фаза долази изнутра а окружење и породична средина
имају иницијативно и мотивационо дејство.
И према схватању Виготског, интелектуални развој је процес настанка и
усавршавања функције која омогућава ефикасније прилагођавање (сличност са
Пијажеовим механизмима асимилације и акомодације који доводе до адаптације
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човека).Особине психичких функција којима савремени човек располаже као
средствима прилагођавања, не срећу се код животиња, које филогенетски
претходе човеку. Изградња психичких функција је започела тек пошто се
стабилизовала биолошка форма која карактерише људску врсту. Када у развоју
дође до појаве виших менталних функција, прилагођавање се тада обавља
психичким, уместо физичким и физиолошким средствима. При том, психичка
средства настају у онтогенези и не наслеђују се осталим филогенетским
материјалом. Гледано са позиције филогенетског развоја, прво се развија
биолошко па психичко. Онтогенетски, развој психиких функција започиње пре
него се окончају процеси органског развитка.
Логичко мишљење, према Виготском, је производ интернализације
културно-потпорних средстава, мишљења из окружења у одређеном историјском
пресеку социокултурног развоја. Основни механизам путем којег дете уграђује
културно- потпорна средства у вишу менталну делатност је интернализација,
која се одвија у зони наредног развоја, кроз сарадњу са особом која је на
развијенијем интелектуалном нивоу. Дијана Плут (2003) саопштава да културно
потпорна средства имају одлику преносивости кроз међусобну комуникацију, да
интернализацијом постају градивни елеменат мишљења и да одређују развој
појединца и културе. Интеракција родитеља и деце, најбољи је пут за
реализовање деловања механизма интернализације. Ако су више менталне
функције о којима Виготски говори, резултат културно-историјског развоја, оне
су специфичне само за човека и зависне су од особености одређеног типа
културе и традиције. За разлику од виших, примитивне функције резултат су
биолошког развоја и у приближно истом виду се могу срести и код
најразвијенијих животињских врста.
Развој виших менталних структура је везан за настајање, употребу и
усавршавање помоћних средстава, што потпада под садржај људске
цивилизације и наглашава инструментализам Виготског, насупрот Пијажеовог
конструктивизма. Дакле, културна историја човека и човечанства омогућила је
настанак низа психичких функција којих нема у репертоару примитивног човека.
Писменост је нпр. дериват те културне историје а препознавање, памћење,
упамћивање и комбиновање словних знакова у речи и реченице су психички
процеси који су знатно олакшали адаптацију људи.
Значи, више менталне функције резултат су културног развитка човека и
по свом пореклу су социјалне. Изворе човековог развоја, дакле, не треба
искључиво, тражити у самом човеку (Пијаже), већ и у његовој социјалној
средини, па би један од основних закона психичког развоја био трансформација
интерперсоналног (социјалног) процеса у интраперсонални (психички) процес.
Дакле, путем асиметричне интеракције (интеракција детета са одраслим који је
већ прошао кроз формативни период и које располаже средствима културнопсихолошког форматирања), као и уз помоћ интернализације (унутрашње
реконструкције спољашње операције), социјално се конституише у психичко.
Надаље, оно што помаже социјалну интеракцију и комуникацију (при
којој се размењују мисли, емоције, очекивања) је говор. Иако се комуникација не
остварује само говором, нити је циљговораискључиво комуникација,
захваљујући говору стичемо знања која су на вишем нивоу од чулно-моторних
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искустава. Присно везан за друге когнитивне процесе (опажање, памћење,
мишљење, решавање проблема, планирање) говор одлучујуће доприноси
разликовању човека од његових најближих филогенетских сродника.
1. Значај социјалне интеракције - конструктивистички и коконструктивистички приступ
Улога и значај социјалне интеракције у обликовању когнитивног развоја
деце је једна од основних тема око којих се спореконструктивистички и коконструктивистички приступи истраживању когнитивног развоја.
Конструктивистички оријентисане теорије полазе од претпоставке да се
кључне развојне промене у когнитивном развоју формирају (обликују, стварају,
конструишу) унутар индивидуе, док ко-конструктивистички оријентисани
истраживачи полазе од претпоставке да се кључне промене у когнитивном
развоју деце изграђују у оквиру интеракције са другима да би се потом
„индивидуализовале“ (Бауцал, 2002).
1.1.

Конструктивистички модел кроз теорију Пијажеа

По Пијажеу когнитивни развој деце се састоји од процеса активне
индивидуалнеконструкције квалитативно сложенијих структура. При томе,
уколико се дете нпр. налази на преоперационалном стадијуму оно неће бити
способно да учествује у оним облицима социјалне интеракције који од учесника
захтевају сложеније когнитивне способности (нпр. способност децентрације,
разумевање и координација различитих перспектива итд.). Чак и ако би дете,
стицајем околности, било укључено у неки такав облик социјалне интеракције
оно би се понашало у складу са својом преоперационалном структуром тако да
никакав напредак на когнитивном плану не би био могућ. По Пијажеу, у таквој
ситуацији, нужно је да се кроз процес индивидуалне конструкције
преоперационална структура реорганизује у конкретно-операционалну структуру
па да дете постане способнода учествује у сложенијим видовима интеракције.
Ипак, било ни нетачно ако би се тврдило да је Пијаже занемарио улогу
социјалне интеракције у когнитивном развоју(Piaget, 1995). Он је, слично многим
другим конструктивистичким моделима (нпр. когнитивно-информациони
приступ), сматрао да индивидуална конструкција нових когнитивних структура
може бити убрзана или успорена у зависности од тога у којој мери социокултурно окружење у којем се дете развија одговара и подржава процес
конструкције. Дакле, социјална интеракција и социо-културно окружење могу да
утичу на процес когнитивног развоја, али не и да утиче на то каква когнитивна
структура ће бити формирана у наредној фази развоја.
1.2. Ко-конструктивистички модел кроз концепцију Виготског
Као што је већ истакнуто, по теорији Виготског свака виша ментална
функција, па самим тим и све више когнитивне функције и способности, се
59

Педагошки записи

Бр. 1-2, Год. 2016

формирају у оквиру интеракције са компетентнијимпартнером да би након
тога биле интернализоване (поунутрене) - види слику 1.

На слици 1. шематски је приказан процес формирања нових способности
који је скициран на основу идеја Виготског. Зона актуелног развоја (ЗАР)
означавала би све оне когнитивне структуре и способности које дете има у
релативно развијеној форми у тренутку када „улази“ у интеракцију са неком
одраслом, компетентнијом особом (Игњатовић-Савић и сар., 1990). Постојање
ових когнитивних структура се испољава кроз задатке коједете може
самостално да реши. Ако задатак захтева од детета когнитивну структуру која
још није развијена дете неће моћи самостално да реши такав задатак. Ипак, дете
ће пробати да га реши уз употребу постојећих когнитивних структура. Стратегија
коју ће применити, неће му омогућити да реши задатак, мада та стратегија
представља оно најбоље што дете може да уради (таква неадекватна стратегија је
симболички приказана на слици 1 преко искривљеног кружног облика у елипси
која приказује ЗАР детета). Иако дете неће моћи самостално да реши сложеније
задатке оно ће, по Виготском, бити способно да дође до успешног решења у
оквиру интеракције са одраслом особом, односно особом која поседује
когнитивну структуру неопходну за решавање датог задатка. Дете у ту
интеракцију уноси своју неадекватну стратегију, а компетентнији партнер уноси
своје разумевање задатка и своје адекватне стратегије (таква стратегија је
симболички приказана на слици 1 преко релативно правилног круга који се
налази у елипси која приказује одраслу особу). Такође, компетентнији партнер
треба да има способност да разуме стратегијукоју примењује дете и да може да
га води кроз процес заједничке изградње адекватније стратегије. У оквиру
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заједничке активности дете ће испољавати способности које није испољавало у
условима индивидуалног функционисања. Виготски је сматрао да управо те
способности које дете може да испољи у сарадњи са компетентнијим партнером
показују шта ће бити следећа фаза у когнитивном развоју детета пошто ће се оне
интернализовати и постати део когнитивне структуре детета. Зато је Виготски
ову појаву у развоју назвао «зона наредног развоја» (ЗНР).
Важно је нагласити да по Виготском (а у том погледу постоји сагласност
међу различитим ко-конструктивистичким моделима) неће свака социјална
интеракција бити у зонинаредног развојаи самим тим неће свака интеракција
довести до формирања нових когнитивних способности. Дакле, социјална
интеракција јесте нужан, али не и довољан услов за когнитивни развој. Да би се
кроз сарадњу са компетентнијом особом формирала нова когнитивна способност
потребно је да буду задовољени следећи услови:
дете треба да учествује активно у процесу интеракције са одраслом особом
треба да се формира заједничка активност (активност чији ток и структура зависе
од оба партнера, а не само од једног и чији резултат не може да се припише ни
једном од партнера)
задатак који се решава кроз заједничку активност треба да буде у «зони наредног
развоја», тј. треба да буде такав да захтева способности и структуре које
припадају следећој фази когнитивног развоја детета
одрасла особа треба да омогући детету да постепено преузима контролу над
стратегијом коју су заједнички формирали, тј. да омогући процес
интернализације
Уколико су задовољени наведени услови тада ће дете кроз сарадњу са
одраслим да формира нову когнитивну способност, да је постепено
интернализује и тако је учини делом сопствене когнитивне структуре.
2. Истраживања о утицају социјалне интеракције на когнитивни развој
До касних 70-тих година прошлог века истраживања о начину на који
развој може да се „гради“ кроз социјалну интеракцију су била спорадична и
ретка пре свега због тога што је највећи део истраживања когнитивног развоја у
том периоду био инспирисан Пијажеовом теоријом. Полазећи од претпоставки
Пијажеовог приступа улога социјалне интеракције и социо-културног окружења
у когнитивном развоју нису били од примарног интереса јер је пажња била
усмерена на индивидуалну конструкцију веома општих и универзалних аспеката
когнитивног функционисања. Ипак, и у оквиру тзв. женевске школе објављен је
један број радова који се бавио овим питањима и који су показали повезаност
когнитивног развоја са социо-демографским карактеристикама, али и значај
социјалне интеракције (углавном између вршњака) за когнитивни развој
деце(нпр. Doise, Mugny & Perret-Clermont, 1975).
Тек када је социо-културна концепција Виготског постала утицајнија
дошло је до великог повећања броја радова који су се бавили улогом социјалне
интеракције у когнитивном развоју.
Истраживања инспирисана аналогијом са «скелама које придржавају кућу
док се још није изградила» (scaffolding) показала су да одрасли током
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интеракције са децом подешавају своје понашање спрам њихових потреба и
карактеристика - нпр. начин на који објашњавају деци, количину и природу
информација, термини који се користе, редудантност итд. се подешавају тако да
буду нешто изнад актуелних когнитивних могућности деце(npr. Wood, Bruner &
Ross, 1976; Merrill et al., 1995). Поред тога, многа истраживања су се бавила
утицајем социјалне интеракције на развој специфичних способности - нпр. на
формирање памћења(npr. Rogoff & Gardner, 1984), на формирање заједничке
пажње(npr. Bruner, 1983), на развој језичких и комуникационих
вештина(Greenfield & Smith, 1976) итд.
Највећи број ових истраживања је користио квалитативну методологију.
Углавном би се пратила спонтана интеракција између одраслог (најчешће мајке)
и детета или унапред осмишљена интеракција коју би спроводио истраживач или
родитељ. Основни циљ ових истраживања је да се опише и разуме како се
организује и структуира интеракција, како одрасли, а како деца учествују у том
процесу, и како кроз такав процес деца формирају одређене образце понашања
или способност да реше неке задатке. Ова истраживања су показала да уоквиру
социјалне интеракције може доћи до заједничког формирања развојних промена
(нпр. формирање квалитативно нових образаца понашања). Тиме је показано да
се развој не мора одвијати само унутар когнитивне структуре јединке и то само
на основу индивидуалних механизама развоја, већ да се развој може стварати и у
интерперсоналном простору који се формира током интеракције са другима.
Међутим, исто тако ова истраживања су показала да неће свака социјална
интеракција имати формативни утицај на когнитивни развој већ да морају бити
задовољени неки услови (који су наведени у претходном делу текста).
Посебно интересантна истраживања су она у којима је пажња усмерена
на процес интернализације, тј. како дете током заједничке активности са
одраслима постепено преузима све већу контролу над извођењем стратегије која
је заједнички формирана(нпр. Wertsch et al., 1980). У овим истраживањима је
показано да деца током интеракције постепено преузимају контролу над
стратегијом којом су овладали уз помоћ одраслог и да је улога компетентнијег
партнера не само да води процес формирања нове когнитивне способности, већ и
да подржава процес њене интернализације.
Не треба заобићи ни истраживања која су реализована у нашим условима
(Игњатовић-Савић и сар., 1990.; Ковач-Церовић, 1998) и која су дала богату
грађу за разумевање улоге социјалне интеракције у сензо-моторном стадијуму
развоја и развоју метакогнитције. Применом оригиналне квалитативне
методологије у овим истраживањима је обезбеђено фино праћење тока
интеракције и начина на који се кроз заједничку активност мењају и „граде“
различити аспекти менталног функционисања деце.
Може се рећи да је у истраживању социјалне интеркације, у
методолошком смислу, доминирао квалитативни приступ. Свакако да такав
приступ има бројне предности и да, у извесном смислу, боље одговара самом
феномену пошто се ради о истраживању динамичног процеса микрогенезе
когнитивних способности у оквиру сарадње са другом особом. Поред тога,
овакав приступ омогућава „хватање“ веза и динамичких релација које постоје
између когнитивних, афективних и мотивационих аспеката развоја. С друге
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стране, основна тешкоћа са овим истраживањима настаје у процесу анализе и
сажимања богате грађе прикупљене током истраживања. Поред тога, оваква
истраживања, сасвим разумљиво, укључују мањи број испитаника и тиме се
отвара питање генерализабилности добијених налаза. У сваком случају то не
значи да треба у основи мењати методологију, али би свакако било пожељно да
се, бар у извесној мери, издвоје одређена начела која би се тицала организације
истраживачког процеса, као и бележења и обраде података како би се обезбедио
известан степен упоредљивости различитих података и кумулативност сазнања.
У досадашњим истраживањима нема довољно налаза који би указали на
квантитативне ефекте заједничке активности у зони наредног развоја што је
мотивисало неке истраживаче (Бауцал, 2003) да у свом истраживању примене
експерименталну методологију. Основни циљ истраживања био је да се одговори
на следећа питања: (1) Каква је повезаност између зоне актуелног развоја (ЗАР) и
зоне наредног развоја (ЗНР)?, (2) Да ли ће ефекти решавања задатака уз помоћ
одрасле особе бити релативно трајни?, (3) Да ли ЗНР има предиктивну вредност
за будуће постигнуће независно од ЗАР? и (4) Који аспект заједничког решавања
има већи значај за предикцију будућег постигнућа деце - афективномотивациони или когнитивни? Изведен је експеримент са паралелним групама у
којем је учествовало 126 деце. Експериментални третман се састојао од
заједничког решавања Равенових матрица при чему је експериментатор пружао
градуирану помоћ испитаницима.
Резултати изведеног истраживања се могу резимирати кроз следеће тврдње:
 зона наредног развоја је у позитивној, али релативно ниској повезаности
са зоном актуелног развоја што значи да ће деца која већ имају нешто
више развијене способности у нешто већој мери бити успешнији и у
оквиру сарадње са компетентнијим партнером
 један део ефеката социјалне интеракције на когнитивни развој показао
се као релативно трајан, тј. неке способности које дете успева да испољи
у оквиру сарадње са одраслима изгледа да се интернализује и постаје
део индивидуалне когнитивне структуре
 познавање зоне наредног развоја неког детета пружа одређене
информације о његовим будућим способностима које не добијамо на
основу познавања зоне актуелног развоја
 афективно-мотивациони аспект социјалне интеракције објашњава
значајан део ефеката које интеракција има на когнитивни развој
вероватно зато што подржава и подстиче процес индивидуалне
конструкције или зато што омогућава деци да боље користе своје
индивидуалне когнитивне капацитете
 когнитивни аспекти социјалне интеракције, тј. заједничка когнитивна
активност детета и компетентнијег партнера такође има релативно
трајне ефекте када је у питању когнитивни развој деце јер изгледа да у
том оквиру долази до формирања и интернализација нових когнитивних
способности
Свакако да су најинтересантнији налази да различити аспекти социјалне
интеракције (афективно-мотивациони и когнитивни) имају релативно трајне
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ефекте на когнитивни развој деце посебно када је у питању актуелна дихотомија
конструктивистичка-ко-конструктивистичка концепција.
Наиме, један од честих аргумената који се користе као подршка за коконструктивистички приступ јесу резултати истраживања у којима деца која су
имала искуство сарадње са компетентнијим партнером постижу касније боље
резултате. Сматра се да је то накнадно боље постигнуће нужно резултат
заједничке конструкције нових способности. Ипак, резултати овог истраживања
сугеришу да социјална интеракција може да делује на когнитивни развој и тако
што подстиче процес индивидуалне конструкције што се уствари сасвим уклапа
у конструктивистички приступ.
Постојање релативно трајног ефекта социјалне интеракције на
когнитивни развој јесте нужан, али не и довољан услов да би се закључило да се
нове когнитивне способности формирају у оквиру процеса заједничке
активности. Поред тога потребно је да се покаже да тај ефекат није настао због
афективно-мотивационе подршке процеса индивидуалне конструкције нових
способности, већ да је током интеракције заиста дошло до заједничке
конструкције и интернализације нових когнитивних способности.
Дакле, може се рећи да добијени налази на известан начин показују да и
Пијаже и Виготски могу бити у праву јер се чак и у оквиру социјалне
интеракције нове способности могу формирати или кроз процес индивидуалне
конструкције или кроз процес ко-конструкције. На тај начин постојећа дебата
између ова два веома утицајна приступа не би требала да буде дефинисана у
језику „или...или“. Изгледа да је адекватније поставити питање на који начин и
под којим условима се нове способности формирају кроз процес индивидуалне
конструкције, а на који начин и под којим условима се нове способности
формирају кроз сарадњу са другима.
2.1. Истраживања о ефектима симетричне и асиметричне вршњачке
интеракције
У оквиру истраживања која се баве ефектима социјалне интеракције на
развој индивидуалних когнитивних способности, бројна су истраживања која се
баве ефектима асиметричне социјалне интеракције (било да је у питању
интеракција између детета и одраслог или између деце различитог развојног
нивоа)(npr. Botvin & Murray, 1975; prema Schwarz et. al., 2000; Doise & Mugny,
1979). Налази истраживања показују да овај тип интеракције подстиче развој
нових компетенци, што се објашњава новином коју у интеракцију уводи
„компетентнији други", а која процесом интернализације постаје део репертоара
индивидуалних способности детета (Виготски, 1977). Поред ових, бројна су и
истраживања која се баве проучавањем ефеката симетричне вршњачке
интеракције, демонстрирајући да за развој није неопходно учешће у интеракцији
са „компетентнијим другим", већ да новина може настати и кроз симетричну
интеракцију(Schwarz et al, 2000; Fernandez et al., 2001; Nicolet, 1995; према Tartas
& Perret-Clermont, 2008; Doise & Mugny, 1984; prema Psaltis & Duveen, 2006).
Тако су, на пример, Шварц и сарадници(Schwarz et al. 2000) показали да до
развојне промене може да дође кроз заједничкорешавање задатка који ни један
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од учесника не успева самостално да реши, али кроз дијалог долазе до тачног
решења, при чему се на накнадном индивидуалном тестирању бележи развојна
промена (за означавање овог феномена Шварц и сарадници користе израз'two
wrongs make a right').
Проучавање симетричне вршњачке интеракције значајно је, како из
перспективе развојне психологије, тако и са становишта планирања и
реализације образовног процеса. Из развојно-психолошке перспективе, налази
који указују на могућност изграђивања нових компетенција кроз интеракцију у
коју сви учесници улазе без те компетенције значајни су, јер снажно подржавају
хипотезу о изграђивању нових компетенција кроз њихову ко-конструкцију. Са
становишта педагошке праксе, знања о могућностима развијања нових
компетенција код деце кроз групни рад, односно колаборативно учење, веома су
корисна за унапређење образовног процеса.
3. Учење у социјалној интеракцији у образовном контексту
Сагласно схватањима Пијажеа, у истраживањима разговора предшколске
деце(Rogoff, 1990), нађено је да вршњаци предшколског узраста могу једни
другима понудити могућности за разговор који пружа више могућности за
реципрочно учешће вршњака, као и могућност да деца започињу и одржавају
разговор.
Истраживања показују да су деца слободнија у испитивању логике
аргумената када су у интеракцији са вршњацима, пре него са одраслима.
Седмогодишњаци су, у једном истраживању, више изражавали логичке
аргументе са вршњацима него са мајкама. Иако су мајке више захтевале
разјашњење идеја, него што су то чинили вршњаци, деца су износила самостално
логичка објашњења када су била у интеракцији са вршњацима. Вршњаци који су
разговарали о својим идејама и гледиштима имали су више шансе да напредују у
развоју логичког мишљења. Деца која су заједно радила у логичкој игри знатно
су напредовала, од првобитног до каснијих испитивања, уколико су дискутовала
о разликама у мишљењу. Они који су заједно радили на планирању задатка и
учествовали у одлучивању били су бољи у каснијем планирању од деце која су
радила сама. Такође, деца која у интеракцији са вршњацима решавају проблеме
имају могућности да буду спремнија на сарадњу у размени идеја фокусирајући се
на решења и стретегију за решавање проблема, а не на улоге или понашање једни
дугих.
Док раде заједно, код деце се социјално-сазнајни конфликти ретко
испољавају у облику препирке, неслагања и резервисаности. Подаци
истраживања показују да на развој у вршњачкој сарадњи утичу инструкције које
деца дају једни другима, прилагођавање задатака и квалитет интеракције међу
вршњацима.
Истраживачи наводе (Крњаја, 2009) да је способност мале деце да
сарађују развојна тековина коју морају да гаје одрасли. У институционалним
условима учења васпитачи су одговорни за пружање осмишљене подршке
друштвеној интеракцији деце и кооперативном учењу.
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Позивајући се на схватања Виготског, различита истраживања наводе
податак да компетентнија деца могу да помогну мање зрелим друговима у учењу
и да деца имају највише користи од другарске сарадње када уче у пару са
дететом које је мало старије и компетентније него што су они. Истраживања
показују да различите врсте учења могу на различите начине подстицати
равноправни и вештији партнери. Истраживана је посебно предност интеракције
са вештијим вршњацима као туторима, као и сарадња са равноправним
вршњацима. Туторство вршњака може се употребити кад год учесници треба да
усвоје информације или вештине које не прелазе много преко њиховог опсега
интелектуалних могућности и које се позивају на особине основног разумевања
које је дете већ развило. Са друге стране, сарадња са компетентнијим вршњацима
идеалан је начин за подстицање деце да се ухвате у коштац са интелектуалним
изазовима у учењу тешких и нових принципа.
У акционом истраживању “Школа једнаких могућности за интегрисано
учење деце и одраслих“ (Крњаја, 2008) васпитачи и учитељи открили су да деца
различитих узраста, од 3-10 година могу без помоћи одраслог ускладити
различите начине ангажовања у решавању проблема који их интересује и
успоставити заједнички основ за интеракцију из које могу да наставе сарадњу,
без обзира на разлике у сазнајном статусу или у одређеном становишту. Један од
значајних увида васпитача и учитеља у овом акционом истраживању односио се
на квалитет односа старијег и млађег детета у којем дете старијег узраста често
подстиче код млађег детета активности из „зоне наредног развоја“ помажућиму
тако да овлада новим вештинама. Старија деца у групама мешовитог узраста
често помажу и „воде“ млађу децу у активностима, као компетентнији партнери
и на тај начин олакшавају прилагођавање код мање компетентне деце.
Васпитачи и учитељи доказали су да је кооперативно учење деце
различитог узраста корисно и за старију, компетентнију децу јер код њих
подстиче метакогнитивне способности и самоконтролишуће вештине. Док
намећу правила понашања и помажу млађима, старија деца могу боље да
размисле о властитотм понашању, преструктуирају сазнања и да их прилагоде
ситуацији. Ситуације у којима су старији и млађи учили заједно подстакле су код
старије деце преузимање одговорности за активност у учењу више него кад је
учење било вођено од стране одраслог. Из податак истраживања може се
закључити да заједничко учење у оквиру хетерогеномг узраста деци
предшколског узраста може пружити богата искуства, значајна за прихватање
учења као друштвене интеракције.
У неколико студија истраживачи су открили да је игра предшколаца
мешовитог узраста била сложенија од игре вршњака. Контекст игре деце
мешовитог узраста имао је разноврснија и друштвено интегрисана искуства у
игри у погледу типова игара, узраста и пола дечијих партнера.
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4. Завршна разматрања
Постојање интеракције у формирању нових когнитивних структура и њен
значај једно је од важних питања којима се у својим теоријама баве и Пијаже и
Виготски. Оно што суштински разликује њихове ставове су заправо механизми
утицаја социјалне интеракције на процес учења. Пијаже је сматрао да
индивидуална конструкција нових когнитивних структура може бити убрзана
или успорена у зависности од тога у којој мери социо-културно окружење у
којем се дете развија одговара и подржава процес конструкције. Основни
механизам у конструктивистичкој теорији Пијажеа је кооперација једнаких.
Насупрот томе, Виготски наглашава да је социјална интеракција која води
формирању нових когнитивних способности заједничко решавање проблема уз
вођство одрасле особе која има способност да разуме стратегију коју примењује
дете и делује у зони наредног развоја са циљем да дете постепено преузима
контролу над акцијама. Да би социјалне интеракција довела до формирања нових
когнитивних способности нужно је, по мишљењу Виготског активно
учествовање детета, формирање заједничке активности, да задатак буде у зони
наредног развоја детета и да одрасли омогући детету да постепено преузима
контролу над активностима.
Бројна истраживања спроведена са циљем провере једне од
представљених теорија саопштавају о резултатима који су разнородни и иду у
правцу потврде једне од теорија. Ипак, има истраживања која покушавају да
укажу да и Пијаже и Виготски могу бити у праву и да се нове способности у току
социјалне интеракције могу формирати или кроз процес индивидуалне
конструкције или кроз процес ко-конструкције. Адекватније је, зато, поставити
питање на који начин и под којим условима се нове способности формирају кроз
процес индивидуалне конструкције, а на који начин и под којим условима се нове
способности формирају кроз сарадњу са другима. Ово питање је од посебног
значаја за образовну праксу.
У креирању и спровођењу васпитно-образовног рада на свим нивоима (од
предшколског образовања па надаље) важно је познавање и разумевање
полазишта обе од приказаних теорија и покушај имплементације у пракси. Ако
се узме у обзир да обе теорије истичу значај социјалне интеракције нема сумње
да је у васпитно-образовном раду пре свега нужно обезбедити услове у којима ће
деца бити у ситуацији да уче и решавају проблеме у интеракцији са другом
децом или одраслима. У контексту предшколског образовања један од важних
задатака који се ставља пред васпитаче је да омогуће деци рад у малим групама,
по центрима интересовања, где ће кроз аргументовану дискусију,
супротстављање мишљења и најзад кооперацију долазити до решења
когнитивног конфликта и учења. Учење у пројектима је, такође, добар начин да
се развију позитивни ефекти социјалне интеракције на когнитивни развој. У
школском систему разумевање значаја социјалне интеракције подразумева
уступање све већег простора активним и интерактивним методама наставе и
учења, раду у малим групама, проблемском решавању задатака и самосталном
долажењу до решења на бази учења путем открића. Пожељно је да наставник све
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више узима улогу компетентнијег одраслог који заједнички учествује у
решавању проблема али тако што делује у зони наредног развоја детета, уместо
да пласира готове информације које су често у зони актуелних и наредних
когнитивних структура детета. У улози компетентнијег партнера може се
појавити и вршњак који је овладао когнитивним структурама потребним за
решавање проблема. У домену предшколског образовања утицај компетентнијег
је могуће обезбедити фомирањем узрасно мешовитих група, док је у актуелном
систему школства пожељно да неке активности (ваннаставне, факултативне...)
буду организоване тако што ће у њима учествовати деца различитих узраста. На
тај начин старији и компетентнији ће подучавати млађе, не само у области
усвајања нових когнитивних структура већ и у овладавању развојно
адекватнијим социјалним реакцијама, емоционалној контроли... Оваквим
улогама старији ће бити у ситуацији да поново преиспитају сопствене стратегије,
знања, вештине што доприноси бољој метакогнитивној контроли, да преузимају
одговорност и граде самопоштовање. И у оквиру редовне наставе где су у иста
одељења смештена деце истог годишта могуће је, у спровођењу рада у групама
остварити утицај компетентнијих вршњака, без обзира што де деца, по теорији
Пијажеа налазе на истом стадијуму когнитивног развоја. Уколико је богатство
социјалних интеракција уз индивидуални потенцијал за усвајањем нових
когнитивних структура код неке деце подстицајније, није искључено да ће се код
њих брже развити нове когнитивне структуре које ће им омогућити улогу
компетентнијег вршњака. Да ли је у формирању група боље да на заједничком
решавању проблема раде деца уједначених способности или је већа добит свих
актера у асиметричној интеракцији, остаје да се даље дискутује и промишља.
Оно што је недвосмислено јасно је да питање социјалне интеракције, гледано из
угла Пијажеа или Виготског треба и убудуће да заокупља пажњу истраживача у
сврху примене нових сазнања у васпитно-образовном процесу, а у циљу
побољшања васпитно-образовног рада и његових исхода.
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Мирољуб Ивановић1
Висока школа струковних студија за образовање васпитача и пословних
информатичара – Сирмијум, Сремска Митровица
Угљеша Ивановић
АлфауниверзитетуБеограду, Факултетзаменаџментуспорту
ПОЛНИ ДИМОРФИЗАМ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ ДЕЦЕ
УЗРАСТА 6 – 7 ГОДИНА
Апстракт: У овој студији испитани су полна структура и квантитативне разлике
моторичких способностина пригодномузорку деце у најстаријем предшколском
узрасту(N = 234). Мерни инструмент је батерија од 18 композитних тестова, при чему
су сваку латентну димензију моторичких способности чиниле по три варијабле
(координација покрета, гипкост, мишићна снага, агилност, прецизност, равнотежа).
РезултатиF-теста су уз вероватноћу статистичког закључивања од 95-99%, показали
релевантнеструктуралне дистинкције између аритметичких средина дечака и девојчица
у манифестним варијаблама. У већини моторичких тестова боље резултате остварили су
испитаници, изузев у варијабли претклон у седу, односно латеној димензији гипкост, где
су испитанице биле успешније. Налази дискриминативне каноничке анализе екстраховали
су генерални моторички фактор полног диморфизма.Они супотврдили и то да
дискриминативна функција и пројекције центроида уз каноничку корелацију (Rc = .68)
квантитативнодиференцираjу дечаке у односу на девојчице. Максималан утицајна
дистинкцијумоторичког статусадеце, с обзиром на пол,показале су оригиналне варијабле
које генерише латентни механизам за регулацију кретања.
Кључне речи: предшколска деца, полне разлике, гипкост.
Abstract: This study examines gender structure and quantitative differences of motor abilities on
a sample of children of the oldest preschool age (N = 234). The measuring instrument is a battery
of 18 composite tests, whereas each latent dimension of motor skills consisted of three variables
(movement coordination, flexibility, muscular strength, agility, precision, balance). Results of Ftest with the probability of statistical inference of 95-99%, showed relevant structural distinction
between arithmetic means considering boys and girls in the manifest variables. In most motor
tests male examinees achieved better results, except the forward bend while sitting variable, i.e.
latent dimension of flexibility, where female examinees were more successful. The results of
canonical discriminant analysis extracted the general motor factor of gender dimorphism. They
also confirmed that the discriminant function and projections of centroid with canonical
correlation (R = .68) quantitatively differentiate boys to girls. Original variables generated by
latent mechanism for movement control exercised maximum impact on the distinction of motor
status of children, in terms of gender.
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Keywords: preschool children, gender differences, flexibility.
Увод
На основу генетских и егзогених фактора у периоду 4–7 година развија се
и формира највећи број моторичких способности деце. Имајући у виду значај
ових антрополошких карактеристика за успешно решавање кретних задатака,
моторички простор у овом узрасту је у последњих неколико деценија био
предмет прочавања знатног броја аутора.
Према истраживању Нићина, Калајџића и Бале (1997), моторичко
функционисање предшколске деце је општег типа, са преовлађујућим
интегралним развојем. То претпоставља чињеницу да код њих још увек нема
издифиренцираних моторичких способности, односно да њихова секундарна и
терцијарна зона коре великог мозга није довољно оформљена, нема
манифестација карактеристичних функција централног нервног система, те он
мора да функционише јединствено.
Налази у студијaма Владимировне, а потом и Чивјаковског, Вулфа,
Медеироса, Каефера и Валија (Владимировна, 2014;Chiviacowsky, Wulf, Medeiros,
Kaefer&Wally, 2008) наглашавају да се приликом одрастања детета, нарочито у
предшколском периоду, мења и структура његових моторичкихдимензија.
Трансформације у моторичком домену генерисане су првенствено почетком и
завршетком развоја појединих узрасних периода, што показују студије Билића,
потом Ковенберџа, Џоунса, Хинклија, Крофорда и Окејлија, и студија Јанковића
(Bilić, 2007; Cauwenberghe, Jones, Hinkley, Crawford, Okely, 2012; Јанковић, 2014).
Знатан број истраживања показује да хипокинезијаи неправилна исхрананегативно
утичу на дечји раст и телесни развој, при чему се седантерни начин
животаманифестује као континуирано повећање телесне масе предшколске деце,
на шта упућују истраживања Абалкајила, потом Логана, Скрабис-Fлечера и
Робинсона, затим Микла, Мунроа и Стила, и истраживања Хорвата, Бројслера и
Мишчањчука (Abalkhail, 2002; Logan, Scrabis-Fletcher&Robinson, 2010;Mickle,
Munro & Steele, 2011; Horvat, Breslauer & Miščanjčuk, 2009).
Недовољно упражњавање моторичких активности или њихова потпуна
редукцијаураном детињству не може се надокнадити у каснијим развојним
периодима. Варијанте утицаја различитих моторичких надражаја на поједине
латентне димензијепри одрастању поступно слабе (кроз тзв. критичне фазе).
Одсуство адекватних моторичких искустава и могућности учествовања у кретним
активностима неповољно утичу на њихов моторички статус, наводи се у студијама
Какабика, Кафлиша и Каоуча, потом Кима, Хана и Парка, и истраживању Пармара,
Квана, Родригеза, Мисијуна и Карнија (Kakebeeke, Caflisch,&Chaouch, 2013;Kim,
Han, &Park 2014; Parmar, Kwan, Rodriguez, Missiuna&Cairney, 2014).
Проучавајући моторочке способности у старијем предшколском узрасту,
Вандорп и сарадници, потом Коровљев, Микалачки и Чокорило, затим Лопез,
Стоден, Дјанчи, Маја и Родригез, затим Бала, Поповић и Сабо, и О'Нил и
сарадници (Vandorpe et al., 2012;Korovljev, Mikalački, & Čokorilo, 2011; Lopes,
Stodden, Dianchi, Maia &Rodrigues, 2012; Bala, Popović i Sabo, 2006; i O’Neill et
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al.,2014),утврдили су да између мушког и женског пола постоје сигнификантне
диференцијације. Налази у поменутим студијама показали су доминантност
дечака у односу на девојчице. Дечаци су претежно били ефикаснији у латентној
димензији координације покрета, а девојчице у тестовима који процењују
моторичке факторе гипкост, брзину алтернативних покрета и равнотежу
година.
Циљ у овом истраживању био је идентификовати структуралне разлике према
полу у моторичким способностима деце у најстаријем предшколском узрасту. На
основу резултата претходних истраживања и дефинисаног циља у овој студији,
може се очекивати да постоје статистички значајне разлике према полу у
појединим сегментима моторичког домена код деце у васпитној предшколској
групи.
Реалније дефинисање евентуалних разлика генерисаних полном
припадношћу може створити услове при одређивању стандарда за иницијалну
основу код конструкције адекватних наставних планова и тренажних програма.
Добијени налази који би евентуално указивали на полни диморфизам деце у узрасту
6–7 година могу представљати основу за нова емпиријска истраживања.
Метод
Узорак испитаника
Ефектив пригодног узорка чинила су деца оба пола узраста 6,5 година
± 6 месеци (N = 234) из шест предшколских установа Колубарског и Мачванског округа:
„Милица Ножица“ (Ваљево), „Невен“ (Мионица), „Каја“ (Љиг), „Наша Радост“
(Крупањ), „Лане“ (Осечина) и „Уб“ (Уб). У узорку ове трансферзалне студије било je 120
испитаника женког пола (51,28%) и 114 мушког пола (48,71). Испитаници/-це су
представљали популацију клинички здраве деце, без видљивих телесних недостатака
или морфолошких аберација.
За сваког испитаника добијен је писмени пристанак родитеља/старатеља и
директора вртића о њиховој сагласности за укључивање деце у истраживање.
Узорак варијабли
Моторичке способности биле су процењене скупом од 18 композитних
моторичких тестова који је саставио Хорват (Horvat, 2010). Стандардни мерни
инструменти процењивали су скуп од шест хипотетских латентних димензија:
координацију покрета (гурање лопте око сталака бољом руком, гурање лопте око
сталака ногама и ходање четвороношке уназад), гипкост (искрет с палицом, претклон
у седу и претклон на клупи), мишићнуснагу (спринт на 10 m, скок удаљ из места и
подизање трупа), агилност (кораци у страну, обилазак око сталака и осмица са
сагињањем), прецизност (гађање лоптицом у циљ, гађање лоптицом у оквир шведског
сандука и гађање штапом у вертикалну мету) и равнотежу (стајање на једној нози
преко клупице за равнотежу, стајање обема ногама преко клупице за равнотежу и
стајање на једној нози уздуж клупице за равнотежу).
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Недељу дана пре термина мерења изведено је увежбавање у којем су
испитаници били упознати са садржајем тестова. Три пута недељно у трајању од 30
min деца су имала прилику да се упознају с кретњама које их очекују у тестовима.
Свим моторичким задацима претходило је загревање организма у трајању
од 10 min, са применом покрета и кретњи које су сличне покретима у оквиру
тестовних процедура. Имајући у виду узраст испитаника, све временске радне тачке за
тестирање, као и време чекања су скраћене. Дозвољен је био један пробни покушај пре
сваког тестирања. Поступак мерења за сваки тест понављао се три пута, осим теста
снаге – подизање трупа. Резултати сва три мерења уписивани су у образац за свако
дете посебно, а узиман је најбољи резултат.
Тестирања су спроведена на редовним активностима физичког васпитања у
салама за физичко васпитање, са минималном температуром од 20° C, како би се
испитаници осећали што пријатније. Комплетну батерију моторичких мерних
инструмената спроводили су у фебруару 2015. године, под истим стандардним
процедурама, коаутори овог рада у сарадњи са васпитачима/-ицама. Провера
динамичке мишићне издржљивости или репетитивне снаге трупа (подизања
трупа)остваривало се тако да се на крају сваког радног дана спроводило само једно
мерење како би се избегао утицај умора на резултат.
Статистичкa обрада података
При обради података за потребе овог истраживања, примењена је дескриптивна
статистика (аритметичка средина, стандардна девијација, минималне и максималне
вредности), док је за статистичку значајност разлика у вредностима система
манифестних варијабли између дечака и девојчица и анализу релација екстрахованих
латентних димензија у моторичком домену, након стандардизације резултата,
коришћена каноничка дискриминативна анализа.
Добијени подаци унети су у посебно креирану базу података, а обрађени су у
склопу рачунарског софтвера SPSS (Statistical Package for tхe Social Sciences 17.0).
Праг статистичке значајности био је p < .01 и p <.05, са повећаним ризиком
закључивања.
Резултати
Основни дескриптивни индикатори мерених моторичких способности
испитаника и испитаница, односно тестираних нултих хипотеза, приказани су у Табели
1.
Табела 1. Централни и дисперзиони параметри
Варiјабле
AS
Гурање лопте дечаци
11.16
око сталака
бољом руком девојчице
9.96

SD
2.52

Min
6.41

Max
17.85

F

3.00

6.68

19.93

21.93
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Гурање лопте дечаци
око сталака
девојчице
ногама

15.46

2.98

6.50

21.95

12.77

3.77

9.03

32.87

Ходање
четвороношке
уназад
Искрет
с
палицом
Претклон
у
разножном
седу
Претклон на
клупи
Спринт
на
10 метара
Скок у даљ из
места
Подизање
трупа
Кораци
у
страну
Обилазак око
сталака
Осмица
са
сагињањем
Гађање
лоптицом у
циљ
Гађање
лоптицом у
оквир
шведског
сандука
Гађање
штапом
у
вертикалну
мету
Стајање
на
једној
нози
преко клупице
за равнотежу
Стајање обема
ногама преко
клупице
за
равнотежу

дечаци

15.77

3.77

9.03

32.87

девојчице

11.42

.2.97

6.28

дечаци
девојчице
дечаци

66.41
64.63
3.52

10.13
10.05
10.06

девојчице

-1.54

дечаци
девојчице
дечаци
девојчице
дечаци
девојчице
дечаци
девојчице
дечаци
девојчице
дечаци
девојчице
дечаци
девојчице
дечаци

47.98

.01

20.94

9.96

.01

35.72
40.02
-.30.00

85.46
84.86
18.12

2.83

.14

8.94

-.29.12

19.18

17..25

.01

1.56
.52
2.94
3.22
106.24
96.02
8.03
7.05
6.95
5.89
7.92
6.12
6.87
6.18
6.01

5.06
6.05
.38
.41
16.23
15.18
1.92
2.22
1.33
1.24
1.03
1.01
.88
1.02
1.57

-10.02
-.20.94
4.53
2.37
59.05
60.17
1.94
.04
4.56
3.28
4.62
5.44
4.00
5.06
1.92

16.33
3.42
9.43
4.55
5.28
4.77
146.24 25.16
150.26
15.23
1.92
15.93
9.96
2.20
10.85
9.38
9.95
9.96
8.46 10.96
10.01
10.05 29.05

.09

девојчице

4.53

1.76

.06

8.72

дечаци

3.95

1.51

.73

7.94

девојчице

3.38

1,42

.29

7.96

дечаци

10.92

2.03

54.72

14.98

девојчице

9.96

2.21

2.08

13.87

дечаци

2.18

.76

.88

5.92

девојчице

1.83

.72

.78

4.26

дечаци

2.18

.86

.79

5.94

девојчице

1.77

.49

1.01

4.28

.01
.21
.19
.01
.01
.01

16.23

.01

12.03

.01

5.77
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1.28

.39

.42

2.51

1.19

.40

.41

2.20

1.50

1.19

Израчунате стандардне вредности F-теста представљају мере парцијалног
доприноса поједине варијабле у поступку предикције припадности групи неке
варијабле. Свака варијабла која има сигнифкантност са нивоима поузданости p< .01 и
p< .05 биће укључена у дистинктивн модел, док ће варијабле које имају статистичку
значајност (p> .05) бити искључене из модела, уз хипотезу да ће се тако повећати
степен тачности предикције модела.
Статистички значајне вредности униваријатних F–тестовакомпарација
варијанси две групе, указују на то да узорак није хомоген, односно варијансе дечака и
девојчица се не подударају у варијаблама које процењују моторичке факторе првог реда.
Максималан допринос дискримнацији група имају следеће линеарне комбинације
варијабли:координација покрета (гурање лопте око сталака ногама, гурање лопте око
сталака бољом руком, ходање четвороношке уназад), гипкост(претклон у разножном
седу), мишићна снага (трчање на 10 m и скок удаљ из места), агилност (кораци у страну,
обилазак око сталака, осмица са сагињањем),прецизност (гађање лоптицом у циљ, гађање у
оквир шведског сандука игађање штапом у вертикалну мету) и равнотежа (стајање на једној
нози преко клупице за равнотежу, стајање обема ногама преко клупице за равнотежу). У
већини поменутх променљивих величина дечаци имају боље вредности резултата, што
потврђују и досадашње студије Бале, Поповића и Јакшића, и студије Сподека и Сарачоа
(Bala, Popović, & Jakšić, 2009; Spodek & Saracho, 2006).
Током прегледа разноликих резултата у ћелијама матрице треба водити
рачуна о обрнуто скалираним вредностима, нпр. код временских варијабли за процену
координације покрета, агилности и теста спринт на 10 m, при чему мање време
означава бољи резултат. У осталим композитним моторичким тестовима номинално
бољи резултати су и вреднији.
Израчунате F-вредности теста о једнакости варијанси указују на то да се са
вероватноћом од 99% или 95% може одбацити нулта и прихватити алтернативна хипотеза,
односно можесе тврдити да постоји статистички значајна полна разлика између
међугрупног и унутаргрупног варијабилитета моторичких варијабли код испитиваних
група.
У циљу испитивања структуре разлика моторичких способности између две
дефинисане групе испитаника и дефинисања функције која најбоље класификује
испитанике с обзиром на полну припадност, употребљена је мултиваријантна
статистичка метода дискриминативне каноничке анализе (Табела 2).
Табела 2. Парметри изоловане дискриминативне функције
Функција
1

λ
.56

wλ
.34

Rc
.68
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χ2
103.22

df
18

p
.01
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λ– карактеристични корен или својствена вредност дискриминативне
функције;wλ (Wilks’lambдa) – мера разлика центроида група; Rc-коефицијент
каноничке корелације; χ2 – хи-квадрат непараметријскитест значајности
Wilks’lambдaтеста; df – број степени слободе; p
– ниво значајности
дискриминативне функције
Статистички Вилкс-Ламбда (Wilksov-Lambda) тест представља индикатор
сигнификантности дискриминацијске снаге модела, тј. парцијални допринос
дистинкцији између аритметичких средина група.Он омогућује интерпретациију
карактеристичних корена, а тестира се преко χ2 теста и F-дистрибуције. Помоћу
овог коефицијента тестира се нулта хипотеза – статистички значајне разлике
унутаргрупне варијансе и укупне варијансе у дискриминативној анализи. Увидом
у вредности овог теста уочава се сигнификантан интензитетдискриминације
аритметичких средина моторичких варијабли између две испитване групе деце [(λw)
= .56, (χ2)=103.22, p< .01]. Такође, добијени Вилкс-Ламбдакоефицијент показује да
се 34% варијабилитета моторичког простора анализираних група не може објаснити
дискриминативном функцијом.
Екстрахована каноничка линеарна дискриминативна функција у Табели3, уз
канонички коефицијент корелације (Rc = .68) икарактеристични корен или
својствену вредност која представља проценат варијансе међу групама,скреће
пажњу на ниво вероватноће од 99%, на статистички значајну разлику између центроида
група дечака и девојчица у мереном скупу композитних тестова моторичких
способности. Осим тога, она указује на то да примењена батерија моторичких
тестовадефинише „нови“ латентни ортогонални фактор, који прави значајну
диференцијацију између полова испитаника.
Стандардизовани дискриминативни коефицијенти корелације у матрици
структуре са својим позитивним или негативним смером, значајни су на нивоу p <.01
(Табела 3). Они сигнализирају на парцијални допринос 11 линеарних комбинација
манифестних варијабли за дефинисање изоловане дискриминативне једначине.
Конвенционално су као значајна оптерећења дискриминативне једначине дефинисане
вредности коефицијената корелације веће од 0,30.
Табела 3. Матрица факторске структуре дискриминативне функције
Варијабле
Гурање лопте око сталака ногама
Гађање лоптицом у оквир шведског
сандука
Скок удаљ из места
Гурање лопте око сталака бољом
руком
Стајање на једној нози преко клупице
за равнотежу
Претклон у разножном седу

Дискриминативна функција
-.69
.57
.55
-.52
.49
.47

Гађање лоптицом у оквир шведског

.43
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сандука
Гађање штапом у вертикалну мету
Осмица са сагињањем
Обилазак око сталака
Ходање четвороношке уназад
Стајање на једној нози преко клупице
за равнотежу
Спринт на
10 m метара
Претклон на клупи
Искрет с палицом
Кораци у страну
Подизање трупа
Стајање на једној нози уздуж клупице
за равнотежу
Корелације r = .30 истакнуте су болдираним словима

.39
.37
-35
-.31
19
-19
.17
.15
-.11
.12
.08

Mаксимални потенцијал, односно највишу дискриминативну вредностна
позитивном или супротном негативном полу каноничког корена имају вектори
варијабли: гурање лопте око сталка ногама, гађање лоптицом у оквир шведског
сандука, скок удаљ из места, гурање лопте око сталака бољом руком, стајање на
једној нози преко клупице за равнотежу, претклон у разножном седу, гађање лоптицом
у оквир шведског сандука, гађање штапом у вертикалну мету, осмица са сагињањем,
обилазак око сталака иходање четвороношке уназад. Добијена дискриминативна
димензија може се интерпретирати као генерални моторички фактор полног
диморфизма.
Релативно ниска оптерећења на осталих седам варијабли, односно вредности
дискриминативнх коефицијента близу нуле, указују на веома мало заједничког између
варијабле и изоловане дискрминативне функције. То сигнализира на редукцију
структуралне статистички значајне разлике између испитаних група, као и њихову
значајну предиктивну вредност у дефинисању каноничке дискриминативне функције.У
ћелијама матрице једнакости групних средина (центроида) у Табели 4, приказане су
вредности дискриминативне функције у тачки средишњих вредности група, при чему
се уочава да групе нису симетричне око нуле. Такође, запажа се и чињеница да
аритметичке средине групе композитних моторичких тестова дечака имају позитиван и
виши скор на каноничкој дискриминативној функцији, док се нижа вредност центроида
групе девојчица налази на њеном супротном негативном полу. Добијеневеличинеи
предзнацигрупних центроидауказују да су аритметичке средине ове две групе
испитаника веома удаљене једна од друге, тако да се на основу и те удаљености
може тврдити да се испитаници статистички значајно разликују у систему
мереног моторичког простора, што су потврдили и резултати F и Vilks’lambda
теста.
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Табела 4. Центроиди група на изолованој дискриминативној функцији
Пол

Вредности центроида
.78
-.69

Дечаци
Девојчице

У Табели 5 финалне матрице класификације приказане су средине
дискриминативних резултата, односно положај групних центроида на
дискриминативној функцији – резултатио успешности класификацијеиспитанка/ица у матичне групе.
Табела 5..Проценат успешно класификованих испитаника/-ица
Пол
Дечаци
Девојчице

Дечаци
72.80% 79
22.50% 27

Девојчице
27.20% 35
77.50% 93

Укупно
100% 114
100% 120

Проценат тачно класификованих испитаника као мере успешности
дискриминативне функције у разликовању група био је релативно висок.
Вероватноћа тачног сврставања испитаника/-ица у групе на основу
дискриминативне функције је следећа: 106 дечака најстаријег предшколског
узраста,79(72,80%) је добро класификовано, за разлику од њих, 93 (77,50%) девојчица
испитиваног узоркадобро се препознаје. Добијени налази потврђују статистички
значајну и релативно високу дискриминативу вредност анализираног скупа
композитних тестова за процену моторичких способности.
На основу добијених вредности центроида и вредности Вилкс-Ламбда
теста, може се одбацити нулта хипотеза, односно да реално постоји разлика
између испитиваних група предшколске деце.
Дискусија
Добијени налази у овој студији потврђују резултатеу ранијим истраживања.
У њима су дечаци у припремној васпитној групи остварилиефикаснијерезултате у
већини моторичких способности него девојчице, и то првенствено у факторима
првог реда који су под утицајем латентне димензије механизма за регулацију
кретања (координација покрета, агилност, равнотежа) и механизма за енергетску
регулацију (мишићна снага). Резултати истраживања које су спровели Броди и Ројс,
потом Привитељо, Капут-Јогуница, Гулан и Бош, (Brodie & Royce, 1998; Privitellio,
Caput-Jogunica, Gulan & Bosch, 2007), упућују на то да за разлику од дечака,
девојчице постижуефикасније резултате у моторичким тестовима, који процењују
варијабилитет гипкости а који су превасходно под утицајем функционалног
механизма централног нервног система – синергијска регулација и регулацијатонуса.
Такође, и у овом истраживању, у скупу композитних тестова за процену фактора
првог реда – гипкости,манифестна варијабла претклон у разножном седу, једини је
тест за процену гипкости који статистички значајно диференцира дечаке и девојчице.
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Остали тестови за идентификовање латентне димензије гипкостиу популацији деце у
најстаријем предшколском узрасту нису манифестовали сигнификантне разлике.
Добијени налази каноничке дискриминативне анализе скрећу пажњу на то да
анализирани сет манифестних варијабли задовољавајућеразликујеполну структуру
деце пред полазак у основну школу. Екстраховану дискриминативну функцију
највише разликују линеарне комбинације манифестне варијабле гурање лопте око
сталка ногама. Израчунати резултати у овој варијабли статистички су значајнији код
испитаника у односу на испитанице. Добијени резултат је очекиван имајући у
видустандардну селекцијумоторичких игара у којима учествујудечаци за разлику од
девојчица. У својим радовима, Васта, Хејт и Милер, затим Кац и Ксанснак, и
Лобел и Менашри (Vasta, Haith & Miller, 2005; Katz &Ksansnak, 1994; Lobel &
Menashri, 1993), констатовали су да децa узраста 6 до 7 година, нарочитодечаци,
верују у тода су полне улоге константне и безусловне, те оне при селекцији
појединих покретних игара морају бити сврстане по значајним полним обележјима.
Осим тога, ови аутори претпостављају фреквентније учествовањемушког пола у
односу на женски у играма у којима се користилопта, што вероватно значајно може
допринетиреализацијиефикаснијих резултата у примењеном композитном
моторичком
тесту.
Ову
хипотезу
потврђује
и
незнатно
нижа
дискриминативнавредност манифестне варијаблегурање лопте око сталка бољим
руком. Тај скор може се објаснити чињеницом да се у појединим играма с лоптом, у
којима се њоме управља рукама, девојчице нереткоангажују, за разлику од игара у
којима се лоптом барата ногама. Дакле, наши резултати сигнализирају на тода се код
анализиране групе деце манифестујетенденција груписања према полу.Стога, за
хармоничнијипсихо-физички развој деце треба организовати игретако да
онеспречавајудистрибуцију према полу, што може допринетиразвоју свести о
полним разликама и трансформацији полних стереотипа код њих.
Добијене резултате потврдили су и налази у студији аутора Баратија и
сарадника (Bharati et al., 2009). Они су доказали да се стручном селекцијом кретних
активности може утицати на моторичке способности деце оба пола. Такође, поменути
аутори препоручују што чешће коришћење моторичких активности, као што је
вођење и додавања лопте рукама и ногама, ходање по суженим површинама и
вежбањеплеса уз ритам музике.Поред наведених варијабли у дистинкцији дечака и
девојчица у моторичким способностима релавантно учествују и варијаблегађања
лоптицом у циљ и скок удаљ из места. За способност извођења тих кретних радњи
одговорна су два функционална механизма централног нервног система1)
синергијскарегулација и регулација тонуса и 2) регулација интензитета ексцитације.
У тим моторичким тестовимамушки пол у односу на женски, постижеефикасније
резултате. Претпоставља се да виши ниворазвијености експлозивне снаге дечака
ствара основу за бољерезултате иприликом гађања лоптицом у циљ. Осим тога,
објашњење овог феномена може бити у узрасном предшколском периоду код деце
којих још није дошло до видљивијег разликовања моторичких способности.
Идентичандиференцирани значај имају и манифестне варијабле стајање обема ногама
преко клупице за равнотежу, гађање лоптицом у оквир шведског сандукаи гађање
штапом у вертикалну мету, чији су резултати вероватно генерисани истим узроцима
као и резултати варијабле за процену моторичког фактора прецизности. На
крају,варијабле које сигнификантније узимају учешће у диференцирању деце у
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домену моторичких способности јесу варијабле за процену фактора првог реда:
агилности и координације покрета (осмица са савијањем, ходање четвороношке
уназади обилазак око сталака). С обзиром на то да су ти композитни тестовипод
утицајем фактора другог реда – механизма за структурирање кретања, очекује
седасу добијени резултат дечака првенствено генерисани вишим степеном
развијености оних моторичких способности у мереном развојном периоду. Та два
функционалнамеханизма су на вишем нивоу под контролом централног нервног
система –механизма за регулацију кретања.Претпоставља се да на опажене разлике
у резултатима појединих варијаблидопринос имају два узрока: а)појединачна
варијанса низа биолошких чинилаца, б) социолошки статус.
Налази дискриминативнеканоничке анализе упућивали су на то да дечаци
успешније манипулишу реквизитима и да су успешнијиу оним моторичким
способностима које су под утицајем латентне димензије – механизма за регулацију
интензитета ексцитације. Добијена позиција центроида испитаника и испитаница
(аритметичких средина домена моторичких способности) скреће пажњу на тода у
дефинисаним припремним васпитним групама предшколске децепостоје значајне
разлике у скупу моторичких манифестних варијабли.
Закључак
Изведено емпиријско истраживање представља покушај да се добије увид у
квантитативне моторичке разлике код деце у узрасту 6–7 година. Налази у овој
студијиуказали су на то да су дечаци ефикаснији у већини манифестних моторичких
варијабли. Онипоказују боље резултатеукомпозитним моторичким тестовима који
су под контроломфункционалног механизма за структурирање кретања (фактори
координација покрета и агилност) и механизма за синергијску регулацију и
регулацију тонуса (фактори равнотежа, прецизност гађањаи циљања). Такође, деца
у најстаријем предшколском добу остварују веће резултате и у тестовима који су под
контролом механизма за регулацију интензитета ексцитације (фактор експлозивна
снага). Истовремено,може секонстатовати дасе већ у припремним васпитним
групамадеце манифестујегенерални моторички фактор полног диморфизма.
Добијени подаци у сагласности су са бројним претходним студијама и могу
се користити за дизајнирање будућих лонгитудиналнихистраживања.
Информациједобијенеуовом трансферзалном истраживању,поред теоријских
импликација, могу бити релевантне и васитачима/-ицама при планирању и
програмирањумоторичких активности с децом у најстаријем предшколском
узрасту. На основу свега наведеног, при организовању појединих кретних
активности треба водити рачуна о развоју моторичких способности које су у овом
добу осетљиве на утицај спољне средине, при чему је неопходнообратити пажњу на
пол деце.
Без обзира на значај истраживања, треба напоменути и неколико његових
недостатака које би било корисно узети у обзир у будућим студијама: прикупљање
података у релативно кратком временском периоду,
демографско обележје
анализираног узорка, као и пригодан уместо репрезентативни узорак, где су одабрани
само испитаници/-ице ограниченог узраста. Оваква структура узорка у великој мери
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умањује генерализацију резултата, тако да добијене налазе треба узети са одређеном
резервом.
Резимирајући основне чињенице са теоријског аспекта, може се закључити да
упркос поменутим методолошким ограничењима овог истраживања и уопштавања на
целу предшколску популацију, добијени резултати у овој студији представљају
валидне индикаторе, који омогућују нова сазнања о полној структури и
диференцијацији моторичких способности деце у припремној васпитној групи.
Такође, добијени налази омогућују доношење одлуке да се адекватним тренажним
процесима утиче на стицање, побољшање и предикцију моторичких способности, као
и на и класификацију испитаника/-ица.
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ЕЛЕКТРОНСКА СЛИКОВНИЦА У РАДУ СА ПРЕДШКОЛСКОМ ДЕЦОМ
АпстрактУ раду се говори о сликовници као првој књизи детета и њеној
функцији у развоју говора. Нов модел сликовнице у виду електронског облика
експериментално је коришћен у раду са децом предшколског узраста као нов
метод и ново средство. Савремен приступ васпитача и студената у раду са децом
предшколског узраста треба да има као свој постулат интердисциплинарност. То
се може постићи корелацијом међу областима што се у пракси показало као
преко потребно за рад васпитача у вртићу.
Кључне речи:електронска сликовница, деца, језик, развој говора
AbstractThis paper is about picturebook as the first children’s book and its funtion in
development of speech. New model of picturebook in electronic form has been used in
work with preschool children as a new method and new media. Preschool teachers and
students should apply interdisciplinary approach in their work with preschool children.
It can be achieved if there is the correlation between teaching methods, which proved
to be essential in preschoolteacher’s work with children.
Keywords: electronic picturebook, children, language, speech development
Дете и књига
Читање као једно од наших најстаријих и најважнијих културних добара
подстиче интелигенцију, креативност, језички развој, машту и емоционалну
способност. Тако деца богате фонд речи, проширују своја знања и сазнања
ствари које им могу користити у животу.
У данашње време када је телевизија присутна у многим сферама нашег
живота, децу је тешко али не и немогуће заинтересовати за књигу. Због тога их
треба учити од малих ногукоји значај има књига и како да се опходе према њој.
Код деце треба развијати љубав према књизи. То се подстиче на различите
начине:

1

e-mail: vs.sladjana.milenkovic@gmail.com
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Електронска сликовница у раду са...

Читањем деци прикладних прича и бајки или песама које би изгубиле
своју естетску вредност ако би смо их казивали, а које и својом дужином
то захтевају.
Разгледањем сликовница и казивањем деци садржаја тих сликовница.
Разгледањем илустрација уз текст, док га читамо или казујемо.
Прављењем кутића сликовница, а и самих сликовница.
Посетама дечјим библиотекама (ако их нема у вртићу) и њихово коришћење као игротека и сл.

А) Прва дечја књига (сликовница)
Сликовница је богато илустрована приповетка са веома сажетим текстом
(испод слике убаченим у облику мехура у слику). У већини случајева су називи
слика који су повезани садржајем, уз кратку легенду. (Марјановић, 2000: 34)
Веома стара по настанку, јер се о њој зна још у XIIIи XIVвеку, сликовница је
била нека врста колористичког летка различите садржине (као полемички,
политички или религиозни текст, мада и сензационална прича са намером да
заголица читалачку радозналост). Оваквог типа, сликовнице су продаване на
вашарима уз вашарске песме у којима је често био опеван типичан живот
младих.
По основној намени, сликовница треба да приближи најмлађег читаоца
књижевном тексту, ликовној и музичкој уметности. У сликовници је прва ствар
реч, иза ње долази прилог као илустрација, а у новије врема реч и слику прати
музика и песма. Сликовнице се пишу као изворни текст са реалним или
маштовитимсадржајеммада је већина сликовница сачињена на основу текста из
усмене или уметничке књижевности.Прва сликовница, са елементима ликовне
технике, а мање текста служи деци најчешће као играчка. Те је она тако и
доживљавају, несвесно развијајући моторне и перцептивне активности, а касније
у периоду одрастања јављају се подстицаји духа маште, игре и парадоксалних
комбинација.
Слика говори све језике света, јер може свако дете да је разуме. Она савладава,
конзервира и визуеализује простор и врема, даје доживљај целине и детаља. Она
даје доживљај целине и детаља. Помоћу слике се лакше и боље разуме садржај,
лакше се интерпретира, импровизује и драматизује садржај неког неког дела или
говорна игра. Под сликом се подразумева скица, симбол, фигура, дијапозитив, а
све је заједнички »принцип очигледности«.
Погодност слике за остваривање васпитно-образовних циљева подразумева да
слика треба тачно да пренесе смисао онога што деца трба да уоче, да буде
прилагођена конкретно постављеном циљу и да буде примерена потребама и
могућностима деце. Најбоље је користити слике пристојне величине које би сва
деца могла добро да виде. Најбитније је да значајни и потребни детаљи буду
уочени на слици. (Јанковић, 2015: 23).
Сликовница треба да приближи најмлађег читаоца књижевном тексту, ликовној и
музичкој уметности. У сликовници је прва ствар, реч, иза ње долази прилог као
илустрација, а у новије време реч и слику прати музика и песма. Сликовнице се
пишу као изворни текст са реалним или маштовитим садржајем, мада је већина
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сликовница сачињена на основу текста из усмене или уметничке књижевности.
Сликовница је да закључимо књига за децу јасленог и предшколског узраста. То
је прва књига коју дете добија у руке, а исписана је сликама. Она најпре замењује
играчку, јер деци јасленог узраста служи у почетку за развој моторике (хватање,
листање итд.) и за вежбе сензорике (уочавање облика, величине, сличности,
разлика), а свој деци дошколског (јаслице и вртић) објашњава стварност и уводи
их у свет маште. Она говори сликом – језиком који не треба преводити.
Б) Сликовница и њена порука
Помоћу слике људи су означавали предмете и појаве из своје средине, те преко
овакве ликовне апстракције, конкретног света формирали своје поруке. Значи,
првобитне културе су се графички изражавале цртежом; из којих се даљом
апстракцијом развио компликованији систем цртежа које су састављали у
текстове.Тако и дете које још не уме да чита и пише, на сличан начин као што је
то карактеристично за детињство човечанства, доживљава и прима поруке.
Примаран начин писања сликовница јесте илустрација, коју текст заправо
допуњује, јер га неко обично мора читати. Дете добија информацију и то је
потпуно ненаметљив начин, а то значи да му слика говори управо онолико
колико и сам текст, можда чак и више, јер се из ње рађају његове представе.
Отуда, илустрација у сликовници има велики значај, која је фабулативно
објашњена у тексту, уколико га сликовница уопште и има. Такав тип сликовнице
је намењен, наравно, најмлађима, тј. деци која још не могу да следе тумачење
илустрација какво представља фабула. Из већ реченог произилази да је
сликовница камен темељац при обликовању свести детета.»Културна средина«
детета, коју обликује његово још неразвијено искуство, информативно је мања,
него што је то случај са истом средином одраслог човека. То значи, да илузија на
коју га наводи сликовница својим језиком отвара, проширује и дограђује обим
његове » културне средине«, и то на целовит, дубински начин. Наиме, свет што
га открива сликовница представља за дете игралиште на које се насељава са
својим фантазијама.Ради се, дакле о игри која је облик његове индентификације
са естетском поруком сликовнице, без обзира на то да ли је у питању сликовница
високог степена информативне опредељености. Дакле, дете се у свим тим
случајевима преко игре индетификује са поруком коју му сликовница даје.
Г) Врсте сликовница
Постоје разне врсте сликовница. Зависи са којег се аспекта посматрају,
разврставају: величина и облик, садржај и мотиви, намена коришћења и узраст
коме одговара, подручје делатности са децом итд.
Свеобухватна глобална подела сликовница може бити оваква: (Матић, 1985)
 Сликовнице које проширују и дечије знање објективним подацима из
живота, природе и друштва: предмети, играчке, животиње, птице, шуме,
градови, саобраћај, итд.
 Сликовнице са поетским карактером које у себи носе неко искуство и
поруку, доносе нове замишљене светове и упућују на стварања даљњих.
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Узимајући у обзир свеукупне одлике, сликовнице би се могле поделити:
Чиста сликовница о предметима (без текста) у којој слика говори за себе,
намењена најмлађима као подстицај детету за моторичку, сензорну и
вербалну активност,
Сликовница без текста за предшколски узраст, састављена из низа слика чији
садржај дете вербално креира,
Сликовница са писаним речима (именицама) које именују поједине предмете
и бића на сликама,
Сликовница са писаним речима глаголима који казују радњу, стање или
збивање па сада тумач детету (васпитач) повезује имена (именице) и радњу
(глаголе) у просте реченице само од субјекта и предиката,
Сликовница са текстом проширених реченица који казују објекат
радње, време – начин – место – узрок радње,
Сликовница са мањим текстом који нешто објашњава са више
реченица али коју дете може разумети – „читати“ и без тог текста,
Сликовница причалица која је уствари илустрација краћег дела из дечије
књижевности.
У сликовнице – илустрације спадају: сликовнице машталице, техничке
сликовнице, сликовнице о животињама, сликовнице приче, итд. Свуда је
битна слика – сликовна – ликовна порука, а не штампана реч која је споредна
– секундарна и која служи као помоћ васпитачу (тумачу), јер дете не зна да
чита.
Сликовнице по мотивима и садржајима се деле на:
Животиње: домаће, дивље (наших шума и далеких крајева), птице, инсекти,
водене животиње (река, бара, мора),
Биљни свет: воће, поврће, цвеће (ливадско, баштенско, шумско), шума,
ливада, поље,
Саобраћајна средства: сеоска, градска, водена, ваздушна, далеких крајева,
Занимања људи: то су све професије са којима дете долази у додир, прво она
која својом формом скрећу пажњу,
Мотив „дете и игре детета“: девојчице, дечаци, групе деце, лутке, лопте,
школице, пресвлачење и облачење, гардероба за дете и лутку,
Прибор за рад према занимањима или врсти посла: за занате (шиваћа
машина, игла и конац, столарски алат, обућарски, рибара, зидара, баштована,
кувара, итд.); за разне пољопривредне машине косачице, сејачице, трактори,
комбајни, плугови; за рад у фабрикама, итд.,
Мотив урбане средине: град, пијаца, трг, школе, дечији вртићи, парк,
железничка станица, фабрика, књижара, трамвај, тролејбус, разна превозна
моторна средства,
Сеоска средина: село, куће, школа, амбуланта, црква, домаће животиње и
живина, продавница,
Мотиви по садржајима цртаних филмова или ТВ,
Мотиви по садржајима дела дечије књижевности.
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Д) Основни критеријими за сликовнице
Основни критеријуми за сликовницу су:
 Естетски –у ликовном, литерарном и техничком погледу
 Педагошки, етички, идејни
 Примереност добу детета
Естетски критеријум
У ликовном смислу - као што знамо примарни језик у сликовници је
ликовни и сликовница најпре детету говори и са њим комуницира својим
илустрацијама. У сликовницама би зато свака илустрација морала имати значај
симбола, који ће најједноставнијим линијама и формама преносити дете у
уметнички обликоване поруке.
У литерарном смислу – текстови у сликовницама треба да су јасни,
подстицајни, поетски, да су прилагођени добу детета и сазнајним могућностима
детета. Текст ритмичан и постављен у простору сликовнице тако да изгледа лепо
и изазове пажњу детета.
У техничком смислу - нужно је да се посвети пажња и самом
обликовању књиге тј. њеној графичкој и техничкој опреми (димензијама,
величини слова, повеза и другом). Прва књига мора бити и својом величином
прилагођена детету. Величина сликовнице за најмлађе не би смела бити већа од
20x20 цм, јер управо те димензије омогућују детету несметано руковање књигом,
а и одговарају суженом видном пољу малог детета.
У сликовницама, у којима се јавља текст (реч, реченица) намењена
најмлађој деци, слова треба да су најкрупнија и једноставна по облику, док се са
растом деце и проширењем текста, слова смањивати до нормалне величине слова
у почетници.
Педагошки, етички, идејни критеријум
Сликовнице се не смеју третирати само искључиво као средство
забаве и разоноде. Она јесте средство одгоја и образовања, средство изградње
детета као свестране културне личности. Први садржаји у сликовници морају
бити и едукативни да се при њиховом излагању руководимо основним
педагошким принципима – од познатијег непознато, од једноставнијег
сложенијем, што значи да ће на страницама сликовнице за најмлађе бити најпре
познати предмети, животиње – оне из ближе околине детета, да би како оно расте
добило све више и све новије информације о широј и непознатој околини и свету.
Исто тако след казивања садржаја мора бити прилагођен спознајним
могућностима детета – развијености негових перцептивних могућности.
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Примереност добу детета
Сликовница је изванредно средство развоја говора применом
одговарајућих методичких поступака. Радозналост и интересонање детета за
сликовницу јесу први кораци за њено успешно коришћење. Коришћење
сликовница условљено је њиховим садржајима, узрастом деце са којом се ради,
образовно-васпитним циљевима итд.
Свако доба има своје захтеве о којима требамо водити рачуна приликом
одабира сликовнисе. Тако постоје сликовнице намењене за различите узрасте
деце:
 Сликовнице за најмлађу децу између 1,5 – 3 године
 Сликовнице за трогодишњака
 Сликовнице за четворогодишњака
 Сликовнице за петогодишњака
 Сликовнице за шесто /седмогодишњака
Сликовнице за најмлађу децу између 1,5 – 3 године
За млађу децу (друга година живота) потребне су сликовнице са мање
елемената, јер је опажање детета у другој години живота ужег опсега, а круг
представа веома мали. Мало дете тек упозаје своју најужу околину.
Почетком друге године дете почиње разгледати слике, а са 18 месеци
јавља се / почиње разумевање слике. Дете открива на слици и препознаје познате
предмете - играчке, прво их само набраја именујући их појединачно (Штерн:
стадијум супстантива – именица): ауто, маца, куца, зека, меда, итд.
До краја друге године, дете се почиње обраћати предметима из
сликовнице и разговара са њима (персонифицира их). Радо слуша како му се уз
слику – предмет певају или казују стихове о томе шта је на њој препознало.
Дете на овом узрасту често држи слику наопачке, хвата је обема рукама,
прелистава сликовницу, цепа је (моторичка функција сликовнице), а поред
глобалног препознавања предмета, открива и именује делове (лутке): очи – уста –
нос – ципеле (сликовница у служби сензорно-моториче диференцијације).
Сликовнице на овом узрасту треба да буду од чврстог материјала, тврдих
картонских листова, који се савијају попут хармонике. Сликовнице су без текста,
подлога чистих боја, на једној страници једна слика, једноставног цртежа или
слика предмета, животиња, људи, без мноштва сувишних детаља.
Одрасли ће бити ти који ће речју објашњавати слике следећи њену
логику, причати причу, учити дете како се рукује књигом, подстицати га на
комуникацију – „читање“ његове прве књиге тако што ће причати оно што је
видело. Самим тим дете усваја нове речи, богати свој речник и прави прве
непотпуне једноставне реченице, јер већ почиње да ставља у међусобне односе и
везе оно што види на слици: маца мау-мау, беба па-па (иде), итд.
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Сликовнице за трогодишњака
У трећој години дете већ само „чита“ сликовницу и повезује оно што
види на слици. Прави реченице које су сада, поред простих, и простопроширене,
проширене, а понекад и сложене приређене. Још увек се радује једноставним
сликама, са мало појединости, али већ тражи нови тип сликовнице где низ слика
приказује фабулу неког садржаја. Сада дете постаје иницијатор текста – садржаја
сликовнице: пита, тражи да му се објасни шта је нацртано, итд. Дете тражи да му
се конкретно каже оно што га интересује и то речником који оно разуме. Радује
се стиховима који тумаче текст, али почиње тражити прозна објашњења
Дете воли сликовницу са једноставним садржајима и ликовима које
познаје: мама носи дете, тата чита детету, бака даје јабуку детету, деда води дете
у шетњу. Тако слике служе за емотивније доживљаје текста. Сликовница постаје
садржајно разноврснија, а дете радо користи речи за исказивање радње (Шерн:
акциони стадијум). Дете још понекад хоће да исцепа слику, да изгребе очи, итд.
Још увек подражава гласове животиња и птица на сликама, али га сада све то
интересује у новим положајима (маца и миш, зека и вук, лисица и петао) па
прати текст који му одрасли читају те, тако, повезује „приповедање“ слике и
жели да чује исту причу више пута: ради провере, ради забаве – игре, а и да
научи нешто.
Сликовнице за четворогодишњака
Сликовнице за четворогодишњу децу треба да буду нацртане тако да их
дете посматра и разуме детаље које не може да види на други начин у животу.
Поред тога, слика пружа детету многобројне подстицаје за фантастичне фабуле и
маштања која дете вербализује посматрајући слику. Дете овог узраста воли да
слуша причање/читање приповетке, посматрајући истовремено слике –
илустрације садржаја, поготову ако му се ликови блиски и драги / познати:
чланови породице, домаће животиње.
Дете често тражи да му се чита / приповеда иста приповетка, да наново
разгледа слике, а хоће и само да „чита“ помоћу слика и да тумачи садржаје,
односно да понавља оно што је чуло да му се прича. Дете је у стању да редом
понови садржај целе бајке поткрепљујућу то сликама. Поред тога, дете у четвртој
години воли илустроване стихове које по томе и памти – по илустрацијама, или
воли хиперболе у причама, ако је хумор наравно умесан.
Сликовнице за петогодишњака
У петој години дете већ схвата људске односе према којима заузима
одређен став. Више се не задовољава обичном причом о некој особи док разгледа
слике о тој особи и оно што та особа ради, већ тражи нешто конкретније, да се
види из казивања каква је то особа, како се односи према своме позиву и људима.
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Сада дете успоставља везу између делова слике. У овом узрасту децу не
задовољавају више представљања појединачних ствари, већ насликани предмети
морају стајати у логичној повезаности, а до изражаја долази дечије питање
„Зашто?“. Дете сада предузима свој пут, проналази на слици, иде до једног
предмета ка другом.
Дете проналази богате постицаје за „читање“, а поредак треба да буде
такав да води ка правој повезаности. Оно што је битно треба да је извучено и да
стоји у центру слике. Обиље садржаја не треба да нарушава јасност и да
онемогући поређења и тумачења предмета и њихових карактеристичних односа.
Малом детету представљају тешкоћу захтеви да препознају исте личности дате у
различитим ситуацијама и радњама. Ово нарочито важи у случајевима, када су
многе фазе радње насликане на једној страници сликовнице.
Сликовнице за шесто/седмогодишњака
Шестогодишње и седмогодишње дете има више стваралачког
постакнутог сликовницом и може наставити причу по сликама, коју је васпитач
почео. Интересује га илистрована књига која још увек има више илустрације
него текста, а текст су приче и приповетке везане за годишња доба, бајке које му
откривају шири круг сазнања него што је његова ужа или шира околина, његова
породица и средина у којој живи, илустроване басне и народне приче.Дете у
овом узрасту воли текст у стиху – поезију, може да схвати њену поруке,
приповетке о деци, и ужива у прелиставању дечијих часописа.
Одрасли и даље читају текстове, наводе дете да уочава односе између
појединих слика, усваја и памти садржај, којег може препричавати и
драматизовати све успешније што је више при крају предшколског периода.
Рад са сликовницом
Рад са сликовницом уноси разноврсност у васпитно-образовни рад и
богати га, мотивише и активира децу, привлачи пажњу, буди интезивне емоције
и пружа сазнања до којих је тешко доћи на други начин, због чега сликовнице
требамо користити као допуну другим поступцима којима се служимо у развоју
дечијег интересовања и љубави према књизи.
Код деце веома је важно развијати љубав према књизи, а то се постиже на
различите начине:
 посетом централној библиотеци у оквиру вртића;
 формирањем групне библотеке у радној соби – васпитач заједноса децом
оспособљава место у радној соби, угао са полицама у којима смешта
књиге, које распоређује на примамаљив и допадљив начин;
 читањем деци прикладних прича или бајки или песама које би изгубиле
своју естетску функцију ако бисмо их казивали, а које и својом дужином
то и захтевају;
 разгледањем сликовница и казивањем деци њиховог садржаја;
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разгледањем илустрација уз текст док га читамо или казујемо;
прављењем сликовница и сл.

Место на коме је формирама групна библиотека у радној соби треба да
буде пријатно место са малим столицама и столом и деци даје могућност да се
издвоје и посвете дружењу са књигама. Васпитач заједно са децом класификује
књиге по узрасту и садржају, тако да центар библиотеке поседује: сликовнице,
књиге са причама, информативне књиге, албуме, бајке, стрипове-књиге и сл.
Веома је важно да васпитач заједно са децом формулише одређена правила
понашања у том центру тј. чување и коришћење књига, као и правилно окретање
страница како се не би оштетиле.
Васпитач је тај који служи деци као модел у изграђивању односа према
књизи и то преноси на децу, користећи простор у центру библиотеке за
различите забелешке, преписке, за читање, слушање и самим тим пружа
подршку деци у различитим облицима комуницирања. Исто тако васпитач се
распитује се и сазнаје од родитеља које су омиљене књиге њихове деце, а и
сазнаје и од саме деце, како би се могао усмерити на свој даљи рад.
Сликовница је за децу подстицај за активност. Деца је разгледају, слушају
шта васпитач говори у вези са сликама, поставља питања, прича и одговара на
питања која им се поставе. Садржај сликовнице деца разгледају, почев од тога
шта је приказано, после чега долазе тумачења, питања о међусобним односима
ликова, редоследу збивања који је приказан, детаљима, предпоставкама. На тај
начин је могуће подстицати дечију способност запажања, указујући на битне
детаље и постављајући им питања о ономе што виде и мисле.
Илустрације у сликовницама треба да помогну деци да схвате неке структурне
елементе у причи, нарочито у случајевима када оно није у стању да то себи
представи у машти због недовољног искуства. Лепа, једноставна , блиска дечијем
начину схватања света и ликовног изражавања, динамична, маштовита, усмерена
на битно, без суштинских детаља, илустрација из сликовница може помоћи
потпунијем разумевању и доживљавању приче уколико је приказана на прави
начин и у добро одабраном тренутку.
Сликовница се обично разгледа у мањој групи деце, тако што се окреће
страница за страницом док васпитач чита текст. Потребно је да се васпитач
постара да свако дете добро види слике, једну за другом. Васпитач деци показује
низменично крећући из оба правца са лева на десно и обрнуто, како би свако дете
са крајева полукруга имало прилике да их види.
Свакако, васпитач треба пажљиво да прегледа сликовницу пре него што
је понуди деци, размисли о томе шта ће им показати, рећи, објаснити, а шта
евентуално изоставити јер је неразумљиво или неприкладно из било којег
разлога. Затим деца самостално разгледају сликовницу, а васпитач их подстиче
питањима да препознају слике и сете се по смислу текста који иде уз њих.
Понекад се васпитач може обратити деци и са предлогом да пронађу одређену
сликуи изговоре отприлике речи у име неког од ликова из сликовнице. На крају
једно дете може да исприча садржај целе сликовнице.
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Ако васпитач жели сликовницу да покаже одједном већој групи деце то је
могуће учинити уз помоћ епипројектора, као и да понуди више примерака исте
сликовнице када се деца поделе на мање групе.
Сликовница – слика, серија слика може служити у различите сврхе:
 богаћење речника деце и развитак појмова
 развијање и богаћење реченице
 развијање маште
 описивање ( по опажању или сећању )
 вежбе стварног и стваралачког причања
 вежбе препричавања
 неговање естетских осећања процењивањем и запажањем тога шта је
лепо приказано
 за морално васпитање запажањем шта је добро, а шта није добро
 за развој памћења
 за развитак мишљења које је повезано са говором
Сликовница је прва дечија књига и у раду са њом постоји неколико
корака. Први је разгледање слика, затим разговор уз слике и описивање слика,
прелази се на причање по слици и по серијама слика, а после на рад са
сликовницом. Сликовница ја књига за децу до поласка у школу. То је прва књига
коју дете добија у руке, а исписана је сликама.
Сликовница најпре замењује играчку, јер деци јасленог узраста служи у
почетку за развој моторике (хватање, листање) и за вежбе сензорике (уочавање
облика, величине,сличности и разлика). А свој деци до поласка у школу
објашњава стварност и уводи их у свет маште.
Постоје разне врсте сликовница, зависи са којег се аспекта разврставају:
величина и облик, намена коришћења и узраст коме одговарају, подручје
делатности са децом итд. Садржину слике увек чини неки лик, визуелни знак
који се показује деци и који илуструје неки проблем.
Слика, серија слика- сликовница може служити у различите сврхе:
 Разноврасна испитивања, не само развоја говора дете-та,
 за вежбе дискриминације и артикулације,
 богаћење речника деце и развитак појмова,
 развијање и богаћење реченице,
 развијање маште,
 вежбе повезаног разговора,
 описивање (по опажању, али и по сећању),
 вежбе стварног и стваралачког причања,
 вежбе препричавања,
 неговање естетских осећања процењивањем и запажа-њем тога што је
лепо приказано,
 за морално васпитање запажањем шта је добро, а шта није добро,
 за развој памћења,
 развитак мишљења које је повезано са говором.
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Садржину слике увек чини неки лик, визуелни знак који се показује деци и који
илуструје неки проблем. Могу се демонстрирати природни облици и боје,
догађаји, поступци у кориштењу материјала,начин одржавања чистоће, дечји
ликовни радови.Основни став је да ништа не треба показивати што би могло да
послужи као готов узор за прецртавање. Треба показивати све оно што може да
под-стакне сопствене напоре детета да нађе своје решење проблема. Деци никако
не треба показивати слике и сликовнице пре него што илуструју текст, јер оне
презентују већ готова ликовна решења одраслог уметника.
Корелација развоја говора са другим областима у предшколским
установама
Методски поступак у којем повезујемо појаве и садржаје називамо –
корелација. Такав поступак подстиче код предшколског детета повезивање
података разних чула и ангажује више врста способности.
Програмски садржаји на развоју говора планирају се на основу
програмских садржаја свих осталих подручја рада. При томе се води рачуна о
вертикалном и хоризонталном повезивању активности унутар саме области и
корелацији са осталих пет. Према неким ауторима корелацију условљава низ
фактора, те се она може изучавати са више аспеката: 1. васпитач, 2. дете, 3.
говор, 4. област – подручје рада, 5. облици рада, 6. принцип повезаности
садржаја рада, 7. радно – игровна средства, 8. тематско планирање итд. С
обзиром да је говор окосница свега тога, васпитач мора прдвидети како ће
питати, објашњавати, одговарати на питања, без обзира који облик рада планира
из било којег подручја рада.Можемо закључити да васпитач ради на развоју
говора деце, не само на активностима у области развоја говора, већ у свим
областима и облицима рада са децом. Целокупан рад у предшколској установи
организује се тако да дете кроз игру учи. Корелација мора бити спонтана,
изазвана тежњом васпитача да активност учини изазовнијом, интересантнијом и
разноврснијом. Тако вођена активност омогућава детету да постепено и поступно
сазнаје живот и свет око себе.
Основни извор садржаја у области развоја говора су књижевна дела.
Нема двоумљења да су све уметности повезане: у књижевности се дају уочити
музички елементи (стих, рима, рефрен, ритам и сл.), или ликовни описи пејзажа,
портрета, мртве природе – песник речју отвара (слика) непознате и недоживљене
светове и пустоловине.Оно што је битно је да изазовемо доживљај као мотив за
разговор и друге облике комуникације деце.
Методика развоја говора и информатика
У предшколској установи рад на развијању информатичких појмова
обухвата неговање логичког сазнања изумевањем. Сазнање се дели на:
1. логичко – математичко (класификација, серијација и нумеричка
конструкција) и
2. просторно – временско сазнање.
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Информатичке појмове је потребно уско везати за математичке и
осмислити их и изразити речима. У српском језику постоји десет врста речи и
све их користимо у развијању математичких појмова (а не само бројеве).
Схватање математичких појмова код деце повезано је са развојем дечијег
рачника,реченице и осталим елементима дечјег речника. Васпитач радећи на
развоју говора деце ради на развоју математичких појмова и обрнуто. Уочавање
односа у околини су основа за развој математичких појмова, па се корелација,
готово увек, одвија у вези са упознавањем околине.
Дете до пете године (просечно) изговара бројеве али не разуме њихово
значење. Када га замолимо да броји предмете, оно ће то и урадити, али не може
одвојити број од предмета, зато што је број за њега нешто апстрактно, а предмет
види и може да додирне. Развијање појмова о боји, облику, величини, појма о
простору, времену и броју, што радимо у области развоја говора, везано је и за
рад на математичким појмовима.
Деца се радо играју у кутићима: кутић продавнице, пијаце, истраживачки
кутић. Ове кутиће деца често организују као “продавницу цвећа (одеће, обуће)”,
те врше класификацију играчака из радне собе. У истраживачком кутку на
располагању су им песак, вода, вага за мерење, лончићи различите запремине и
том приликом деца, играјући се, мере тежину и запремину.
На “пијаци” и у “продавници” користе различите имитације новца као
средство плаћања. Говор омогућава да се игра осмисли, а импровизација буде
богатија. “Дете, у игри, треба да именује (именице) шта жели да купи, да каже
особину и величину (придеви), да каже колико од тога жели (метар, килограм,
литар)...” (Матић, 1980: 76)оно користи појмове за боје, величину, и количину а
користи и учтиве фразе.
Електронска књига Три лептира
Електронска сликовница је нешто ново у раду са децом. Примењена је у
вртићу у Сремској Митровици на кативностима из развоја говора у најстаријој
узрасној групи. Циљ је да деца имају контакт са компјутером, да помоћу миша
нуче да управљају тј. да читају сликовницу. Пошто су до сада имали контакт са
сликовницама које су штампане, ово је за њих било ново искуство. Већина деце
је већ имала сазнања о томе како се ради на компјутеру али овај метод је учинио
да они више говоре.
Ова мултимедијална књига састоји се од неколико делова. Сваки део
намењен је остваривању различитих васпитно образовних задатака. Кратак опис
садржаја ових делова (презентација) изгледа овако:
1.
''Три лептира'' – почетни део који може бити очигледно средство
док причамо или читамо причу или/и може служити за дечије стварање приче по
сликама. Са ове презентације вршисе избор других делова (слика 1).
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Слика 1: Изглед почетне сранице
2.
''Математика'' – део у којем је присутан подстицај за развој појма
броја и корелација са развојем логичко-математичког мишљења. (До овог дела
долази се кликом на квадратић са бројевима).
3.
''Математика 2'' – развој појма геометријских слика. Овај део је
потребно дорадити - наснимити са децом називе геометријских слика и повезати
их са нацртаним г. сликама тако да прелазак мишем преко облика покреће
његово именовање. Он садржи и пример радног листа који је могуће штампати за
сву децу.
4.
''Гласови и слова'' - и у овом делу је потребно дорадити књигу са
децом тако што ће се именовати речи и поједини гласови. Користи се за игру
''Која реч почиње на глас ...?'' Затим, присутно је визуелно препознавање
одређене речи, односно гласова у низу, на једноставнијем и сложенијем нивоу.
Након тога следи задатак у којем је дата једна реч а дете има задатак да препозна
(гласове – када укључимо снимак гласова) и слова одређене речи. На крају, дат
је предлог за активност ''украшавања слова''.
5.
''Фото албум-лептири'' - збирка фотографија и сличица лептира.
Присутан је отворени позив родитељима да потраже сличне фотографије и
доставе их васпитачу на мејл.
6.
''Фото албум – цвеће'' – збирка фотографија и слика цвећа.
7.
''Филмови'' – електронска књига која садржи неколико
занимљивих фимлова којима се објашњава настанак и живот лептира и тако
проширују дечија знања.
8.
''Мој лични кутак'' – део који заједно попуњавају родитељи,
васптачи и деца. То је део који прича причу о конкретном детету и његовим
активностима у кући и вртићу, у вези са изабраном темом. Његови садржаји су
фотографије, филмови, цртежи, коментари васпитача и родитеља, белешке... У
овом делу је најрписутнији партнерски однос родитеља и васпитача. Ово је део
који представља део елекронског портфолија.
Неке од карактеристика овако осмишљене електронске књиге су
универзалност, могућност коришћења за разне области. Сликовница је овде
електронско мултимедијално средство које се користи у раду са децом.
Електронска сликовница представља савремен вид рада са предшколцима.
Овако осмишљена електронска књига се и даље може стварати,
додавањем нових делова са одређеним циљем и задацима. Рецимо, можемо
поставити линк са презентацијом на којој ћемо прикупљати идеје за различите
друге активности са децом, а везано за ову тему. Рецимо, слике како од могу
направити ''гусенице'', како направити оглед са гусеницама или глистама и сл.
Погледати слике бр. 2, 3 и 4.
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Слике 2, 3, и 4.
Избор једноставнијих и сложенијих задатака пружа могућност да електронску
књигу користимо у све три узрасне групе.
Овако осмишљена електронска књига отворено позива децу и родитеље
да допринесу њеном даљем стварању. Она је, подстицај за друге активности у
дечијем вртићу и породици и развија партнерске односе породице и вртића.
 Отворена је за све нове идеје...
 Свака нова генерација може електронској књизи дати свој лични печат.
Она се чува и надограђује. Постоји отворена могућност да се временом
повећава њен едукативни карактер.
 Дете може да бира оно чиме ће се бавити кроз ову е-књигу. Стрелице га
увек воде напред и назад, не мора да решава задатак који не жели,
односно, који му је толико тежак да жели да га прескочи или који му је
већ довољно познат и једноставан.
 Овако осмишљена електронска књига одличан је материјал за
професионални развој сваког васпитача, евалуацију и самоевалуацију
васпитно-образовног рада.
 Ово је е-књига која може да се дели свима - копира у безброј примерака,
она лако
може да се носи кући, погледа заједно са
родитељима...исприча...догради...мења...
 Овако направљена електронска књигаможе садржати радне листове које
је могуће штампати за целу групу.
 На сличан начин могу се правити електронске књиге друге тематике и
саджаја.
Можемо закључити да је говор нит која повезује све облике рада са
децом и активности из свих области рада у предшколској установи. Повезивањем
садржаја рада васпитач код деце спонтано изграђује културу вербалног
изражавања, уводи их у свет књижевности, музике, покрета, слике...
У електронској сликовници „Три лептирка„ кроз корелацију области развоја
говора и почетник математичкихпојмова, могуће је реализовати више задатака :
 увиђење хронолошког следа догађања , који се очитава у приповедачком
духу и усвајање појмова пре, после, сада;
 бројање до три елемента;
 именовање боја;
 усвајање просторних релација.
Корелација има сврху када је спонтана и када тежи задовољењу аутентичних
потреба детета. Предшколско дете има потребу да оно што чује и доживи у
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књижевном делу, изрази у игри, сликању или кроз сопствено музичко
стваралаштво. Најбољи пример за то је драматизација књижевног дела која
пружа широке могућности повезивања изражајних средстава разних уметности.
У њој се преплићу говор, покрет, слика и музика. Предшколском детету је овај
начин изражавања близак, јер одговара његовом начину поимања света:
недељиво јединство које ангажује више чула.
Завршна разматрања
Тематско планирање подразумева представљање детету свеопште
повезаности појава и процеса, те је корелација битан сегмент у планирању рада
са децом, а од креативности васпитача зависи колико ће она бити успешна.Читав
развој детета, развој његове личности и интелекта, зависи од тога колико је
овладало говором. Поред тога што је усвајање језика од великог значаја за
процес социјализације детета, оно је пресудно и за учење, од чега битно зависи
даљи успех и друштвени положај који ће дете заузети кад одрасте.Подстакнута
електронском сликовницом деца су више говорила, одговарала на питања која су
васпитачи читали са слике. То иначе не чине када су за компјутером. Ова врста
сликовнице дала им је нека нова сазнања, а васпитачу помогла да уради
корелацију свих уемсрених активности у вртићу.
Сликовнице као средства у раду са децом предшколског узраста су
извори знања и информација, односно њеном употребом се остварују одређени
циљеви и задаци. Оваква средства су посебно вредна, јер скрећу пажњу деци на
садржаје и поруке, посебно ако су овако еволуирале у савремена електронска
средства. Основни критеријуми за употребу електорнске сликовнице се огледају
у лакоћи с којом деца данас приступају електорнским средствима, интегрисаност
различитих области и омогућавање интегрирајућег приступа у васпитнообразовном раду са децом. Посебна пажња у даљим истраживањима може да се
посвети даљем развоју и унапрешењу електорнске сликовнице корелацијом свих
области и развој у компликованије форме, присуство виртуелног доживљаја
стварности.
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АГРЕСИВНО ПОНАШАЊЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И
МОГУЋНОСТ ПРЕВЕНЦИЈЕ
Апстракт: Успостављање добре и ефективне комуникације међу децом је
примарнизадатак васпитача.Уколико је психосоцијална клима неповољна долази
до различитих облика агресивног и асоцијалног понашања.У раду је агресивно
понашање испитивано у оквирима више теорија: Бронфренбренерова теорија,
инстиктивистичке теорије, фрустрациона теорија, теорије социјалног учења и
теорије које у фокус стављају анализу когнитивних процеса који се дешавају у
поједницу од тренутка изложености одређеној групи подражаја па до евентуалне
агресије.Да ли ће се неко дете понашати агресивно зависи од следећих фактора:
индивидуалних, васпитних и ситуацијских. За утврђивање комбинованог утицаја
социјалног контекста на агресивно понашањедеце може се поћи од екосистемске
перспективе. При изради превентивних програма прво је неопходно да се
истражи социјално окружење деце, дијагностикују проблеми и препреке које
отежавају примену и изведу потребне промене како у околини детета, тако и у
понашању особа које су најодговорније за бригу о њима.Свака предшколска
установа би у оквиру васпитно-образовног процеса требала да реализује поред
осталих и следећи задатак: прихватање социјалних улога и норми и развијање
позитивних стилова интеракције. Значајан показатељ добре психосоцијалне
климе представља комуникација међу учесницима васпитно-образовног процеса,
коју карактерише групна кохезивност и солидарност међу децом, узајамно
поштовање деце и васпитача, могућност деце да искажу своја мишљења и
потребе, активно учешћедеце у раду у групи, осећање припадности предшколској
установи.
Кључне речи: агресивно понашање, превенција, дете предшколског узраста,
васпита
Abstract:Establishing good and effective communication among children is the
primary task of preschool teacher. If the psychosocial climate is unfavorable, different
forms of aggressive and antisocial behavior may occur. The paper investigates
aggressive behavior in the framework of a number of theories: Bronfenbrenner’s
theory, instinctive theories, frustration theories, theories of social learning and theories
focused either on the analysis of cognitive processes that occur in an individual from
1
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the moment of exposure to a particular group of stimuli to the possible aggression.
Child’s aggressive behaviour depends on the following factors: individual, educational
and situational. In order to determine the combined impact of social context on the
aggressive behavior of children we can apply the ecosystem perspective. In
developing prevention programs, it is essential to explore the social environment of
children, to diagnose the problems and obstacles that prevent implementation, as well
as to carry out the necessary changes in the children’s environment and in the behavior
of people who are most responsible for taking care of them. Each preschool institution
should implement the following tasks within the frame of educational process:
acceptance of social roles and norms and development of positive interaction styles.
Communication among participants in the educational process, which is characterized
by group cohesion and solidarity among children, mutual respect of children and
preschool teachers, children’s freedom to express their opinions and needs, active
participation of children in the work of the group, the feeling of belonging to preschool institution, represents an important indicator of positive psychosocial climate.
Keywords: aggressive behavior, prevention, preschool children, preschool teacher
Увод
Агресивност је базична психичка динамска снага чија је најопштија
функција успостављање и одржавање граница и то како унутар личности тако и
између личности и њеног окружења иизмеђу социјалних група (Жужул, 1989,
64). Агресивно понашање посматра се са различитог гледишта, због тога су и
тумачења феномена агресивности различита.Различите аспекте агресивног
понашања објашњавају следеће теорије(Дедај, 2014, 9-10):
 Бронфренбренерова теорија еколошких система (Bronfrenbrenner, 1997, 15).
Индивидуалне карактеристике су под утицајем различитих еколошких
контекста као што су породица, предшколска установа, вршњачке групе,
шира заједница и између њих постоји сложена интеракција и снажна
зависност. Дакле, агресивно понашање може да се обликује под утицајем
социјалне средине.
 Инстиктивистичке теорије.Фројдоватеоријаагресивностипретпоставља да
конкретнопонашањенастајекаопоследица борбе инстикта живота (Eros) и
инстикт смрти (Thanatos). Према Фромовој теорији(Fromm, 1976., Жужул,
1989, 14)извори агресивности су и наслеђе и учење. Агресија је свако
понашање коме је циљ да се нанесе штета другој особи, животињи или
предмету.
 Фрустрациона теорија агресивности (J. Dollard, L. Doob, N. Miller, O.H.
Mowrer, R.Sears, 1939, према: Жужул, 1989, 20). Према овој теорији агресија
је понашање које се увек јавља као одговор на фрустрацијску ситуацију,
којајепраћенајакимемоцијамаикојајенепосредноиспровоциранатуђим
поступцима. Дакле, да би дошло до агресивне реакције нопходно је
присуство одређене дражи повезане са агресивним реаговањем, које
изазивају наклоност непријатељство (Essau & Conradt, 2006., 21, према:
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Дедај, 2014,13).„Особа когнитивно обрађује фрустрирајућу ситуацију,
закључује о узроцима и предвиђа последице, и на основу тога додатно
диференцира осећања беса и/или страха и уздржава се или неуздржава од
агресивног поступка. Јединка се може уздржати од агресије јер је научил a
да је у тој ситуацији искаљивање беса путем агресије неодговарајуће.”
(Попадић, 2009, 188).
 Теорија социјалног учења (Бандура, 1983). Дете усваја агресивни репертоар
посматрањем. Дакле, агресивно понашање је научени начин постизања циља
у социјалним односима, чији успех ће зависити од социјалног контекста, а
учи се путем класичног, инструменталног и опсервационог учења. “Учење
агресије значи и да дете учи да дискриминише - ситуације у којима владају
различита правила, или особе према којима може бити агресиван и да
генерализује понашање научено у једној ситуацији и према одређеним
особама на друге ситуације и друге особе.” (Попадић, 2009, 184).
Агресивни поступци јачају или слабе, у зависноти од тога да ли су праћени:
позитивним поткрепљењем
(постизање неког жељеног циља),
негативнимпоткрепљењем (избегавањем непријатне ситуације), позитивном
казном (деловању аверзивне дражи) или негативном казном (ускраћивању
пријатне дражи).
 Когнитивне теорије агресивности(Dodge, 1986., Husman, 1988) истичу да
начин на који појединац перцепира и интерпретира спољашње догађаје
детерминише да ли ће он реаговати агресивно или неким другим
понашањем(Beck,2003, 78).У свакој социјалној ситуацији појединац је
изложен деловању одређених знакова. Унутар појединца у вези тих знакова,
присутни су одређени циљеви и у меморији утврђене шеме понашања,
којима се може доћи од знакова до циљева.Начин на који деца процесирају
социјалне информације имаће директног утицаја на испољено понашање.
Најзначајнији фактор који делује на појављивање агресије су
емоционалне промене које настају у организму и оне представљу мотивациони
фактор агресивног понашања. У фрустрационим теоријама, највеће значење се
придаје емоционалним факторима. У теорији социјалног учења Бандуре (1983),
најзначајније место заузимају социјални фактори. Когнитивним факторима
највећи значај се придаје у когнитивним теоријама агресивности (Dodge, 1986).
Berkowitz (1989) сматра да су најзначајни ситуацијски фактори. Неопходно је
нагласити да у већини теорија агресивности наведени фактори имају различиту
позицију у објашњењу агресије.
Однос између различитих фактора који утичу на евентуалну појаву
агресивног понашања, дат је на Графичком приказу бр.1
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Графички приказ бр.1 Шема процеса агресивног понашања (Жужул, 1989, 80)
Агресивно понашање се појављује због деловања одређене провоцирајуће
ситуације која ће изазвати емоционалне промене у организму. Те емоционалне
промене ће изазвати мотивацију за агресијом, што ће за последицу имати појаву
мотивације за инхибицијом агресије. Однос између провоцирајуће ситуације с
једне стране, уметнутих емоционално - мотивационих промена, и агресивне
реакције с друге стране је узрочан. Тај однос се остварује преко когнитивно информацијских процеса, а социјални фактори утичу на те процесе. Ситуацијски
фактори утичу директно на емоционално -мотивацијске процесе. На појединца у
једном одређеном тренутку делује одређена група спољашњих стимулуса. У
зависности од објективних карактеристика тих стимулуса, али и од низа
субјективних фактора, ти се стимулуси могу интерпретирати као провоцирајући.
Уколико се перципирају као провоцирајући, доћи ће до емоционалних промена,
тј. до емоционалног узбуђења. Колики ће бити интезитет изазваних емоцоналних
промена зависи на првом месту од перципиране јачине провокације, али и од
неких ситуацијских фактора. Појава емоционалног узбуђења ће довести до
интерпретације тог узбуђења, на које ће највише деловати прошло искуство о
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томе како је слично искуство било раније интерпретирано, али и препознавање
емоција код других особа које су биле у сличној ситуацији. Интерпретација
емоција ће довести до могућих одговора који су кроз прошло искуство
похрањењи у меморији. Уколико се емоција препозна као бес, доминантни
одговори ће бити агресивни, делом због биолошких предиспозиција, а делом
кроз учење. Значи, појава агресивних схема ће довести до мотивације за
агресијом. Интезитет те емоције ће зависити од интезитета емоционалног
узбуђења, али ће на њега деловати и одређени ситуацијски фактори, од којих је
најважније евентуално постојање додатне мотивације за агресијом. Агресивна
мотивација ће довести до когнитивне процене последица евентуалне агресије. На
процену последица ће утицати многи фактори, а најважњи од њих је
карактеристика потенцијалног циља агресије. Евалуација последица ће довести
до појаве агресивне инхибиције. Интезитет инхибиције ће зависити на првом
месту од процене последица, али и од постојања одређених ситуацијских
фактора, тзв. агресивних знакова. Ти агресивни знаци могу деловати на
инхибицију двосмерно, могу је снижавати, а могу и да је појачају (Dodge 1987.,
Husseman, 1988., према: Жужул, 1989, 81-82).
Функција комуникације у превенцији агресивног понашања
Како би се предупредило агресивно понашање деце, превасходно је важна
успешна комуникација између деце. У Педагошкој енциклопедији комуникација
се дефинише као размена порука, информација између две или више особа
(Поткоњак, Шимлеша, 1989, 404). Сама социјална интеракција заснива се на
комуникацији.
Прематеоријиинформација,комуникацијскипроцессастоји
сеод:пошиљаоца,примаоца,медија(посредникизмеђупошиљаоцаи
примаоца),поруке(значењеилиинформацијакојасепреносиодпошиљаоцадопримао
ца) иисхода(променеупонашањупримаоца)(Shanon&Weaver,1949,према:Havelka,
1992, 67). У комуникацијски процес учесници комуникације, пошиљалац и
прималац, уносе предходна искуства,очекивања,личне особине,тренутно стање и
друге садржаје који утичу како на употребу медија и на садржај поруке,тако и на
сам исход комуникације. Претпоставка успешне комуникације је исто
интерпретирање садржаја поруке, и код примаоца и код пошиљаоца
информације, спремност за сарадњу, интеракција и кооперативност учесника
комуникације.
Настанак и развој комуниколошких способности детета започиње у
његовом примарном окружењу - породици, затим се наставља у предшколској
установи, школи и широј друштвеној заједници. Васпитни стил родитеља
(демократски, аутократски или премисиван), не/потпуност породице, у великој
мери обележавају понашање детета. Поласком у предшколску установу дете има
моделе понашања стечене у породичном окружењу и као такве покушава да их
пренесе у нови социјални амбијент.
Непосредно иза породице, важан фактор социјализације представљају
вршњаци. Квалитет интеракције ученика са вршњацима, одређује и квалитет
комуникације. Уколико постоје неке сметње током интеракције њихових
друштвених искустава настају и проблеми у комуникацији. Као узрок, јавља се
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насилна комуникација, али и последица тешкоће прилагођавања ученика новом
социјалном амбијенту.
Посматрањем понашања детета у конкретним ситуацијама васпитачи су у
могућности да препознају комункациону климу из које дете потиче. У складу са
тим сазнањима могу да планирају даљи рад са дететом у циљу превенције
евентуалног агресивног понашања у групи, односно стварања и унапређивања
позитивне комуниколошке климе. За бржу и ефикаснију социјалну адаптацију,
сарадња са родитељима је од пресудног значаја.
Квалитет комуникације, директно или индиректно одређују и:
индивидуалне карактеристике детета, вршњаци, васпитни стил васпитача,
ситуационе детерминанте. Индивидуалне карактеристике детета се јављају као
резултат наслеђа, систематских утицаја средине и васпитаника и у међусобној су
синергији. Следи приказ својства личности детета која афирмишу ненасилну
комуникацију (Табела бр.1)
Табела 1. Својства личности детета која афирмишу (не)насилну комуникацију
(Василијевић, 2006, 467)
Својства личности која
афирмишу ненасилну
комуникацију

Својства личности која
подстичу насилну
комуникацију

Својства личности
склона избегавању
комуникације

Отворен у испољавању
осећања, реалистичан,
практичан, спеман за
акцију, показује интерес за
социо-културно окружење,
дружи се, сарађује,
осетљив за туђе проблеме,
одан, поверљив,
прилагодљив, популаран,
одговоран, преиспитује се,
иницијатор, ведар,
пожртвован, пријатан,
срдачан, тактичан.

Конфликтан, физички
агресиван, вербално
Повучен, затворен,
агресиван, несигуран,
уздржан у испољавању
непослушан, тврдоглав,
осећања, пасиван,
инаџија, бунтовник,
стидљив, несигуран,
непријатељски
несрећан,
расположен,
неприлагођен,
непопуларан,
незаинтересован,
раздражљив, ироничан,
депресиван, ћутљив,
лабилан, хладан,
неповрељив.
уздржан, затворен,
повучен, нетактичан,
склон доминацији,
наметљив, стално
незадовољан,
пркосан,комуникациони процес одређен
којем се одвија
неприхваћен.

Ситуациони контексту
је
мноштвом фактора у којем можемо издвојити контекст потреба и емоционални
контекст. Покретач комуникације су потребе са којима особа улази у
комуникациони процес садругом особом. Различити приступи тумачењу потреба
се слажу да су базичне потребе основни покретачи мисли,осећања и
понашања.Тумачење базичних потреба може се разликовати у зависности од
основне теоријске оријентације, али могуће је набројати: егзистенцијалне
потребе, физичке потребе, потребу за сигурношћу, за љубављу, за идентитетом,
припадањем, за друштвеним признањем итд. (Ковач-Церовић и сар.,1996,
23).Уколико особа која има адекватна сазнања о сопственој потреби не води
рачуна о другој особи која, такође, у комуникацију уноси своје потребе, као
исход неуспешне комуникације може доћи до конфликта али и до насилне
комуникације.
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Насилна комуникација се може описати као процес у којем пошиљалац
поруке неводи рачуна о примаоцу поруке, те самим тим нема увида о потреби за
исходом који би био адекватан послатој поруци нити свест о потреби за
адекватном комуникацијом као основом социјалне интеракције чији ј е циљ
социјални утицај.
Успостављање добре и ефективне комуникације међу децом је примарни
задатак васпитача. У васпитно-образовном процесу на све аспекте развоја
дететове личности, утиче интерперсонална комуникација која је „... основни
инструмент развоја нашег идентитета, који се остварује у току нашег социјалног
рођења. Идентитет развијамо и остварујемо савладавањем неких основних
животних вештина као што су примање и давање, задржавање и пуштање ,рад,
рад сa другима и прихватање себе“(Брајша, 1994,18).
Reardon (1998, 72) дефинише интерперсоналну комуникацијску
компетенцију као степен у којем је понашање особе примерено ситуацији и на тај
начин омогућава особи да оствари своје индивидуалне и релацијске циљеве.
Ниво друштвене компететности је важан фактор прихваћености и одбачености у
друштву. Друштвена компетенција означава способност кориштења
одговарајућих социјалних понашања у сваком аспекту живота и то:
 Истинску жељу за комуникацијом;
 спонтаности опуштеност у комуникацији;
 обострано поверење и уважавање;
 усклађеност различитих облика комуникације;
 активно слушање и подстицање саговорника на даљу комуникацију;
 мотивисање деце давањем позитивних оцена његовог понашања и слично.
Дакле, неопходне су одговарајућесоцијалне вештине како појединац не
би имао проблеме при комуникацији иинтеракцији с друштвом.Учити децу да
комуницирају и да разумеју комуникацију других особа један је од важних,али и
сложених задатака васпитно-образовног процеса. Васпитачи треба да усмере „ ...
пажњу на помоћ деци да развију своју социјалнукомпетенцију... помоћи деци да
оснаже своје базичне социјалне вештине, једна од најзначајнијих стратегија
подучавања јесте пружање (стварање) деци могућности да слободно,али и
смислено, комуницирају током школског радног дана-током игре,рада у великој и
мањим групама,током одмора, односно кад год је то одговарајуће"(Katz
&McSlellan, 1999,89).
Разговор као основни вид развоја интерперсоналне комуникације представља и
веома значајно средство којим подстичемо укупан развој деце, изграђивање његове
самосталности, развој сарадње,размене и стварањатимске атмосфере у групи. Како
би комуникација између деце у васпитно-образовном процесу била продуктивнаи
подржавајућа, требало би да се задовољи: слобода комуникације, искреност у
изражавању, конзистентсност изражавања, фокусираност на тему разговора,
равноправан однос у изражавању.
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Табела 2. Основне одлике квалитетне и ефективне вербалне комуникације
(Katz &McSlellan, 1999,89)
КОМУНИКАЦИЈА
ЗАДАТАК
Слобода комуникације - отклањањеосећајаприсилеукомуникацијиса другима;
- развојсвестиопозитивној
међузависноститокомрадаутиму;
Искреност у
- ослобађање страхаодизражавањасопственогмишљења и
изражавању
страхакакоћетомишљењебити
прихваћеноодстранеосталихучесника у тиму;
Конзистентност
- усклађивање мисли и говора у комуникацији;
изражавања
-стварање позитивне климе за концентрисан и ефективан
(неусклађеност мисли рад на тимском задатку и међусобног поверења међу
и говора)
учесницима;
Фокусираност на тему -помоћ детету да се усредсреди на стицање знања и да
разговора
схвати да његови необавезни коментари нису одговарајући
начин комуникације у групи;
-рад на социјалним вештинама;
Говор сарадње
- развитислободу код децеда
тражепомоћједниоддругихида
покушавајузаједничкидоћидорешења;
Непатерналистички
-развој толерантности код деце који пожурују децу из групе;
говор
-оснаживање деце који имају
осећајнесигурностииосећајмањевредностиуодносу
наосталечлановеугрупи;
Равноправност у
- подстицатидецу да приближно једнако вербално
изражавању
учествују у групном раду.
Развој успешне комуникације за децу представља изазов и у уској је вези
је са њиховим целокупним интелектуалним и моралним развојем. "Садржај
комуницирања може се односити на примарне задатке групе, на врсту активности
и средства којима се постижу основни циљеви. Међутим,садржај комуникација у
функционалној групи (нпр.образовној) одраз је такође социјалних и емоционалних
потреба чланова, важних за функционисање групе. Помањкање или спречавање
тих садржаја комуницирања знак је неповољних интерперсоналних односа и
негативно делује на ефикасност групе" (Поткоњак, Шимлеша,1989,404). Дакле,
индивидуе могу остварити потпуни развој својих потенцијала само у
заједници.Учешће у било којој групи захтева познавање и разумевање норми,
правила, вредности и вештина неопходних за интеракцију унутар групе. Управо
тако је и у случају целокупног васпитно-образовног процеса, а посебно у случају
кооперативног учења која захтева интензивну интерперсоналну комуникацију.
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Закључна разматрања
Васпитно-образовни процес подразумева различите облике и форме
интерперсоналних односа и комуникације међу децом. Један од важних разлога за
подстицање деце на слободну и квалитетну комуникацију, поред развоја
социјалних вештина, јесте и чињеница да деца којa нису у могућности слободно и
неспутано да комуницирају са другима губе веома важан извор нових сазнања, а
то су управо њихови другови. Способност разумевања туђег становишта и
способност идентификовања последица сопствених социјалних акција формирају
се у великој мери у контексту вршњачких односа. Интеракција са вршњацима
ствара услове за развој социјалних вештина, социјалне компетенције,
емоционалне стабилности. Блискост са вршњацима доприноси развијању
осећања одговорности, солидарности, емпатије, доводи до поверења у друге
људе, али и самопоштовања и сигурности у себе.
Свака предшколска установа би у оквиру васпитно-образовног процеса
требала да реализује поред осталих и следећи задатак: прихватање социјалних
улога и норми и развијање позитивних стилова интеракције. Значајан показатељ
добре психосоцијалне климе представља комуникација међу учесницима
васпитно-образовног процеса, коју карактерише групна кохезивност и
солидарност међу децом, узајамно поштовање деце и васпитача, могућност деце
да искажу своја мишљења и потребе, активно учешћедеце у раду у групи,
осећање припадности предшколској установи.
Уколико је психосоцијална клима неповољна долази до различитих
облика агресивног и асоцијалног понашања. Зато је важно, да се деца укључе и у
друге активности (спортске, рекреативне и хуманитарне активности) и да се
интезивира сарадња родитеља и васпитача. Велики значај се придаје и начину на
који се утврђују и образлажу норме и правила понашања у вртићу, да ли деца
имају активну партиципацију у њиховом доношењу, да ли се правила образлажу
или се намећу, да ли се претходно о томе дискутује, како се контролише њихово
поштовање и како се кажњава њихово непоштовање. У креирању психосоцијалне
климе веома важну улогу има и личност васпитача: стручност, правичност,
смисао за хумор и начин на који се васпитач опходи према деци, колегама,
родитељима.
Унапређивање комуникацијске компетентности васпитача и деце је
неопходно за стварање повољне психосоцијалне климе у предшколској установи.
Улога васпитача је у креирању позитивне климе у групи и остварује се и кроз
подстицање другарства међу децом. Подршка и разумевање дечјих потреба чини
нужну претпоставку за ефикасно педагошко деловање васпитача на „процес
усвајања знања и вредности, развој способности, подстицање самоактуализације
..." (Јовановић, 2004, 134).Дакле, да ли ће се неко дете понашати агресивно
зависи од следећих фактора: индивидуалних, васпитних и ситуацијских. За
утврђивање комбинованог утицаја социјалног контекста на агресивно
понашањедеце може се поћи од екосистемске перспективе. При изради
превентивних програма прво је неопходно да се истражи социјално окружење
деце, дијагностикују проблеми и препреке које отежавају примену и изведу
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потребне промене како у околини детета, тако и у понашању особа које су
најодговорније за бригу о њима. Екосистемска перспектива даје концептуални
оквир за утврђивање комбинованог утицаја социјалног контекста на развој
понашања појединца. Нова димензија еколошке интервенције указала је на
потребу да се при изради превентивних програма прво истражи њихово
социјално окружење деце, дијагностикују проблеми и препреке које отежавају
примену и изведу потребне промене како у околини детета, тако и у понашању
особа које су најодговорније за бригу о њима.
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Aпстракт: У раду се анализира стратегија израде курикулума као својеврсног
приступа програмирању, којим се у суштини актуелизују и покрећу многобројна
питања везана за филозофију образовања, методологију израде школских
програма, садржинску структуру и практично извођење. Такође се разматрају све
фазе пограмирања посебно тако што се узимају у обзир и различити приступи и
карактеристике самог програма Ликовне културе.
Кључне речи:курикулум, програмирање, наставни програм, циљеви учења,
садржај учења, ликовна култура.

Abstract: The paper analyzes the strategy of curriculum development as a kind of
specific approach to programming, which essentially actualizes and triggers numerous
questions related to the philosophy of education, methodology development of
curricula, content-structure and practical performance. It also considers all phases of
programming, especially by taking into account different approaches and the
characteristics of the program of the Fine Arts.
Keywords: curriculum, programming, learning objectives, learning content, Fine arts.
Увод
Тренутни наставни план и програм за Ликовну културу је осим незнатних
измена у наслову наставних јединица и броја часова за поједине наставне теме
идентичан наставном плану и програму из 1991. године који представља
ревидирану претходну програмску верзију из 1985. године. Програм из
деведесетих је ослобођен идеолошког контекста који је био до тада заступљен,
наглашена је научна утемељеност у принципима и критеријумима његове израде,
а у његовом конципирању декларативно је истакнута потреба напуштања
традиционалног, емпиристичког и прагматичког начина решавања проблема
времена и садржаја наставе (Будић, Клеменовић, Милутиновић, 2005). У
савременом наставном програму циљеви образовања су углавном усмерени на
стицање знања, неусклађени су са развојним карактеристикама ученика,
1
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њиховим потребама и интересовањима, као и са потребама друштва и
дефинисани су најчешће као идеали којима се тежи, па се у пракси до њих тешко
може стићи (Алексендрић, 2009).
Још 2002. године овом програму су замерали због нефункционалности,
преобимности, сматра се да је ригидан и застарео, без хоризонталне и вертикалне
повезаности, да није у складу са динамиком времена и савременим схватањима
процеса сазнавања и учења. Подвргнут је озбиљним критикама да је ограничен
на уске ликовне ефекте и развој малог броја способности и вештина у теоријским
основама, сама визија ликовног васпитања и образовања према циљевима и
задацима није сасвим јасна, и занемарује широке могућности утицаја које
уметност може да има у развоју личности. Конкретизација циљева формално се
обавља преко задатака наставе и тиме циљеви остају на декларативном нивоу,
без повезивања циљева и исхода (Јоксимовић, 2008). Из тог разлога, сутор овог
рада сматра да је потребно иновирати курикулум у складу са променама које је
савремено друштво, а самим тим и уметност, доживела у последњих 50 година,
јер се прелазак на курикуларни приступ сматра најбољим путем да се образовни
систем отвори и прилагоди захтевима времена и осигура простор за стална
побољшања и развој система образовања.
Kурикулум и његове компоненте
Појам плана и програма се постепено замењује термином курикулум, а
само педагошко значење овог појма је далеко од опште усаглашености услед
различитих идеолошких и теоријских схватања самог образовања. Разлике
између ова два појма се односе и на сам приступ изради и на међусобни однос,
било да се схватају као синоними, или да се курикулум узима као шири појам
који у себи обухвата план и програм (Превишић, 2007). Више аутора је извело
различите дефиниције које се међусобно не искључују, него је (у) њима
наглашена одређена компонента целине образовања. На курикулум се гледа као
на својеврстан приступ програмирању, којим се актуелизују и покрећу
многобројна питања везана за филозофију образовања, методологију израде
школских програма, садржинску структуру и практично извођење.
Оно што је заједничко за сва схватања је да се савремени курикулум
састоји од више елемената који су узрочно-последични и међузависни, а можемо
их сврстати у пет широко схваћених компоненти: дела о ученику и друштву;
циљева и задатака учења; садржаја са селектираним обимом; начина преношења
(методологија, услови за учење и сл.); евалуације (Ђорђевић, 2003).
Курикулум узима у обзир објективну друштвену стварност, па и
друштвену критику и његова израда се темељи на стратегији друштвеног развоја
и визији развоја васпитно-образовног система, посебности модерне образовне
политике и проверених педагошких стандарда и компетенцијских очекивања.
Курикулум као практична реализација „компетенцијских очекивања“ утемељује
се на дефинисаним циљевима васпитања и образовања. Процес одређивања и
формулисања циљева је један од средишњих задатака приликом израде
курикикулума. Јован Ђорђевић истиче сложеност тог поступка јер је потребно
узети у обзир промене повезане са наставним програмом, као што су: садржај
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наставног предмета, друштво, његове потребе и захтеви, ученици и културна
средина у којој они живе и развијају се, филозофија образовања, систем
вредности, као и теорије и принципи учења (Ђорђевић, 2003).
Ситуацијска анализа/утврђивање и процена потреба
у васпитању и образовању
Да би смо дефинисали циљеве, а тиме и задатке учења, први корак је
одређивање потреба васпитања и образовања. У васпитању и образовању потребе
су разлика између квалификација (оспособљености) потребних за жељену
промену понашања и нивоа ученичке оспособљености коју ученици већ имају, а
то се постиже анализом постојећег стања. Ситуацијска анализа је и својеврсна
евалуација курикулума. Према Колин Марш дијагноза потреба је почетна фаза,
темељ за планирање курикулума, а факторе процене потреба дели на спољашње
и унутрашње факторе у односу на школу.
Квалитет ситуацијске анализе зависи од нивоа објективности
прикупљених података на темељу којих се процењује стање. Ниво објективности
ће бити већи ако је у тај процес укључено више учесника директно или
индиректно укључених у процес образовања, а подаци добијени таквом
свеобухватном анализом ће имати вредност само ако се заиста примене.
Методе, технике, поступци и инструменти потребни у ситуацијској
анализи су: упитници, интервјуи (писани и усмени) с ученицима, родитељима,
учитељима и др., контролни пописи (за вредновање и самовредновање), писани
прилози (литература, документи), субјективне процене, различити састанци
(размене мисли, расправе, округли сто, трибина), тестови (знања, способности,
личности), задаци објективног типа, анализа садржаја, резултати проведене
формативне и сумативне евалуације претходног курикулума, итд.
Ситуацијска анализа је увид у тренутно стање, односно увод и
упознавање са проблемом (у школи, образовању), а процена потреба је формално
утврђивање разлике између тренутних резултата (исхода, производа)
и
потребних или пожељних резултата којима се разлике распоређују по редоследу
важности, а обим тих активности зависи да ли обухватамо једну школску
заједницу или шире (Колин Марш, 1997). При томе, кораци у процени потреба
обухватају: припрема (одлучивање о расположивим ресурсима, времену,
актерима), установљавање и вредновање циљева, утврђиванје приоритета циљава
и њихово превођење у наставне резултате. Након тога следи тестирање са циљем
да се утврди тренутни ниво знања ученика и разврставање података. Израда
пописа потреба се врши на основу утврђене разлике у знању ученика између
оног што је пожељно и између оног што је показано, а сређивање пописа потреба
се врши према броју разлика између пожељног и стварног знања. Завршни корак
представља објављивање пописа навода о раскорацима у знању“ (Колин Марш,
1997, 102).
Заговорница дидактике као теорије курикулума Немица Кристин Молер
(Christine Moller) свој приступ теорији и пракси курикулума назива циљно
усмерени приступ. Молер сматра да је неопходно приказати инструмент за
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израду појединих циљева који су применљиви у пракси, при чему је нагласак на
једнозначном опису циљева, на прецизности коју можемо постићи само ако
једнозначно одредимо и понашање које ученик треба да покаже, као и садржај на
којем се то понашање треба приказати. Прецизни циљеви су неопходна, али не и
довољна претпоставка за избор делотворних метода. Успех поучавања и учења,
односно изграђеног курикулума, може се делотворно испитати само на темељу
циљева. Такав прескриптиван дидактички приступ даје упуте за деловање у
настави путем свеукупног планирања, организације и контроле учења.
Приликом формулисања циљева за одређену наставну јединицу,
наставници полазе од наставног програма где проналазе углавном само податке о
градиву и нејасно
формулисане вишезначне циљеве. У том случају, корисно је из разних извора,
као што су текстови (наставни програм, предметнодидактичка литература,
стручна литература даног предмета итд.), школa, носитељи занимања, контактне
групе, наставници, ученици, родитељи, други представници друштва (попут
корисника, стручњака итд.).
ефинисати циљеве, при чему ће један од
одлучујућих критеријума бити питање који су извори за дату наставну јединицу
најиздашнији
Опис и класификација циљева учења
Неки извори неће дати јасно формулисане циљеве, али ће бити присутне
имплицитне, неизречене представе о циљевима. Такве широке и уопштене
формулације потребно је превести у описе и формулације оних врста понашања
које би требало да представљају и резултате учења. Имплицитне представе треба
превести у експлицитно исказане циљеве учења, које би требало прецизно и
једнозначно описати. Будући да у сваком циљу можемо разликовати садржајни
део и понашање, при чему, према бихевиористичком приступу, садржајни аспект
чини стимулус, а аспект понашања представља компоненту реакције, прецизно
одређивање треба спровести на оба подручја (Дидактичке теорије,1994).
Оно што би требало узети као полазиште за дефинисање практично
могућих и остваривих циљева и исхода јесу суштинска питања - Шта ученик
треба да зна, разуме и уме? Шта је кључноза наставни предмет и шта је основни
концепт наставног садржаја?Овакав приступ дефинисања циљева/исхода
омогућава наставнику евалуацију остварености циљева, програмских садржаја и
ученичких постигнућа, али даје могућност за даље унапређивање васпитнообразовног процеса и сопственог рада.
Циљеве треба диференцирати према степену комплексности понашања и
према ступњевима апстракције. Општи циљеви морају бити замењени
хијерархијом блиских, конкретних циљева и међуциљева или задатака. Овај
захтев је много лакше остварити за знања и вештине него за понашање, ставове,
погледе и вредности (Ђорђевић, 2003). Нова наставна технологија (технолошки
приступ) захтева инструментализацију циљева постављањем прецизног система
којим ће циљеви бити поређани поступно, тј.таксономијом циљева и конкретним
и јасним описивањем циљева наставе који неће доводити наставнике у
недоумицу.
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Кристин Молер даје предност дводимензионалним шемама које
обједињују и садржајни и аспект понашања, и констатује да не постоји ниједна
оптимална класификација. У настави, специфични циљеви и исходи се одређују
за сваку наставну тему/јединицу, а у складу са компетенцијама ученика,
циљевима и програмским садржајима. При њиховом одређивању могуће је
ослањати се на ревидирану Блумову таксономију циљева у којој је дефинисано
шест категорија когнитивних процеса – памћење, разумевање, примена, анализа,
вредновање и креирање, као и четири димензије знања (шта се учи и испитује) по
категоријама – чињенично, концептуално, процедурално и метакогнитивно.
Међутим, када се говори о стваралаштву, узимајући у обзир да Блумова
таксономија циљева покрива само когнитивне аспекте знања, вештина и ставова,
али не и перцептивни и емоционални аспект, као саставни и неизоставни део
стваралачког процеса, неопходно би било дефинисати их и кроз категорије и
димензије перцептивно-емоционалних процеса од којих се може поћи у
одређивању циљева/исхода у домену стваралаштва, посебно наставе ликовне
културе (Филиповић, 2014).
Исходи образовања су резултати образовног процеса који се могу
систематски пратити, вредновати и објективно утврдити. Док исходи образовања
описују која знања, умења, ставове и вреднoсти треба да развије сваки ученик на
одређеном нивоу школовања, стандарди дефинишу ниво њихове развијености.
У Образовним стандардима за крај обавезног образовања за област
ликовна култура дати су исходи, у виду исказа који описују шта ученик/ученица
зна и уме уследећим областима: Медији, материјали и технике визуелних
уметности, Елементи, принципи и садржаји (теме, мотиви, идеје...) визуелних
уметности и Улога, развој и различитост визуелних уметности.Извршеном
анализом је утврђено да су обухваћене само четири категорије когнитивних
процеса, и то оне које се односе на памћење, разумевање, примену и анализу, док
су вредновање и креирање потпуно изостављени, и закључује да је потребно
допунити опсег постојећих исхода у Стандардима у свим димензијама
когнитивних процеса, посебно вредновања и креирања, и на тај начин
обухватити ученичке компетенције уз уважавање развојних могућности и
потреба ученика. (Исто.).
Један од значајних аспеката, али и услова стваралачког процеса, поред
искуства, јесу перцепција и доживљај, који су у потпуности изостављени у
Стандардима. Стваралачки процес чине искуство и доживљај. Основне фазе
перцепције су посматрање, потом процес анализе чулних утисака и њихове
прераде, а то је опажање/виђење, и на крају рецепција као прерађени чулни
утисци, односно увиђање,уочавање. Такође, доживљавање, односно активирање
чулних утисака и покретање емоционалних процесаје један од услова за
ставаралачко изражавање, али ни оно није предвиђено исходимау званичним
Стандардима. Запостављање значаја и функције доживљаја и емоционалног
односа према различитим чулним и сазнајним елементима негирају стваралаштво
у потпуности, и претварају уметност у бихејвиорални узрочно-последични однос
онога што се очекује од ученика, и онога што ученик репродукује као готов,
наводно, стваралачки продукт. Узимајући у обзир да Блумова таксономија
циљева покрива когнитивне аспекте знања, вештина и ставова, али не и
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перцептивни и емоционални аспект, који су саставни и неизоставни део
стваралачког процеса, неопходно је дефинисати их кроз категорије и димензије
перцептивних, емоционалних и кративних процеса на основу којих се могу
одредити циљеви/исходи у домену стваралаштва. Ауторка препоручује да се
исходи у стандардима ослањају, поред когнитивних процеса, и на 1. перцепцију
(од опажања до мишљења), 2. доживљај и 3. Креативност (Исто.).
Циљеви и исходи се разликују по својим основним функцијама. Циљеви
омогућавају планирање и развој курикулума и обично су формулисани у облику
глаголских именица, а исходи праћење и вредновање образовног процеса и
формулисани су као активни глаголи, односно радње које ће ученици бити у
стању да ураде по завршетку програма.Исходи би требало да имају следеће
особине: да буду усклађени са развојним и индивидуалним карактеристикама
ученика; да буду проверљиви (али нужно не и мерљиви); да буду позитивно
формулисани, оствариви, комплексни и дељиви; да буду специфични (у смислу
ко, шта, кад, где и како делује) и конкретни да омогуће адекватну организацију
васпитно-образовног рада и проверу постигнућа, да буду прецизни, јасно
формулисани да би се спречила различита тумачења.
Ликовно васпитање и образовање, посебно настава ликовне културе у
општем образовању, има првенствено задатак да допринесе перцептивномоторном, социо-емоционалном, естетском, духовном и когнитивном развоју
ученика, уз стицање одговарајућих искустава и сазнања из домена визуелне
уметности, својеврсну прераду и процес изражавања. Одређивање циљева/исхода
управо треба да обухвате све наведене аспекте, како би омогућили пуновредан
развој и очување интегралности дечје личности (Филиповић, 2014).
Садржаји учења
Бројна схватања о курикулуму усмерена су на проблеме садржаја
наставних програма, као уже дефиниције. Слабости традиционалних наставних
садржаја (програма) огледају се у асимилацији знања ограничених на учење,
понављање и преношење постојеће културе, уместо подстицања стваралачких
квалитета ученикапрема једној новој култури коју треба постићи. Са становишта
хуманистичког образовања, учење је усвајање нових информација или искустава
и лично откривање њиховог значења. Вредност емоционалног укључивања у
процес учења налази се у његовој могућности да помогне усвајању нових или
непознатих искустава. Због тога се инсистира на повезивању когнитивних и
афективних садржаја којима би се шире, потпуније и ефикасније утицало на
развој и васпитање мишљења (Ђорђевић, 2003).
Наставни програм за Ликовну културу конципиран је тако да је нагласак
стављен на теорију форме, диференциран на ликовне елементе и ликовне
принципе (на пример линија, својства и врсте линија, линија у природи, линија
као ивица тродимензионалног тела..), што је карактеристично за схватања да је
редослед усвајања знања који иде од посебног ка општем оправдан, јер одговара
узрасним особеностима мишљења ученика. Израда програма и утврђивање
редоследа усвајања знања треба да пође од логике односа општих и
појединачних знања у развоју теоријског мишљења, што се постиже уколико се
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пође од логике односа општих и посебних знања у развоју науке, односно,
области из које се узимају садржаји (Будић, 2006). За издвајање и организовање
наставних садржаја морају се одредити критеријуми, као што су економичност,
значајност, валидност, интересовање, прилагођеност садржаја узрасту и
могућностима ученика, изводљивост. Потребно је повезати садржаје и процес;
пребацити тежиште на усвајање и разумевање суштинских појмова и принципа;
изложити наставне садржаје као структуре.
Ликовно васпитање и образовање је интердисциплинарна област која
подразумева теоријске садржаје, као и процес њихове примене, а исходи би
морали да обухвате теорију у домену уметничког наслеђа, теорије уметности и
теорије форме, ликовних технологија и материјала и практични
рад,односноликовно изражавање/стваралачки процес који укључује примену
теоријских знања, вештина и ставова из претходно наведених теоријских
области, перцепцију, доживљај и лични израз. Препоручује да се уведе и посебна
област, а то је стваралачки процес. Ова област се може сагледати кроз медије
технике и материјале – практичнапримену – идеје и значења у односу на
приказане теме и мотиве, ликовни језик – примену ликовних елемената и
принципа компоновања и ликовни израз– перцепцију доживљај и креативност, из
којих би били изведени исходи преко кључних компоненти учења (Филиповић,
2014).
Програмирање васпитно-образовних садржаја
Одабир наставних садржаја је темељ за њихово сређивање,
структурисање односно програмирање и као резултат настаје наставни програм
који, да би испунио своју сврху, треба да омогући постизање постављених
циљева и исхода учења. Неки аутори наводе разлику између курикулума и
наставног програма управо у односу према садржају. Док су у наставном
програму садржаји само набројани, курикулум говори о научној утемељености
садржаја, оправданости њиховог одабира, повезивању садржаја и циља који, тако
повезани, подстичу учење.
У програмирању је потребно поштовати одређене дидактичке аспекте,
односно применити начела програмирања: распоређивање садржаја по систему
поступности (од ближег ка даљем, од једноставнијег ка сложеном). Распоред
садржаја у облику концентричних кругова омогућује да се садржаји проширују и
продубљују из разреда у разред, а спирално узлазни распоред темељи се на
правилима да се опсег садржаја поступно шири из године у годину.
Конципирање садржаја треба да узме у обзир узрасне и индивидуалне особине и
потребе деце, да има развојно формативну улогу, као и да омогући остваривање
васпитно-образовних циљева и задатака. С обзиром на интердисциплинарну
природу ликовног васпитања и образовања потребно је широко обухватити
стратегију обликовања садржаја програма од циљева и задатака овог предмета,
преко интегралног утицаја који ова област има на развој дечије личности, да би
се постигли циљеви којима тежи хуманистичко образовање.
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Начини преношења (методологија)
У савременој школи неопходно је истицати вредност, значај и примену
метода које имају вишестрани утицај на ученике и њихов развој. То се, пре свега
односи на поступке и методе које омогућују да се пасивно знање преображава у
активно, а погодне су и за откривање нових знања и њихову примену. Поступци
и методе проблемске наставе испуњавају оба услова. Ове методе усмеравају
ученика на анализу стања путем постављања проблема, издвајање података који
су већ познати, формулисање претпоставки као и евентуално решавање
постављених задатака или проблема. Радње које се дешавају током овог процеса
дешавају се на три нивоа спознаје: на нивоу чињеница (када се траже емпиријски
подаци); нивоу модела (када се покушавају стварати модели, системи и познате
везе и односи међу њима, уз њихову допуну елементима везама које је ученик
сам открио); и моделу теорија (када се формулишу правила и обављају
уопштавања у процесу решавања проблема зависности, у виду норми, принципа,
правилности и сл.). Решавање проблема подразумева релативно самостално
откривање законитости, као и пружање могућности ученицима да дођу до
слободних, оригиналних и креативних открића и решења. Није кључно добијање
одређених резултата, субјективно откривање истине, него процес истраживања
који ученицима омогућује да сами, према својим могућностима, примењују
одређене поступке у самосталном стицању и усвајању знања, и тиме стичу
способност да процењују валидност информација (Ђорђевић, 2003).
У настави Ликовне културе требало би стога применити стратегију
васпитно-образовног рада којом се, са једне стране у највећој мери поштује
личност детета, његове иницијативе, интересовања и одлуке, али се оно не
препушта себи, него се проналазе путеви за успостављање партнерског односа, у
коме свако од партнера има ингеренције сразмерно својој зрелости и искуству.
Развој стваралаштва зависи од култивисања целокупне личности и
равномерног развоја свих способности. Код детета се узајамно развијају
различити видови изражавања где учествује више психофизичких функција:
усмерена пажња, моторика, стваралачка машта, сликовно памћење, посматрање,
мотивација (воља), емоције и мишљење, те је зато веома важно да наставник и
васпитач познају све компоненте дечјег развоја и утицаја на његове како
ликовне, тако и опште способности. Развој детета је интегрални процес, па се
ликовно васпитање не може свести само на естетске основе, већ постоји
непосредан утицај и на дететов развој чула и физички развој, когнитивни развој и
развој интелигенције, социо-емоционални развој, развој стваралачке
комуникације, развој креативности и семиотички развој. У зависности од узраста
курикулум треба да пружи различите могућности у односу на знања, вештине и
способности, процесе и садржаје области ликовног васпитања и образовања.
Радна сарадња, при томе, укључује развој осетљивости и вештина потребних за
закључивање, процењивање и учествовање у сарадничким процесима креирања и
израде. Ученици могу да користе информатичко-комуникацијску технологију
(ITC) тамо где је погодно, да истражују области које су нове за њих, укључујући
идеје, технике и процесе, као и да реагују на школско окружење и локалне
културне утицаје. Учествање у ликовној уметностиподразумева посете ликовних
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атељеа и студија, рад на различитим локацијама, посете уметницима, занатлијама
и дизајнерима, искуство „учења на даљину” или „е-learning“, учење у виртуелном
окружењу (интернет), учествовање у савременој уметности и дизајну, рад са
креативним појединцима у креативном окружењу. Мултидисциплинарност
подразумева истраживање у интердисциплинарним и мултидисциплинарним
вежбама унутар уметности, као што је комбиновање визуелних слика са звуком,
говором, покретом и преношење на продукте стваралаштва (Филиповић, 2013).
Вредновање
У процесу остваривања циљева васпитања и образовања неопходно је
дефинисати поступке вредновања (евалуације) нивоа ученичких постигнућа.
Процењивање и вредновање представља значајан део у комплетном
васпитно-образовном процесу, самим тим и у ликовном образовању, јер
омогућава евалуацију остварених резултата ученика, наставника, а тиме
квалитета и функционалности програмских садржаја у актуелној васпитнообразовној пракси.
За анализу и процењивање дечјих ликовних радова неопходно је
познавати стадијуме ликовног, интелектуалног, психо-физичког и социјалноемоционалног развоја. Издваја се неколико аспеката чије сагледавање је
пресудно у анализи и вредновању ликовних радова деце: психолошки,
социолошки, педагошки и естетски аспект. Проценом психолошких компоненти
од којих зависи основни вид изражавања и психолошком анализом указујемо на
развојни степен детета. Социолошком анализом откривамо карактеристике
несвесно регистрованих емоција у дететовом цртежу, а које указују на дететову
потребу да комуницира са својим окружењем. Степен могућности визуелне
комуникације процењујемо чистоћом знака који можемо лако да декодирамо.
Педагошки аспект представља утицај васпитно образовног програма ликовног
васпитања и образовања и ако су подстицаји позитивни, они доприносе развоју
дечјих способности и у њиховим радовима се огледа позитиван однос према
средини и људима, креативност и оригиналност, лични израз и складна употреба
изражајних средстава. Естетски аспект подразумева ниво ликовних способности
детета, при чему Карлаварис наводи степен креативности, обликовне
способности, оптичко-интелектуалне способности, техничко изражајне
способности, семиотички аспект, доследност у методолошком смислу и
индивидуалне специфичности израза, као критеријуме естетске анализе.
Ликовни израз за децу представља начин комуникације па естетски
критеријуми и техничка саврешеност не би требало да буду одлучујући за
процењивање производа дечијег стваралаштва. Напредовање детета у
стваралачком изразу има смисла процењивати првенствено у односу на његове
дотадашње радове и приликом вредновања је неопходно узети у обзир
стваралачки процес. Нормативи за оцењивање су следећи – посвећеност раду,
уложени труд и активност на часу, ниво усвојености садржаја наставне јединице
у складу са индивидуалним способностима ученика и ниво креативности ученика
који се огледа кроз резултате стваралачког процеса (Филиповић, 2011).
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Приступи теорији и пракси курикулума
Хуманистички прилаз и функционалистички курикулумски концепт су
два доминантна приступа теорији и пракси курикулума. Хуманистичке поставке
полазе пре свега од ученика и од тежње ка развоју свих њихових потенцијала
кроз усвајање система вредности, достигнућа науке, уметности и технологије,
али и откривање властитих могућности, развој самопоуздања и спремности
суочавања с изазовима живота у друштву које се мења. Хуманистички идеал
школе је васпитно-социјална заједница у којој се ученицима пружају могућности
да уче на неки нов начин: активно, партнерски, откривајући, пројектно,
креативно, и у духу пријатељских односа ради постизања социјалних
компетенција.
Функционалистички курикулумски концепт оријентисан на производ,
продукт који одговара друштвеним условима и захтевима одређеног времена,
датира с почетка двадесетог века и задржао се у различитим варијантама до
данас. Присталице овог приступа очекују од школе само практични позитивизам,
а занемарују васпитање и социјализацију ученика где је креативност више
пожељна као производ, а мање као ученичко понашање (Превишић, 2007).
Смит (Smith, 2000, по Алексендрић, 2009)) разликује четири приступа
курикулумској теорији и пракси:
1)
курикулум усмерен на садржај
Курикулум као програм који треба пренети, тј. његова ужа дефиниција као
синоним за наставни план и програм састављен од три битне одреднице: 1) циљ и
задаци образовања; 2) наставни садржаји и 3) дидактичко-методичка упутства.
2)
курикулум усмерен на продукт
Курикулум усмерен на исходе, односно на циљеве учења. Садржаји и методе
учења обликују се тако да постигну дефинисане исходе, при чему је дефинисање
циљева темељна основа у практичном спровођењу курикулума.
3)
курикулум усмерен на процес
Курикулум усмерен на процес је усмерен на методе рада, на интракцијски однос
између ученика, наставника и процеса сазнавања. Одликује се експрименталним
карактером.
4)
курикулум усмерен на праксу
Овај приступ негује акцијско истраживање наставника, не само критички однос
према пракси него и размишљање и акција.
Постоји и курикулум као контекст, скривени курикулум, који представља реална
дешавања у учионици, онај стални социјални процес који чине интеракције
ученика, наставника, знања и окружења. (Алексендрић, 2009).
Курикулум можемо разликовати и по структури, која подразумева поделу
на затворени и отворени курикулум. У темељу затвореног курикулумског
приступа настави је психолошки правац бихејвиоризам, и одговара
традиционалном поимању наставног плана и програма, где је све педагошки
програмирано од тачно описаних, операционализованих циљева, према којима су
одређени садржаји, и према којима се процењује делотворност курикулума.
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Критикован је због своје крутости јер „бирократизује и конзервира наставу и
васпитање“ и „спутава природност у понашању ученика и учитеља“ (Превишић,
2007, 27).
Критичари класичне курикулумске теорије, која је по њима васпитно
образовни процес свела на формализам, а учеснике на пуке извршитеље туђих
замисли, заговарају отворени курикулум. Теоријске основе овог приступа
базиране су на схватањима о прогресивном васпитању и разним варијантама
отвореног васпитања, али и у многим савременим психолошким теоријама као
што су хуманизам, конструктивизам, теорија о вишеструкој интелигенцији,
теорија „левог и десног мозга“, али и у социолошким теоријама
мултикултурализма, еманципације и критичкој теорији. Карактеристика
отвореног курикулума је флексибилност у методологији израде, садржаји,
циљеви, исходи и начин рада су подстицаји понуђени на избор, што даје
наставнику простор за иницијативу и стваралаштво. Уопште, цени се
иницијатива и креативност свих учесника у настави, и истиче вредност
скривеног курикулума у васпитању, његова социјално-комуникативна
компонента (Превишић, 2007).
Из покушаја превладавања крутости затвореног курикулума и претеране
слободе отвореног произишао је мешовити тип курикулума. Он представља
прелазни пут са нормираног на хумано-креативни курикулум савременог
васпитања и образовања. Сматра се данас модерним приступом чија се
методологија и структура израде концентрише на курикулумске оквире која
представљају водич и оријентацију наставницима, а не прописе, тако да се
реализација програмских садржаја спроводи на слободан и креативан начин и
максимално активира ученика у „зарађивању знања, способности и вештина“
(Превишић, 2007).
Постоји и подела у зависности од полазишта на која се ослања
курикулумска концепција: курикулум усмерен ка знању (или предметни
курикулум који може бити академско-рационалистички или когнитивнопроцесно орјентисан, курикулум усмерен ка друштву и курикулум усмерен ка
ученику (Милутиновић, 2005).
Закључак
На питању курикулума укрштају се сукоби различитих теоријских
оријентација које теже променама у педагогији и дидактици. Теоријски дискурс
између модерне и постмодерне теорије очитава се у различитим курикулумским
концепцијама. За модернизам је карактеристично тражење једног правог
одговора са затвореним или функционалистичким типовима курикулума
академско-когнитивне оријентације. За постмодернизам је карактеристично
прихватање различитих одговора и дефиниција као једнако вредних, јер је
постмодерна теорија заинтересована за то како се људи прилагођавају на нове
искуствене услове и реинтерпретацију прошлости, са отвореним или мешовитим
курикулумским концептима хуманистичке оријентације. Постмодернизам значи
преовладавање света модерне (који се огледа у индивидуализму и
антропоцентризму) и афирмацију екоцентризма, мира, феминизма и осталих
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савремених еманципаторских покрета с нагласком на ослобађање од самог
модернизма (Griffin,D.R. по Превишићу, 2007).
Природа ликовне уметности, разноликост њеног утицаја на свестрани
развој личности пружа плодну подлогу у прихватању и интерполирању најбољег
од различитих стратегија у креирању курикулума. Стратегија израде курикулума
у настави Ликовне културе треба да крене од „златне средине“ до једног
еклектичког, систематски рационалног поступка који ће обухватити и обрадити
све етапе у конструисању курикулума, а самим тим и у процесу васпитања и
образовања, при томе водећи рачуна о њиховом међусобном односу, прожимању
и утицајима.
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ОБРАЗОВНЕ МОГУЋНОСТИ СТРИПА/ГРАФИЧКОГ НАРАТИВА
Апстракт: Иако постоје уверљиве потврде да употреба стрипа у настави има
бројне предности, у нашој образовној пракси је овај графички наратив слабо
заступљен. У раду се разматрају могућности примене стрипа у настави и
илуструје пример из праксе - примена стрипа у настави филозофије са ученицима
четвртог разреда Гимназије „Вук Караџић“ у Лозници. Евалуација је вршена у
фази припреме ученика, односно израде стрипа у функцији анализе наставне
теме, и у фази презентовања садржаја на часу. Наставник је вршио и
самоевалуацију припреме и реализације часа. Закључено је да графички наратив
може бити подстицајно средство за учење и рад, али и да може повезати
методички оквир наставе филозофије и њених особености са дигиталном
технологијом. Потребно је веће ангажовање наставника у процесу увођења
стрипа у наставу и испитивање образовних могућности графичког наратива и у
другим предметима, као и на различитим узрастима, кроз емпиријска
истраживања.
Кључне речи: настава, стрип/графички наратив, ИКТ.
Abstract: Although there is convincing evidence that the use of comics in education
has many advantages, this type of graphic narrative rarely occurs in our educational
practice. The paper discusses the possibilities of application of comics in the classroom
and illustrates practical example - use of comics in teaching philosophy to students of
fourth grade of high school "Vuk Karadzic" in Loznica. The evaluation was carried out
during preparatory stage, i.e. writing comics for the purpose of the analysis of the
teaching topic, as well as at the stage of presentation. Self-evaluation of preparation
and implementation of the teaching topic was carried out by the teacher.It was
concluded that the graphic narrative can be a motivating tool for learning, but that it
can connect a methodical framework of philosophy and its characteristics with digital
technology. Greater involvement of teacher in the process of introducing comics in the
teaching and testing of educational potentials of graphic narrative in other subjects, as
well as at different age, through empirical research, is needed.
Keywords: teaching, comics/graphic narrative, ICT.
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Увод
Верификоване анализе образовања у Србији истичу недостатак квалитета
наставних метода као један од највећих проблема. Уочено је да је настава у
школама претежно предавачког типа, а да је веома мала искоришћеност метода
активног учења и могућности које пружају савремене информационокомуникационе технологије. (Стратегија развоја образовања у Србији да 2020.
год.)
С друге стране, од наставника се очекује да, између осталог, усклађује
своју праксу са иновацијама у образовању, као и да у настави примењује
информационо-комуникационе технологије. (Стандарди компетенција за
професију наставника њиховог професионалног развоја, 2011).
Да би наставници успешно одговорили образовним изазовима савременог
доба потребно је, пре свега, да информационо-комуникационе технологије
сагледавају као озбиљан ресурс у процесу наставе/учења који може да унапреди
комплетан наставни процес. У том смислу, суштински је важно да наставници
развијају, проширују и продубљују своју информатичку и информациону
писменост.
Док информатичка писменост подразумева поседовање основних знања и
вештина потребних за коришћење рачунара, информациона писменост је шири
појам и представља способност ефикасног проналажења, вредновања,
преношења и уопште коришћења информација доступних путем широког појаса
медија који нас окружују (Прајс, 2011).
Мандић и Радовановић (1988) истичу да се у условима научно-техничког
прогреса проширује друштвена функција наставника, од њега се много више
очекује у погледу организације васпитно-образовне делатности, поваћава се
његова одговорност у развијању друштвене свести младих људи и у њиховом
оспособљавању за креативан рад у модерном друштву.
Може се учинити да су ово превелики захтеви који се намећу
наставницима, али уколико желимо да разумемо наше ученике који одрастају у
веку информационих технологија – то је неминовно. Свако дете које је рођено у
21. веку одраста у дигиталном светуу којем технологија прожима све аспекте
живота. Док одраслим генерацијама може бити тешко да изађу на крај са новом
технолошком стварношћу, за младе генерације је то најприродније окружење.
Деца новогмиленијума често се називају нет-генерацијом или, сликовитије,
„дигиталним урођеницима”.
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Информационе технологије између наставника и ученика
Сваком објективном посматрачу је очигледан дигитални јаз између
наставника и ученика, јер данашњи ученици дају предност брзом пријему
информација из различитих мултимедијалних извора, док њихови наставници
преферирају „споро и контролисано ослобађање информација из ограничених
извора“. (Школа будућности 2)
У том смислу и стоји препорука за наставнике да постану ученици и
открију дигитални свет 21. века, тако што ће да се позабаве испробавањем
дигиталних алата које користе њихови ученици, истраживањем света на мрежи и
садржаја помоћу којих могу унапредити наставу и учење.
„Дигиталне алатке могу да буду од велике помоћи у процесу учења,као и
у креирању производа учења. Стављање ученика пред изазов креирања
дигиталних производа као резултата учења, уместо традиционалних радова као
што су писани или куцани извештаји, много више приближава учење оном што
се дешава у стварном свету.“ (Школа будућности 2: 105).
Ипак, у нашем образовању је, чини се, јаз између наставника и ученика, а
кад су у питању дигитални ресурси, евидентан. Илустрација (стрип) који следи
има двојак циљ: 1) да прикаже позиције наставника и ученика и 2) да упозна
читаоца са овим образовним дигиталним ресурсом.
Употреба дигиталног стрипа/графичког наратива у настави представља
веома подстицајно наставно средставо које може да приближи ученике и
наставнике и поново их повеже у наставном процесу – у овом случају
потпомогнуто применом информационо-комуникационих технологија.
Употреба стрипа у образовању
Основно питање које се поставља је зашто користити стрип у настави,
које су његове предности. Церић (2012) износи резултате истраживања који се
126

Мирко Марковић

Образовне могућности стрипа/графичког наратива

односе на ученичку перцепцију наставе уз примену стрипа у односу на класичну,
рецептивно-предавачку наставу. Истраживање је спроведено коришћењем
технике семантичког диференцијала која индиректно мери ставове испитаника.
Ученици су процењивали наставу уз примену стрипа и класичну наставу помоћу
биполарних скала. Од њих се тражило да за сваки пар придева, односно за сваку
скалу, одаберу онај придев који боље описује задати појам. На пример, једна од
скала семантичког диференцијала била је разумљиво-неразумљиво. Резултати
истраживања показали су да ученици позитивније перципирају „учење уз
примену стрипа“ од „класичне (рецептивно-предавачке наставе)“.
Као предности стрипа, Церић истиче следеће: 1. поред сликовница и
бајки, стрипови су још увек прво читалачко искуство деце; 2. стрипови помажу у
изграђивању моралних и естетских категорија, развијању маште и осетљивости
за преобликовање (мењање стварности), упознавањем с богатством и лепотом
језика; 3. стрипови, у односу на друге књижевно-уметничке форме, додатно
помажу детету (тако што се између њих и текста развијају асоцијативне везе) да
разуме значење текста, да открије нове и непознате речи, да уочи узрочнопоследичне везе између стрип кадрова (темпоралност), односно да прати причу
(Церић 2012: 11). На све ове начине стрип „помаже при развијању читалачких и
језичних вештина и способности, медијске писмености, као и читалачког
самопоуздања код деце.“ (Церић 2012: 11).
Томе у прилог говори и једно истраживање повезаности стрипа и
писмености код деце које је показало да је Финска земља са највећим процентом
школске деце која читају стрипове (близу њих 60%), а, са друге стране, то је
земља која има стопу највеће писмености – чак 99%. Церић (2012) истиче и
студију из 1993. у Journal of Child Language, према којој се деца путем просечне
стрип свеске упознају са готово двоструко више нових речи него уз помоћ књиге
за децу, а усвоје чак и до пет пута више нових речи у односу на уобичајену
конверзације с одраслима. Учење применом стрипа свакако је позитивно за
ученика ако узмемо у обзир да су информације истовремено и текстуално и
визуелно дате. Церић овде упућује на теорију дуалног кодирања, теорију
мултимедијалног учења те семиотичку теорију о односу текста и слике ( в. Церић
2012: 12). Још једна предност у односу на коришћење неких других средства у
настави је што се стрип често везује уз хумор. Lazzarich (2013) је изучавао утицај
хуморног дискурса на ефикасност васпитно-образовног процеса. Њега је
занимало колико је хумор могуће имплементирати у школски простор па је из
тог разлога испитивао његов утицај на исходе учења и резултате васпитнообразовног процеса и давао смернице за његову употребу. Он сматра како се
хуморни дискурс стрипа може искористити у различитим фазама наставнога
процеса, и то нарочито у фази мотивације када ученике треба заинтересовати за
рад и створити пријатну атмосферу. Хумор у настави је важан за „афирмацију
комуникације и заснивања поверења у поучавању. Ведрином и духовитошћу
наставници успостављају пријатније радно окружење у коме се боље сурађује.“
(Lazzarich 2013: 189).
Без обзира на резултате истраживања који недвосмислено потврђују
позитивну улогу стрипа у настави, евидентна је занемареност и потцењеност
стрипа у односу на друге медије масовне културе. Употреба стрипа као
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образовног и васпитног медија није довољно истражена и методички обрађена,
бар када је у питању наш образовни систем. У свету је ситуација битно
другачија. Употреба стрипа у настави је медотички утемељена и васпитно
артикулисана. Пре свега, због могућности које стрип као васпитно-образовни
медиј пружа.
Несумњиво је да се на искуству других, у погледу коришћеља стрипа у
настави, може закључити да се учењем постижу бољи резултати уколико су
информације које се примају представљене и текстуално и визуелно, што стрип с
његовим визуелно-вербалним потенцијалом сврстава у веома корисна наставна
средства.
Стрип у настави филозофије
Када је у питању настава филозофије у средњим школама, њу
карактерише извесна доза апстрактности, тако да ученици имају доста проблема
у разумевању филозофских тема које могу бити прилично удаљене од њиховог
непосредног искуста. Употреба стрипа у настави филозофије добија свој смисао
уколико је у функцији превазилажења овог проблема, односно уколико има
улогу подстицаја за филозофско мишљење или као средство приближавања и
појашњења филозофских идеја.
Осим ове, стрип у настави филозофије може имати и улогу у разумевању
и тумачењу филозофских и логичких појмовајер су филозофски текстови
најчешће писани „од филозофа за филозофе“, односно превише академски за
неког ко се први пут сусреће са филозофијом. То се може превазићи тако што се
филозофски садржаји, из једне апстрактне аргументацијске и логички строго
структуриране форме, транспонују у једну слободнију, ученицима пријемчивију
и атрактивнију форму, а да се при том не изгуби смисао и комплексност
филозофске проблематике.
Исто тако, пред ученике се могу постављати и различити подстицајни
изазови, као што је да сами креирају стрипове о одређеним филозофским
појавама. Тако се код ученика развија креативност, али и подстиче повезивање
знања из различитих предметних области. У таквом контексту ученик више није
особа која се идентификује са информацијом, већ постаје креатор нових садржаја
тако што користи знања којима је овладао, каналише уско сортирана знања у
логички процес повезивања информација из различитих предмета, а у циљу
стварања једне свеобухватне слике сопственог знања. Овакав приступ додатно
мотивише индивидуалну креативност и слободу изражавања.
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Примена дигиталног стрипа у настави филозофије - пример из праксе
Повезивањем методичког оквира наставе филозофије и њених особености
са дигиталном технологијом, с једне стране, и карактеристика ученика 21. века –
дошло је до развијања идеје о примени дигиталног стрипа у настави филозофије.
За разлику од класичног стрипа који се црта руком, дигитални стрип са
својим алатима омогућава сваком ученику да, примењујући готове елементе,
креира наративну структуру у сликама. Односно, сви елементи стрипа – као што
су: ликови, сцене, објекти, облачићи, су припремљени и налазе се у галерији, а
ученици треба да их комбинују и за једно са уписаним текстом обједињују. Ради
лакшег разумевања, ученицима је приказан продукт таквих активности, које је
наставник креирао у форми једног стрип-каиша.
У оквиру редовне наставе филозофије, ученици четвртог разреда у
лозничкој Гимназији, добијали су индивидуалне и идивидуализоване задатке сходно њиховим знањима, вештина и способностима – да одговарајући текст из
филозофије прикажу у форми стрипа. Теме за обраду су били из античке
филозофије, која се у настави филозофије највише обрађује, а ученици су се,
сходно својим интересовањима, опредељивали и бирали неког од античких
филозофа.
Кораци у реализацији задатка:
Први део задатка се односио на развијање читалачких компетенција, јер
је било потребно текст прочитати, протумачити и разумети, а затим га сажети и
припремити за транспоновање у форму стрипа.
Други део задатка се односио на упознавање са веб апликацијом за
израду дигиталног стрипа. Ученицима је препоручен програм који се налази на
адреси http://www.bitstrips.com/create/comic/. За коришћење програма најпре је
потребно извришити регистрацију корисника, а то је најједноставније преко
фејсбук профила.
После извршене регистрације може се почети са израдом стрипа, тако
што ће се одабрати распоред сцена. Стрип може имати само једну сцену или
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више њих. У овом случају, с обзиром насложеност задатка, ученицима је дато
упутство да причу креирају у 12 сцена.
Када се дефинише распоред (layout) отвара се радна површина изнад које
се налази галерија за избор сцена, ликова, облачића за унос текста, разних
предмета и њихову контролу, а испод су алати за померање, смањење/повећање
објеката, преклапање, брисање и сл.
Радно окружење ове веб апликације за израду електронског стрипа је
прилично једноставно и за њу није потребно неко посебно информатичко знање.
Једноставним превлачењем објеката из галерије на радну површину се креирају
садржаји. Међутим, потребно је доста труда да се прича конципира и да се дође
до одговарајуће композиције која омогућава и лаицима да разумеју приказани
садржај филозофског поимања света и човека.
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Рад Наташе Јошић из 2013. године, креиран у оквиру наставе филозофије, а у
корелацији са уметношћу и информатиком. Ученица је изабрала Сократа као
типичног представника античке филозофије, а у стрипу је представила његово
суђење.
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Евалуација часа
Евалуација је била усмерена и на период припреме и израде стрипа и
презентације на часу. Ученици су били мотивисани за рад и сарадњу. Често су се
обраћали наставнику за помоћ и подршку. Испољавали су задовољство
постигннутим резултатима и веома радо су јавно приказивали своја достигнућа.
Искуство говори да је настава филозофије обогаћена применом
дигиталног стрипа постала занимљивија, да ученици показују више
интересовања и да изазови који се постављају испред њих делују подстицајно.
Наставник је, у процесу самоевалуације утврдио да је припрема за
организацију рада са ученицима уз помоћ стрипа као графичког наратива
последица дужевременог упознавања са ИКТ ресурсима, консултовања стручне
литературе, промишљања о садржајима филозофије на другачији начин. У
процесу израде и презентације задатака у форми стрипа редефинисане су улоге
наставник-ученик и иновиран методички оквир. Задовољство наставника је
високо оцењено у следећим параметрима: организација часа, заинтересованост
ученика за рад, активност на часу великог броја ученика, непосредно усвајање и
разумевање презентованих садржаја.
Корак даље
Описани пример активности у лозничкој Гимназији са резултатима
евалуације, подстакао је и охрабрио наставнике да организују наградни конкурс
„Филозофија у стрипу“ који је расписиван на националном нивоу. У периоду
2013 – 2015. два пута је Гимназија „Вук Караџић“ из Лознице расписивала
наградни конкурс за све средњошколце са територије Србије који кроз стрип
обрађују филозофске теме. Конкурсне радове је послало око 50 ученика. Овакав
вид креативног стваралаштва младих, који су своје радове слали на овај конкурс,
потвдио је њихову способност да знања која су стекли у средњој школи повезују
– обједињавајући уметност, филозофију, социологију, психологију, историју,
рачунарство и информатику.

132

Мирко Марковић

Образовне могућности стрипа/графичког наратива

Победничи стрип из 2014. год., рад Уроша Петровића из Шапца.
Завршна разматрања
Употреба стрипа у нашем обаразовном контексту је слабо развијена.
Истовремено, то је и недовољно методички истражено подручје. Резултати
евалуације часова филозофије у лозничкој Гимназији сведоче о појачаној
мотивисаности ученика за рад, што је довољан основ за промишљање
методичког оквира примене стрипа. Предности употребе стрипа опажане су, не
само на плану мотивације ученика за рад, већ и у промени позиција и улога
наставника и ученика. Анализирајући активности наставника и ученика у фази
припреме и реализације часа, може се закључити да је дигитални јаз између
ученика и наставника, који препознајемо као један од проблема у савременом
образовном контексту, на приказаном часу премошћен. Организовање наградног
конкурса такође је један од начина да се стрип као дигитални ресурс на добар
начин промовише у образовању. Увођење стрипа у наставу захтева адекватну
информатичку и информацијску писменост наставника и потребу за
унапређивањем методичке праксе. Осим што своја информатичка и методичка
знања развијају у оквиру семинара стручног усавршавања, било би значајно да се
наставници што више ангажују и у различитим облицима усваршавања у оквиру
установе - држање и посматрање угледних часова, размене искустава у оквиру
133

Педагошки записи

Бр. 1-2, Год. 2016

стручних актива и сл., како би иновације у настави биле доступне што већем
броју корисника.
Како наведени пример сведочи о вишеструким користима употребе
графичког наратива у настави, било би корисно развити истраживачки
инструмент који би потврдио његову образовну ефикасност. Препорука је да се
изврши истраживање ефеката оваквог вида учења/наставе, и да се утврди
трајност наученог као и могућност примене стечених знања у реалном контексту.
И пре него што се изврши емпиријска провера употребе стрипа у образовне
сврхе, може се, недвосмислено закључити да увођењем овог графичког наратива
у наставу и ученици и наставници имају прилику да развијају дигиталне
компетенције, које представљају једну од значајних компетенција за
целоживотно учење.
Референце
Церић, Х. (2012). Перцепција наставе уз примјену стрипа у односу на класичну
наставу из предмета Филозофија са логиком. Сарајевски журнал за
друштвена питања, (јесен/зима), 9-22.
Lazzarich, M. (2013). Humor i empatija stripa kao metodološki instrumentarij u
poučavanju. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 15(1), 153-190.
Mandić, D., Radovanović, I. (1988). Uvod u opštu i informatičku pedagogiju,
Učiteljski fakultet, Beograd.
Маринковић, Ј. (1983). Методика наставе филозофије, Школска књига, Загреб.
Прајс, С. (2011). Изучавање медија, Клио, Београд.
Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног
развоја (2011). Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд.
Стратегија развоја образовања у Србији да 2020. године (преузето са
http://www.mpn.gov.rs/ 11. 06. 2013. год. у 17:17h)
Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у
образовању – Нацрт, Завод за унапређивање образовања и васпитања
(преузето са http://www.nps.gov.rs/10. 06. 2013. год. у 10:44h)
Школа будућности 2, Majkrosoft и Министарство просвете, науке, и технолошког
развоја Републике Србије (преузето саhttp://aka.ms/skolabuducnosti211.
06. 2013. год. у 19:26h)

Рад примљен: 14.10.2016.
Рад прихваћен за штампу: 02.11.2016.

134

Ивана Прлић

Постмодернизам као оквир за разумевање детета и детињства

Ивана Прлић 1
Висока школа струковних студија за васпитаче
и пословне информатичаре – Сирмијум
Сремска Митровица
ПОСТМОДЕРНИЗАМ КАО ОКВИР ЗА РАЗУМЕВАЊЕ ДЕТЕТА И
ДЕТИЊСТВА
Апстракт:Када говоримо о предшколском васпитању, једно од кључних питања
је како разумемо дете и детињство, јер управо како разумемо, доприноси томе
какве ћемо програме креирати и како ћемо у њима учествовати. Зато ћемо у овом
раду разматрати постмодернизам као шири филозофски, теоријски оквир за
разумевање детета и детињства. Постмодернизам као поглед на свет и друштвену
стварност супротстављен је модернизму у коме се препознаје само једна,
објективна, апсолутна истина. Насупрот њему, према постмодернистичком
схватању не постоји концепт правог пута и једне, објективне истине, већ више
различитих разумевања која симултано и паралелно постоје. Тако
постмодернизам као један од, али и тренутно доминантни поглед на свет, на
својеврсан начин пружа оквир за разумевање детињства, схваћеног као
друштвене конструкције различитих учесника у друштвеној заједници. У складу
са тим, упоредо постоје две различите слике о детету. Дете се са једне стране
види као извор неизмерне љубави, а са друге стране дете је биће којим се
манипулише и које бива злостављано. Оно се види као биће које јесте, које је
компетентно и узајамно одговорно у процесу успостављања, грађења и развијања
односа са другима.
Кључне речи:плурализам вредности, континуитет,
детињства, две слике детета, компетентно биће.

нова

социологија

Abstract:One of the key issues considering preschool education is how we understand
the child and the childhood, because it is how we understand what contributes to the
programs we create and how we participate in them. Therefore, this paper will discuss
postmodernism as a broader philosophical, theoretical framework for understanding the
child and childhood. Postmodernism as a worldview and social reality is opposed to
modernism, which recognizes only one objective, absolute truth. In contrast, according
to the postmodern understanding there is no concept of the right path, and one
objective truth, but rather a different understanding of the simultaneous and parallel
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there. Thus postmodernism as one of, but now the dominant view of the world, in a
way provides a framework for understanding childhood, understood as a social
construction of different stakeholders in the community. Accordingly, in parallel, there
are two different images of the child. On one hand, a child is considered as a source of
boundless love, and on the other hand, the child is the one to be manipulated and the
one who has been abused. It is seen as a being who is, by the competent manner and
mutual responsibility, in the process of establishing, building and developing
relationships with others.
Keywords: pluralism of values, continuity, the new sociology of childhood, two images
of a child, competent being.
Увод
Када се бавимо неком темом, па и овом, питамо се да ли бављење њом за нас има
смисла, тј. да ли бављење погледом на свет који се другачије зове ,,касни
модернизам’’ или ,,модернизам без хуманизма’’ за нас има смисла? Како је
много страних и неколицина аутора са наших простора писала о постмодернизму
као општем теоријском концепту, погледу на свет, али његовом значају за
разумевање детета, детињства и учења, овај мисаони експеримент нам може дати
нов увид у променљиву слику постмодернизма што ће, надам се, допринети
разумевању комплексне проблематике постмодернизма.
Што се тиче структуре, у овом раду биће речи о постмодернистичком
схватању детета и детињства. Најпре ћемо говорити о постмодернизму као
погледу на свет, а затим ћемо се позабавити тиме шта постмодернизам значи за
нас, то јест како се из постмодернистичке визуре разуме детињство и дете.
Постмодерна – једна или више истина?
Постмодернизам као оквир за разумевање
Свет се мења вртоглавом брзином у свим својим облицима, бојама и
формама. Ипак, питање истине је одувек било актуелно: шта је, да ли постоји и
да ли постоји једна или више њих? На ово питање различите теорије дају
различите одговоре. Конкретно, модерна и постмодерна виде питање истине као
,,камен спотицања”.
Пре него што пређемо на питање истине или више њих, а да не дође до
неспоразума, потребно је да говоримо о истој ствари, тј. да се сложимо око тога
шта је постмодерна. ,,Термин постмодерна односи се на период и начин
размишљања о свету’’ (MacNaughton, 2003: 71), а префикс пост- указује на
правац који му је претходио (MacNaughton, 2003). Сам постмодернизам се као и
већина других праваца развио као радикалан одговор на правац који му је
претходио, модернизам. Стање модерности и постмодерности одговарају двема
визијама детињства: визији ,,будућности’’ и визији ,,носталгије’’(Jenks, 1996).
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Вредности од којих се полази у ове две визије су различите. У
модернизму се промовише ,,култура самопотрђивања, кроз тежњу за ширењем,
ефикасношћу, квантитетом, доминацијом и такмичењем’’ (Capra, 1998; prema:
Pavlović Brenesevović, 2015: 12-13) као и ,,слобода, једнакост, братство (Bauman,
1991: 98; према: Dahlberg et al., 2007: 22)’’, док се у постмодернизму промовише
,,култура интеграције кроз вредности као што су чување и одрживост, сарадња,
квалитет и партнерство’’ partnerstvo’’ (Capra, 1998; prema: Pavlović Breneselović,
2015: 13), као и ,,слобода, различитост и толеранција’’ (Bauman, 1991: 98; према:
Dahlberg et al., 2007: 22).
Модерна као период се јавља током 18-ог века када је интелектуална
елита допринела повоју ,,објективне науке, универзалне моралности, закона и
аутономне уметности’’(Harvey, 1989: 12, 27; prema: Dahlberg et al., 2007: 19). Као
најважниjе оруђе истиче се разум, а наука се види као пут објашњавања,
предвиђања и контроле кроз утврђивање општеважећих истина (Pavlović
Breneselović, 2015).
Пошло се од тога са постоји једна, универзална научна истина која се
може сазнати ако размишљамо рационално (MacNaughton, 2003). Свет је
сазнатљив и треба делати рационално у складу с тим. У уређеном свету
појединац се осећа аутономно, стабилно и спремно да захваљујући утемељеном
знању које ће стећи допринесе напретку човечанства кроз науку, уметност или
неку другу врсту делатности.
Мислило се да ће овакав поглед на свет у коме постоји само један
исправан одговор на неко питање, моћи да поведе човека ка суштинској људској
природи (Dahlberg et al., 2007). С обзиром се у модерни веровало да путем
процеса расуђивања могу доћи до објективног сазнања, сматрало се да је све ,,у
нашој власти’’ (Jenks, 1996).
Fama est да су у модернизму неке истине ипак истинитије од других
захваљујући лобију интересних група које се налазе на позицији моћи. У томе
лежи опасност. Ако, на пример, узмемо да постоји једна истина о томе ,,како
изгледа нормалан развој код детета, знамо како и да планирамо адекватан
програм за малу децу. Разумевање детета које задобива позицију истине зависи
од политике знања нашег времена и културе’’ (MacNaughton, 2000; prema:
MacNaughton, 2003: 75). Са тим су се сложили и други аутори који кажу да ,,нам
је наука дала једну одређену форму истине која често користи доминантним
групама у друштву’’(Bertens 1995; Parker 1997; prema: MacNaughton, 2003: 72).
Ако тако поставимо ствари, теорије које задобијају карактер универзалне истине
су пре опасност, него огледало истине.
Са друге стране, када говоримо о постмодернизму, контекст у коме је
настао може нам нешто рећи о његовој природи. Нови привредни токови у другој
половини 20-ог века, као што је напредак технологије у постиндустријску,
допринели су распршењу антагонизма између класа и преображају друштвеног
поретка у посткапитализам (Jenks, 1996). Шта то заправо значи?
Како је у модернизму важило да постоји једна, објективна, априорна
истина, тако постмодернизам окреће ствари наглавце. Постмодернизам види свет
и образовање као комплексан систем који не подлеже једном универзалном
закону као неотклоњивој истини, већ у себи садржи више истина, образаца и
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начина размишљања (Dahlberg et al, 2007; MacNaughton, 2003). За разлику од
њега, модерна препознаје само једну, научну, апсолутну истину.
Постмодернисти су опречног мишљења у односу на модернисте када кажу да је
нема апсолутне реалности, нити је могуће да дођемо до истина које важе за сва
времена, за сва места, за све људе.
Постмодерна је време и начин гледања на свет који је доста различит од
периода модерности (MacNaughton, 2003; prema: Pavlović Breneselović, 2015).
Места континуитета у модерни која су била оличена у институцијама као што су
друштвена класа, радна група, локална заједница и породица (Jenks, 1996).
Припадност групи, вођење рациом, кохортом научног знања, временска и
просторна предвидивост били су полазна тачка и ,,компас’’ модерне.
Савремени теоретичари указују на то да живимо у квалитативно новом
постмодерном друштву доприноси променама у разумевању света и вредносног
система (Capra, 2003; prema Krnjaja, Pavlović Breneselović, 2013). За разлику од
тога, живот појединца у постмодерном свету ,,испуњен је страхом, бригом и
несигурношћу’’, један од највећих страхова јесте хоће ли нас други оставити иза
себе у утакмици живота (Bauman, 2007: 6; prema: Krauze-Sikorska et al., 2014: 6).
Зато и не чуди што појединац осећа да је свет парадоксалан, уједно пун
могућности, али и неизвесности (Krauze-Sikorska et al., 2014) која носи
несигурност на коју није је навикао човек модерног доба.
Појединац се налази пред мноштвом избора међу којима нема једне, већ
више ,,правих’’ истина. Више не постоји један ,,прави’’, истинити и више
,,кривих’’ путева. То је оно што у постмодернизму изазива несигурност, али у
исто време представља и изазов. Начин како постмодерни човек може да се
,,избори’’ са постмодерним добом је да прихвати и ,,игра игру’’ пуну
варијабилности и сталних потрага.
Један од начина како се рефлексивни пројект «ја» одржава јесте ,,путем
стратегије аутобиографских прича које се домишљато могу обновити. Касна
модерна позива на непрестано, рефлексивно, поновно представљање себе
(Goffman, 1971; prema: Jenks 1996). У тој свеоштој и сталној промени коју
модерни
човек
може
разумети
као
хаос
несигурности,
сталне
реконцептуализације света око себе и свог места у свету, постмодерни човек
стално тражи и налази себе кроз наративе. Како то чини?
Како ,,постмодернисти сматрају да су људска друштва фундаментално
некохерентна и дисконтинуирана, они одбацују модернистичко виђење да је
свако друштво само стадијум на путовању ка људскости’’ (Hughes, 2001: 50).
Постмодернисти друштво не виде као тренутну дестинацију на путовању, већ као
путовање.
За њих нема финалне тачке развоја човечанства. Не гледају на развој
људске врсте као на прогресивни кванитативни и квалитативни раст ка неком
вишем циљу, остварењу човека у потпуности. Тренутно друштво за њих није
само стадијум, пут до хуманости као некој крајњој тачки, тачки на крају пута.
Ипак, чини се као да континуитет даје смисао људском постојању.
Говори нам ко смо ми свеукупно у прошлости, садашњости и са очекивањем
неизвесне будућности. Зато, када људи трагају за смислом, а то је иманентна
људска активност, они трагају за континуитетом са собом и са другима.
138

Ивана Прлић

Постмодернизам као оквир за разумевање детета и детињства

У постмодерни сврха је задобила нову форму. У том смислу постмодерна
представља отклон од модернистичког поимања света у ком човек тачно зна шта
је истина, где је, куда иде и којим путем до тамо треба доћи. Постмодерна све то
реконцептуализује – простор, време, односе међу људима. Све задобива нови
смисао.
Некада, сврха је био концепт напретка ка бољем човечанству. Иако је
постмодернистичко друштво дисконтинуирано и у својој бити разједињено,
,,људи теже кохерентности самоидентитета и успостављању континутитета са
прошлошћу’’ (Jenks, 1996: 17) и домишљати су ,,у својој потрази за
алтернативним разлозима постојања, као и за новим местима повезаности с
колективним животом’’ (Jenks, 1996: 17).
У том контексту Jenks појаву дестигматизације психотерапије ,,при чему
индивидуе «проналазе свој пут» проналажењем узрока и везаности у прошлости
– «унутрашње дете»’’ тумачи као одраз тежње за кохерентношћу и
континуитетом (Jenks, 1996). Како постоји носталгија за дететом, тј. добротом
коју дете симболизује, није ни чудо да су поступци попут овог, али и вођене
фантазије, игре улога, јоге и других техника структуиране тако да се наглашава
повезивање са самим собом.
Реконцептуализују се друштвени простори које деца и одрасли заузимају.
Места која су раније била намењена искључиво деци добијају нове посетиоце.
Преобразила су се и места намењена ,,ексклузивно’’ одраслима. Место престаје
да буде стабилна категорија.
У хаотичном и неизвесном свету постмодерне који се често назива и
,,свет бекства’’ важна је брзина, промена, а не константност (Krauze-Sikorska et
a., 2014). ,,Насилност брзине постала је и место и закон, судбина света и његово
одредиште’’ (Virilio, 1986: 151; prema: Jenks, 1996: 16). Зато изгледа да је једино
што је у постмодерни констатно јесте промена.
У друштву паралелно и равноправно постоје различити, међусобно
супротстављени и у односу један на други алтернативни животни стилови, као
што су финансијски материјализам, здрава исхрана, астрологија, зависност од
наркотика, New Age итд. У животу поједница, временски распоред животних
догађаја, њихово трајање и значење које им приписујемо су се променили. Нова
конфигурација догађаја у животном циклусу човека конкретно значи да се
променило животно доба, трајање и учесталост сталних категорија модернизма
као што су образовање, професионална каријера, брак, рађање деце итд (Jenks,
1996).
Јенкс проблематизује још једно питање када каже да се патње,
немаштина и незнање наших родитеља неће поновити у генерацији наше деце
,,већ ће уместо тога доћи до масовног образовања и масовне потрошње’’ (Jenks,
1996: 15). Питање које се намеће је да ли је опасност само задобила нову форму,
а задржала исту разорну моћ? Да ли је оно што је некада била немаштина данас
масовно образовање и масовна потрошња?
Поред свега што проблематизује, постмодернизам, што је можда и
најчудније, проблематизује науку, али не било како схваћену науку. Напротив,
он заговара приступ да наука која држи монопол над истином, која је
,,апстрактна, вечна, универзална и бави се питањима издвојеним из контекста’’
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(Dahlberg et al., 2007: 25) нема смисла. ,,Науку узима за озбиљно и препознаје
њен утицај на наше животе’’ (Dahlberg et al., 2007: 25).
Иако да бисмо разумели свет који је комплексан, пун супротности и
несигурности, не смемо изузети да размишљамо у терминима рационалноирационално, мишљење-осећање, природа-култура, ред-хаос, у постмодерни не
можемо генерализовати наша разумевања, већ се трудимо да разумемо свет на
локалном нивоу. У супротном симплификујемо разумевање света (Dahlberg et al.,
2007; Hughes, 2001; prema: MacNoughton, 2003).
Ипак, још је Фуко указао на то да су модерне науке попут психологије и
социологије поставиле сопствене жеље и указале нам на ,,жељу за истином’’, пре
него на ,,жељу за знањем’’ (Gore, 1999; prema: MacNaughton, 2003). Јасно је да је
изједначавати тренутни корпус знања у некој науци са истином нонсенс. Наука
се развија, па зато ово изједначавање знања и истине у развоју неке науке у
одређеном тренутку и у одређеној култури нема основа.
Мишел Фуко имао је важну улогу у развоју постмодерне мисли. Фуко је
сматрао да не само да моћ на сваког утиче, већ да свако у некој мери практикује
моћ у дискурсу и да је сам инструмент моћи (Foucault, 1980a; prema: Dahlberg et
al., 2007). Значај дискурса огледа се у језику који није само средство за верно
,,копирање’’ реалности, него ,,језик који користимо обликује и управља нашим
начином гледања и разумевања света, па тако начин како именујемо различите
феномене постаје форма конвенције’’ Конвенције о томе како се ствари именују
и о њима прича Фуко је назвао дискурс. Када се примењује, има утицаја на
специфичне праксе, па се зову доминантни дискурзивни режим или режим
истине. Режим истине организује наше свакодневно поимање света, утиче на
идеје и успостављање граница у специфичној култури у одређеном тренутку
времена, тј. они креира ,,сочиво’’ кроз које видимо истину istinu (Foucault, 1980a;
prema: Dahlberg et al., 2007).
Из овога следи да је ,,немогуће открити истине о свету које су фиксне за
сва времена и исправне за сва места’’ (Foucault, 1978; prema: MacNaughton, 2003:
72). Ако узмемемо ово полазиште као наш режим истине, онда не можемо
говорити о томе да постоји једна истина, већ само можемо говорити о постојању
више различитих режима истине. У том смислу, не постоји један исправан начин
разумевања света већ више начина интерпретирања света.
Контраверзна постмодерна донела је са собом отклон у разумевању света.
Постмодернизам је комплексан, нелинеаран, мултиперспективан, променљив, са
плурализмом вредности и истина, разнолик, субјективан, а у исто време има
своје временске и просторне специфичности (Dahlberg et al., 2007). Свет види као
многоструки, а унифицитет и унитарност су непознати појмови замењени
плурализмом, при чему ,,плурализам није пролазна станица на путу ка
достизању перфекције, већ конститутивни елемент егзистенције’’ (Bauman, 1991:
98; prema: Dahlberg et al., 2007: 22).
Постојање једне истине је у постмодернизму обесмишљено. Ако тако
поставимо ствари и кажемо да не постоји једна, већ више истина, онда и
стварност није једна и јединствена већ потенцијали сусрет између више од збира
више стварности свих учесника заједнице учења у одређеној култури. Па, како
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имамо више стварности, тако постоји и више разумевања тога шта значи бити
човек, дете и како се разуме детињство.
Детињство као социјална конструкција - испреплетане стрелице и путокази
Да ли је детињство биолошки детерминисано или социјално
конструисано? Постоји ли једно или више детињстава? Какве то везе има с
постмодернизмом? Да бисмо боље разумели шта значи детињство као социјална
конструкција и какве то има везе са постмодернизмом, кренућемо од почетка.
Идеје социјалних конструктивиста су великим утемељене у новој
социологији детињства(Prout, James, 1990; prema: MacNaughton, 2003). Према
речима Qvortrup-a ,,пробој’’, ,,нови талас’’ или како су James, Jenks и Prout
назвали ,,епистемолошки слом’’, померио је фокус са теолошких,
романтичарских дискурса и развојних теорија, на нову парадигму у разумевању
детињства (Ryan, 2008).
Насупрот увреженом мишљењу да је детињство једнозначан појам око
кога смо сви сагласни, нова социологија детињства мења перспективу.
Теоретичари нове социологије детињства су доводили у питање универзализам
као једну од основних поставки развојне психологије која говори у прилог томе
да се развој одвија на исти начин код свих људи без обзира у ком контексту да
живе (MacNaughton, 2003).
Социолози детињства су расветилили детињство као концепт на
другачији начин од предходника. Они тврде да поред тога што је детињство
период биолошке незрелости, детињство није узрастом дефинисани период у
животу човека. Детињство је друштвени феномен (Qvortrup, 1994: prema: Vudhed,
2012). Не случајно, овај друштвени феномен који ,,има више значења чак и
унутар једног времена и простора’’ (Vudhed, 2012: 47). Детињство социолози
детињства означавају као друштвену конструкцију (James et al., 1998; prema:
Berthelsen el al., 2009), али и као ко-конструкцију културе (James, Prout, 1997;
James, 2004).
Као културна интерпретација и конструкција дефинисана у одређеном
историјском периоду (Rinaldi, 2013), концепција детињства мења у складу са
социо-културним контекстом у одређеном тренутку времена у одређеном
временском периоду. Тако и ,,деца нису увек и свуда исто: они су социјално
конструисани и могу се разумети само у контексту’’ (Jenks, 2005: 30).
Детињство као контестуализовани оквир за интерпретацију раних година
људског живота је варијабла друштвене анализе која је неодвојива од варијабли
као што су ,,класа, пол или етницитет’’. Имајући ово у виду, детињство се
истражује етнографски јер се не може објаснити, већ само разумети тако што
ћемо уважити перспективе свих учесника истраживања (James, Prout, 1990: 8–9;
prema: Jenks 2005: 30).
Тако схваћено, културни релативизам се испоставља као специфична
одлика нове социологије детињства. Ипак, релативизм не треба поистовећивати
са спекулативношћу. Сложићемо се са постмодерним мислиоцима који
,,заузимају скептичан став према томе да свет може бити сазнат објективно,
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изузимајући, да је то сазнајна активност индивидуе. Човек мора бити сагледан
као друштвени, историјски и лингвистички артефакт, а не као трансцедентално
биће које је способно да стоји изван времена, простора и везе да произведе
истините репрезентације онога што је реално’’ (Dahlberg et al., 2007: 25).
У складу с тим, знање, па и знање о детињству, се види као социјално
конструисано кроз ,,текстуалне и социјалне конструкције које смо креирали у
напору да разумемо сопствену ситуацију (Lather, 1991:99; prema: Dahlberg et al.,
2007: 23).’’ Ко-конструисано је од стране свих људи који су учествовали у
изградњи заједничког значења. Међутим то не значи да постоји једно знање од
детињству.
То не значи да је детињство једно и да је друштвено конструисано
детињство ствар конвенције међу свим људима. Напротив, детињстава има
онолико колико је људи на овој планети. Иако звучи збуњујуће и спекулативно,
можда објашњење за ову изјаву лежи у следећем. Кад се дете роди оно не само да
је биолошки нови живот и са тим наслеђује гене својих предака, већ са рођењем у
тачно одређеној култури, у тачно одређеном временском тренутку, наслеђује и
,,културне гене’’, ако их тако могу назвати. Заправо дете се не рађа у вакууму,
већ у контексту у коме постоје бројни односи и дискурс између осталог и о
детињству.
,,Деца живе своја детињства конструисана за њих од тога како одрасли
разумеју шта су деца и шта требају бити’’(Mayall, 1996:1; prema: Dahlberg et al.,
2007: 41). Како то шта је дете и детињство варира у зависности унутар
политичких контекста различитих дискурса у које улазе знања свих људи као
што су на пример васпитачи, педијатри, социјални радници, психолози
образовања итд. (Jenks, 2005), сви одрасли који се директно и индиректно,
професионално и пруватно баве децом и са њима долазе у контакт, кроз
интеракцију са другима ко-конструишу дискурс детињства. Тако свакодневни
животи деце бивају ,,конституисани су кроз различите наративе о детињству који
постоје у одређеном друштву у одређено време’’ (Kjørholt, 2004: 192).
Међутим, дискурс детињства садашњице није изникао из главе
појединаца, већ у себи садржи елементе дискурса детињства у прошлости који су
се надограђивали, реконструисали и ко-конструисали кроз комуникациони
сусрет различитих учесника васпитног процеса.
Неке од форми дискурса о деци као што су ,,романтичарски’’,
,,евангелистички’’, ,,деликвентни’’, ,,школовани’’, ,,дискурс бриге’’ итд. (Јенкс,
2005) могу бити паралелно присутне у једној култури. Дискурс није једном
завршени ,,шаблон’’ у које деца ,,урањају’’ и којим се воде, већ се свакодневно
дограђује, реконструише и ко-конструише.
Дете ,,урања’’ у културни контекст у коме већ постоји важећи дискурс о
детињству. Можда метафора ,,приповедач, прича и предмет приповедања’’,
најбоље илуструје социоконструктивистичко полазиште да свако, било
појединац или друштво у писаном или усменом облику прича своју причу у
форми наратива (Кјøрхолт, 2004).
Дете тако живи своје детињство у складу са дискурсом о детињству људи
који га окружују, али временом доприноси изградњи тог дискурса кроз учешће у
односима са другима, материјалним и нематеријалним артефактима. Тако дете из
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дана у дан кроз учешће у културним праксама у одређеном друштву у одређеном
тренутку времена, доприноси дискурсу детињства.
Шта је детињство и ко су деца зависи не само од тога где неко гледа, већ
и од сочива кроз које је поглед уперен. Гледајући сочиво социјалног
конструктивизма, детињство разумемо у другачијем светлу, као једнако важан
период у животном циклусу који није ,,препараторни или маргинални, већ важна
компонента друштвене структуре’’ (Dahlberg et al., 2007: 49), који дете
позиционира као субјекта који има право на аутономно мењање курса (Dahlberg
et al., 2007).
Ако узмемо у обзир да не можемо гледати детињство, а изузети децу и
однос који са њима негујемо, јасно је да је социјални конструктивизам допринео
је новом разумевању курикулума и улоге деце у курикулуму. ,,Идеја о постојању
вишеструких начина живљења и бивствовања у свету (MacNaughton, 2003: 75)’’,
унела несигурност је, али и отворила многе могућности за све, укључујући и
децу, да живе живот заснован на начелима социјалне правде и једнакости. Зато
културне наративе свих учесника не треба узети здраво за готово, већ их треба у
друштвеним праксама као што је образовање озбиљно узети у обзир као оквир за
интерпретацију и разумевање (Kjørholt, 2004).
Промена у разумевању детета - чему служи дете у постмодерни?
Раздвојити дете од детињства немогуће је и бесмислено. Када говоримо
из визуре постмодерне, морамо имати на уму да о детету постоје много
перспектива о томе шта је дете, али ниједна апсолутна истина (MacNaughton,
2003). Ипак, да бисмо боље разумели чему служи дете у постмодерни и како то
да је дете социјално конструисана категорија, али и учесник у том процесу,
социјални конструктор, супротставићемо јој модерну.
Модерна и постмодерна постављају пред нас две различите слике детета
као визију будућности и визију носталгије. Модернизам карактерише процес
индустријализације привреде. Услед наступајућих промена, породице почињу да
се селе из села у градове, еманципација жена и постепено од проширене
породица настаје нуклеарна. Као такве модернистичке породице су мобилне,
самоодрживе, одвојене, али и потпуно јавне по свом усмерењу, доступне
средствима масовне комуникације, њима се може управљати, биолошки и
културно су репродуктивне (Jenks, 1996). ,,Оне помажу својом рационалношћу
тиме што олакшавају промене, док истовремено својим члановима
демонстрирају постојаност’’ (Jenks, 1996: 14).
Модерни човек има неодољиву потребу за превазилажењем људске
пролазности и коначности, потребу да иза себе оставе траг. Поред материјалиних
културних артефаката које је модернизам оставио, траг је, у једну руку, и виђење
детета као носиоца доброте у првобитном стању.
Дете ће постати бољи, савршенији човек. Оно је носилац доброте у
будућност, те је посебан акценат стављен на постајање човеком. Не би ли деци
надокнадиле детињство које им је вековима одузимано, породице све више
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времена и пажње посвећују детињству, регулишу га, заштићују (Ryan, 2008) у
материјалном и емоционалном смислу (Jenks, 1996).
У модернизму се полазило од тога да су деца неосновано била
запостављена, васпитно, образовно и на сваки други начин запуштена и да их
зато треба неизмерно волети као нашу будућност. У постмодерни паралелно, а
некада и симултано присутне су две слике детета. Деца нису запостављана, већ
су у исто време вољена и злостављана. Ако се загледамо у прву слику, дете се
разуме као као извор неизмерне љубави, бољи одрастао и поверење које се никад
не доводи у питање се указује једино рођеном детету, а не партнеру, колеги,
заједници, који се узимају као пролазни. Друга слика приказује дете постмодерне
као злостављано дете (Jenks, 1996). Како то разумемо?
Постмодерна или како је још зову ,,друга модерност’’ или
,,модернизација модернизације’’ ствара ,,зомби институције’’ које су ,,мртве, али
ипак живе’’, па су како породица, тако и класа и суседство нови феномени
(Bauman, 2000; prema: Krauze-Sikorska et al., 2014), другачији него у модерни.
Чини се као да је аутор хтео да каже да институције као што је породица не врше
више своју функцију, бар не на онакав начин како је то било у модерни. У
постмодерној породици изменила се структура, изменили су се односи, а
изменило се и разумевање детета и његове улоге у породици.
Однос између деце и одраслих, па и однос у породици, заснован је на
баласирању моћи (Dahlberg et al., 2007). Не само однос између деце и одраслих,
већ однос деце и одраслих међусобно. Међутим, породица престаје да буде
доминантни агенс социјализије.
Још од педесетих година двадесетог века популарна и медијска култура
имају велики уплив у породични живот и систем вредности (Kincheloe, 2002). То
се огледа и у реконцептуализованом простору постмодерне (Jenks, 1996).
Виртуелни и јавни простори задобијају нову функцију. Конзумеризам у њима
фигурира као водећа вредност (O’Neill, 1994а; prema: Јенкс, 2005). Брз проток
информација, Интернет, таблети, рачунари као виртуелни простори и тржни
центри постају места конзумеризма. Конзумеризам је логичан механизам којим
друштво иде у корак са брзином промена у савременом друштву.
Породица осећа да губи моћ над васпитањем детета на онај начин како је
то раније чинила. Родитељи имају мањи ниво контроле над културним
искуствима њихове деце и мањи утицај у обликовању њихових вредности и
погледа на свет. Односи моћи се реконструишу. Деца полако престају да гледају
родитеље као једине ауторитете (Kincheloe, 2002).
Према истраживањима, 75-90% оних који злостављају децу су родитељи,
рођаци и људи блиски породици. Изгледа да опасност да дете буде злостављано
не долази од споља, већ унутар породице. Један део теоретичара се слаже да је
ова појава нормалан след догађаја услед ,,дисфункције породице’’. Како то да
васпитање у породици је више него икад ставило акценат на бригу, љубав и
пажњу (Jenks, 2005), а број случајева насиља у породици је у порасту? Зашто се
породица изопачила?
Ако узмемо у обзир Конвенцију о правима детета, рад бројних владиних,
невладиних хуманитарних и организација које се баве заштитом дечјих права,
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чини се да се данас више него икад деца штите и надзиру. Парадоксално је што је
број злостављане деце стално у порасту.
Често се каже да се некад од дрвета не види шума. Сходно томе, добро
питање које човек може себи да постави је да ли се заиста драстично повећао
број злостављане деце или је у питању нешто друго? Можда се променила наша
перцепција јер смо пронашли ново ,,сочиво’’ кроз које гледамо. Са друге стране,
,,сочиво’’ нам не би ни било потребно да нисмо имали шта и да видимо.
У модерни злостављање је било ,,изум’’, а од постмодерне злостављање
као друштвена појава је постало ,,откриће’’(Kempe, Kempe, 1978; prema: Jenks,
1996). Злостављање деце је постало је широко распростањен феномен и актуелна
друштвена тема за дискусију. Ипак, драматичан пораст пријављених случајева не
значи да смо само наоштрили наш двоглед, већ да је заиста дошло до све већег
броја примера злостављања.
Злостављање деце заправо је напад на слику детета које ,,одржава
метанарацију друштва’’ (Jenks, 1996: 20). Злостављајући дете ми кидамо споне са
колективним животом. То не значи да злостављања нема, нити да оно није
повећано, већ је повећана осетљивост за уочавање овог друштвеног феномена.
Повећана осетљивост на злостављање логична и огледало је губитка личног
идентитета (Jenks, 1996). Како то разумемо?
Питање злостављања увек је питање моћи. Кроз моћ потврђујемо свој
идентитет. У постмодерни и моћ се реконцептуализује. Због наступајућих
промена човек осећа да губи моћ, да му из руку измичу многи конци живота и да
једино што још донекле може да контролише јесте дете. У љубави према детету,
потчињавању и злостављању као једном облику потчињавања, потврђује свој
идентитет.
А постмодерна је другачији терен за потврђивање идентитета. Она све
реконцептуализује, мења се перцепција времена, места и међуљудских односа.
Нестаје модернистички континуитет оличен у виду предвидиве животне путање
у животном циклусу човека, континутета садашњег искуства са установљеном
кохортом знања човечанства и природна жеља да се доприносе како би се
кретало ка све савршенијем човеку у будућности.
Међутим, човек постмодерне и даље на свој начин тражи континуитет,
само што постмодерни континуитет више није континуитет друштва оличен у
припадности колективу, већ континуитет друштва као континуитет збира
појединачних наратива које то друштво чине. Појединачни континуитет захтева
стабилну тачку на коју се појединац може ослонити, а тај ослонац су деца која
,,више не представљају везу са прецима’’ (Jenks, 1996: 20), већ ствар
континуитета који је континуитет са самим собом.
Поред плуралитета вредности, мноштва перспектива, истина и сталних
промена, деца као симбол стабилности, једини партнери опстају у свакодневном
вртлогу друштвених промена, нестабилности, брзине и преокрета. Носталгични
смо за дететом због онога чега је дете симбол, ,,поверења, зависности и бриге у
међуљудским односима (Јенкс, 1996: 20)’’ Зато и не чуди што су деца постала
последње уточиште у свету који се вртоглаво мења.
Управо деца као уточиште у овом временском врлогу, виђена су као коконструктори културе који кроз друштвене односе граде слике о себи самима у
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својим и очима других. Управо зато што нам говоре шта је дете, ,,друштвени
односи и културе које деца успостављају вредни су изучавања’’ (Dahlberg et al..,
2007: 49).
Ипак, сложићемо се да нема јединствене теорије која нам може рећи све
истине о деци (MacNaughton, 2003), па пре можемо говорити о
постмодернистичко-социоконструктивистичком погледу као једном од погледа
на свет. У овој перспективи заједнички именилац је схватање да ,,деца нису само
пасивни субјекти социјалних структура и процеса’’ (James, Prout, 1990: 8–9;
prema: Jenks, 1996: 30), већ учесници у конструисању сопствених живота
(Dahlberg et al., 2007). А бити учесник, не значи бити пасивни прималац и
репродуктор културе, већ активни суделовац и кондуктор у друштвеним и
културним процесима.
Према речима Prout дете се види као ,,друштвени актер који игра улогу у
сопственој репрезентацији’’, али и ,,конструкцији сопственог интелекта,
способности и идентитета’’ (Ryan, 2008: 555). Оно је ,,богато потенцијалима,
снажно, моћно, компетентно и пре свега повезано са одраслима и децом’’
(Malaguzzi, 1993а:10; prema: Dahlberg et al., 2007: 48). Ако се загледамо у слику
детата видећемо да је оно биће могућности.
У последњих двадесет година, како у образовној политици тако и у
истраживањима која се баве децом, постоје разумевања који виде дете као
учесника у конструисању културе. Преовлађe дискурс о детету као грађанину,
близак концепту ,,компетентног детета’’(Kjørholt, 2001, Mortier 2002; prema:
Kjørholt, 2004), које није само трошак, већ доприноси друштвеним ресурсима
(Dahlberg et al., 1999: 49; prema: MacNaughton, 2003: 71).
У чему се огледа његова компетентност? Дете има сопствене правце
размишљања, жељу за сазнањем и животом. Компетентно је у одосима са
другима, према њима се односи са поштовањем, прихвата конфликте и грешке
(Rinaldi, 2013). Од најранијих дана деца нису tabula rasa, већ су компетентни
комуникатори (Sommer, 2003a; Stern, 1985; Trevarthen, 1993; prema Berthelsen el
al., 2009) који се изражавају на стотину различитих језика, а ми им одузимамо
деведесетдевет (Malaguzzi, 1993b; prema: Dahlberg et al., 2007: 185).
Полази се од тога да ,,ниједна теорија развоја детета и учења не може
објаснити и предвидети развој и учење кроз културе и време (MacNaughton, 2003:
74).’’ Од кад се роди дете је конструктор знања, културе и сопственог идентитета
развоја (Dahlberg et al., 2007). Разумемо га холистички, као комплексно и
контекстно, јединствено биће, а не деконтекстуализовано, кроз универзалне,
мерљиве и упоредиве категорије као што су аспекти.
Постмодерно дете може да ствара своја сопствена разумевања, значења о
свету и да утиче на свет (Davies, 1989; MacNaughton, 2000; prema: MacNaughton,
2003: 71). Оно је компетентно у конструкцији. Док конструише свет, конструише
себе, али је и само конструисано од стране света. Компетентно је у конструкцији
будућности тако што активно учествује у њеном грађењу, ,,константно
реинтерпретира реалност и придаје нова значења” (Rinaldi, 2013: 16).
Из дана у дан, кроз векове и генерације, деца и одрасли у интеракцији
граде заједничко значење. Свако од њих барата различитим културним
артефактима које затиче и придаје им одређено значење (Rogoff, 2003). Деца
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граде значење кроз односе између деце и одраслих који укључују ,,вежбање’’
моћи кроз дискурс (Dahlberg et al., 2007). Дете и одрасли тако граде и развијају
своје сопстене ,,интерпретативне теорије, теорије које придају значење стварима
и догађајима у свету’’ (Rinaldi, 2013: 19).
Дете има своје вредности, носилац је и конструктор права. Ако тако
разумемо дете, ,,креирање контекста слушања’’(Rinaldi, 2013: 16) као
укључивање њихове перспективе ,,у демократски дијалог, доношење одлука и
разумевање детињства” (Dahlberg et al., 2007: 49) намеће се као природно.
Закључaк
Приликом писања овог рада водили смо се тиме да је када говоримо о
постмодерни битно је да чујемо, видимо, прочитамо и промислимо шта други
кажу о томе. Наравно, поред тога, значајно да у постмодернистичком стилу
чујемо и себе и изразимо своју перспективу.
У овом раду покушали смо да расветлимо постмодернизам тако што смо
дали своје разумевање, најпре себи, а затим и читаоцима, начина како је
постмодернизам као својеврсно ,,сочиво’’ кроз које друштво доживљава себе
допринео разумевању детињства и детета. Постмодерна је концепт и контекст
учења, а промена је њено друго име и једино што је извесно. Зато и не чуди што
се описује речима попут: нови приступ, поглед, парадигма, много путева, истина,
плуралитет вредности, мултиперспективност… Размишљајући о овој теми дошли
смо у недомумицу - да ли постмодернизам као период и начин на свет тренутно
има монопол над другим начинима гледања на свет или они постоје паралелно у
мање или више доминантном облику? То јест, да ли је доминантно
постмодернистичко гледање на дете одлика нашег времена или само један од
облика чије присусво варира у зависности од контекста? Какве импикације то
преплитање има по схватање детињства, детета? Која је наша улога?
Иако нам се можда на први поглед чини да ова наизглед апстрактна
теоријска расправа има тек незнатан значај за праксу предшколског васпитања,
треба увек имати на уму да је професија васпитача, педагога етичка професија
заснована на вредностима и да нам управо овакве хуманистичке расправе могу
пружити непорценљиве увиде у васпитну стварност која нас окружује, у којој
смо утопљени и учествујемо.
Било да спроводимо и/или стварамо неки нови програм, било да је у
питању Модел А или Модел Б програма предшколског васпитања, неки посебни
или специјализовани програм, постмодернизам као поглед на свет и као контекст
заједничког живљења деце и одраслих отвара многа питања. Како се у
постмодерни све се доводи у питање, нема неупитних чињеница и неупутних
питања, питања која се отварају су питања вредности. Управо питања вредности
у васпитању увек су фундаментална питања смисла којих се са једне стране
држимо, али их и преиспитујемо, враћамо им се, задржавамо или их мењамо.
Иако се у постмодернизму смисао често оспорава, управо педагогија заснована
на вредностима, а оличена у етичкој, људској пракси васпитања кроз
успостављање односа са другима у потрази за смислом ту налази упориште.
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Ипак, писање о постмодернизму из визуре неког ко је и сам део
постмодернизма може са једне стране деловати прилично збуњујуће, али, са
друге стране, указује на метанарацију друштва о себи самом. Тако писање о
постмодернизму у доба постмодернизма постаје механизам људског друштва да
остави траг о свом постојању. Остављајући траг ми и сами кроз трансформацију
сопственог разумевања постмодернизма доприносимо трансформацији
постмодернизма.
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OtilijaVelišek – Braško1
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Novi Sad
OD IGRE DO STVARALAŠTVA
Priručnik za vaspitače i učitelje
(AnĎelka Bulatović, Od igre do stvaralaštva – Didaktičke igre za decu u godini pred
polazak u školu - priručnik za vaspitače i učitelje, Novi Sad: Durucopy, 2016)
Knjiga Od igre do stvaralaštva – priručnik za vaspitače i učitelje autorke dr
AnĎelke Bulatović, koji je objavila Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje
vaspitača u Novom Sadu u okviru projekta TEACH (TEMPUS projekat), nastala je kao
rezultat rada autorke i studenata Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje
vaspitača u Novom Sadu. Knjiga predstavlja jedinstvenu bogatu zbirku didaktičkih
igara za vaspitno-obrazovni rad dece predškolskog uzrasta, koja doprinosi
kvalitetnijem procesu učenja posebno u pripremnom programu dece za polazak u
školu.
U prvom delu knjige dat je značajan teorijski kontekst radioničarskog načina
rada kao modela vaspitno-obrazovnog procesa, ne samo u radu sa decom, već i u radu
sa studentima na strukovnim studijama za obrazovanje vaspitača, odnosno studentima
budućeg pedagoškog poziva. U drugom poglavlju priručnika istaknut je značaj igre u
pripremi dece za polazak u školu, kao i povezanosti igre i učenja, sa posebnim osvrtom
podsticajnog uticaja igre na sve aspekte razvoja dece. U trećem poglavlju autorka
ukazuje na brojne mogućnosti primene igre u vaspitno-obrazovnom radu sa decom i
predstavlja didaktičku igru kao instrument individualnog praćenja i posmatranja
razvoja dece u narednom poglavlju.
Najveću vrednost ovog priručnika predstavlja poglavlje primera didaktičkih
igaranastalih u okviru radionice “Didaktičke igre – značaj i primena”, koje su studenti
kreirali radom u malim grupama, a sa ciljem podsticanja, praćenja i procenjivanja
dečjeg razvoja u godini pred polazak u školu. Didaktičke igre su vizuelno predstavljene
uz prikaz igara: koliko igrača moţe da koristi, potreban materijal za izradu, opis toka
igre i pravila na koji način se moţe primenjivati u radu sa decom. Autorka je uspela da
dokaţe prednost učenja kroz igru, pa je tako ovaj priručnik od velikog značaja, kako
onima koje igra interesuje, tako i onima koji bi da nauče nešto vise o igri kao o večnom
fenomenu detinstva. Dakle, samo pravilno osmišljena i organizovana igra, uz
adekvatnu ulogu vaspitača u njoj, ostvaruje svoju edukativnu funkciju. Primeri igara
koji su u knjizi prikazani, uvaţavajući kreativan rad studenata, podstiču stvaralaštvo i
interaktivnost kod dece.
Moţe se zaključiti da je priručnik za vaspitače i učitelje- Od igre do
stvaralaštva autorke AnĎelke Bulatović, kvalitetan i metodički savremen priručnik,
1
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koji će biti od velike pomoći,pre svega, vaspitačima koji ţele da unaprede kvalitet
vaspitno-obrazovne prakse, naročito prilikom organizovanja igara u pripremnoj
uzrasnoj grupi, koje će omogućiti profesionalno praćenje i posmatranje razvoja dece sa
ciljem kvalitetnije pripreme za školu. No, kako je igra najbolje sredstvo kojim umešan
vaspitač i učitelj mogu uspešno da premoste jaz koji je karakterističan za prelazan
period prelaska deteta iz vrtića u školu, to će ovaj priručnik biti od velike koristi i
učiteljima. Naime, primenom didaktičkih igara u mlaĎim razredima osnovne škole deci
se pruţa mogućnost da brţe i lakše prevaziĎu adaptivne probleme koji se javljajupri
prelasku iz predškolskog u školski sistem vaspitanja i obrazovanja, kao i da se bar
jednim delom ublaţi postojeći problem diskontinuiteta.
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истека датума пријема радова за актуелни број. Након тога, на основу рецензија,
редакција доноси одлуку о корекцији, објављивању или одбијању рада. Сви
аутори добијају информацију о одлуци редакције, при чему аутори којима се
радови враћају на корекцију добијају рецензије на увид, као и аутори чији су
радови одбијени.Ако аутори поново доставе рад, дужни су да у писменој форми
редакцију упознају са свим изменама које су начинили у тексту, као и да у тексту
јасно означе извршене измене, у складу са примедбама и препорукама
рецензената.
Рукопис рада
Насловна страна текста треба да садржи следеће информације: назив рада, име
аутора (коаутора), назив институције, адресу е-поште (обавезно аутора
задуженог за кореспонденцију, а пожељно је и за све ауторе), место и држава.
Ако су радови резултат рада на научноистраживачким пројектима, у фусноти на
насловној страни треба дати основне податке о пројекту. Све странице могу бити
нумерисане.
Наслов рада
Наслов треба да је концизан али довољно прецизан, написан великим словима,
болдиран. На истој страни, испод наслова рада а пре увода, треба да се налази
апстракт са кључним речима.
Апстракт
Апстракт треба да има до 1400 знакова (с празним местима). Објављује се на
српском и енглеском језику, а редакција обезбеђује превод на енглески језик.
Апстракт треба да садржи пет генералних елемената (које не треба означавати
поднасловима): значај и контекст проблема истраживања, циљ, узорак, методе,
резултате и њихове главне импликације, односно закључке (уз осврт на њихове
педагошке импликације). У случају теоријских радова и приказа, садржај
апстракта треба да садржи проблем који се у раду разматра, приказ структуре
рада, кључне информације и објашњења која се дају у тексту и закључке.
Кључне речи (до пет) дати на језику рада.
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Структура рада
Радови који представљају приказ обављених истраживања треба да буду
структурирани у складу са IMRAD форматом. Сходно томе, рад треба да садржи
одељке:увод, метод, резултати и дискусија (са пожељним закључком), као и
референце и прилоге (ако их има). Спајање резултата и дискусије у једну секцију
је дозвољено само под извесним околностима. Структуру прегледних радова и
радова који представљају теоријске анализе треба ускладити са основном темом
рада.
Наслови и поднаслови
Главне наслове текста треба јасно и прецизно формулисати и навести великим
словима (нормал и центрирано). Поднаслови се пишу центрирано
курзивом/болдирано и „реченичним“ форматом (велико почетно слово) или
увучено у параграфу (такође курзивом, у „реченичној“ форми). Када аутор има
три нивоа наслова у раду први наслов пише се великим словима (нормал), први
поднаслов је болдиран, а други поднаслов пише се курзивом. Наслове одељака и
поднаслове није потребно нумерички означавати.
Табеле
Подаци у табелама треба да буду откуцани проредом 1линија, а назив табеле
треба да буде написан курзивом и означен одговарајућим арапским редним
бројем изнад табеле. Наслов табеле треба да буде јасанo формулисан. Табеле
треба да буду дате у Microsoft Word формату и да буду позициониране у самом
тексту. Све скраћенице у табели треба објаснити. Објашњење дати у легенди која
се налази испод табеле.На пример:
Табела 1. Статистичка значајност каноничких функција

1
2
3

R
0.77
0.39
0.79

R²
0.55
0.15
0.21

χ²
221.17
69.86
0.03

df
64.00
51.01
48.23

p
0.01
0.33
0.54

Легенда: R – канонички коефицијент корелације; R² – квадрат каноничке
корелације; χ² – Бартлетов (Barttlet) тест; df – број степени слободе; p –
статистичка значајност каноничких функција.
Графички прилози
Графички прилози се достављају у посебним фајловима, обележени великим
словима, симболима и у сагласности са типом коришћеног текста. Наслови, легенде или објашњења која прате графичке прилоге треба да буду наведени на
посебној страни. Резолуција дигиталних слика мора да буде најмање 300 dpi. У
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тексту треба обележити приближну позицију одеређеног графичког прилога.
Исти подаци не могу се презентовати и табеларно и графички. Исти подаци дати
у табели или на графикону не смеју бити поновљени и у тексту, већ се аутор само
може позивати на њих.
Референце
Све референце на српском језику у списку референци и у заградама у тексту
наводе се латиницом, без обзира на врсту коришћеног писма у тексту и писма на
коме су штампани коришћени извори – књиге и часописи. Имена свих аутора
која се наводе у списку референци и у заградама у тексту чланка, пишу се увек
на исти начин.
Презимена српских аутора наведена у тексту ван заграда пишу се писмом на
коме је достављен текст. Презимена страних аутора у тексту се наводе или у
оригиналу или у српској транскрипцији – фонетским писањем презимена.
Уколико се транскрибују, у загради се обавезно наводе у оригиналу, на пример:
Тејлор (Taylor, 2015). Навођење више аутора у загради треба уредити алфабетски, а не хронолошки (Grujičić, 2012; Mijailović, 2009; Vujičić, 2013). Ако су у питању два аутора, у загради се наводе оба аутора (Milenković i Dragojević, 2009).
Уколико је више од два аутора, у загради се наводи презиме првог аутора и
скраћеница – и сар. (за ауторе са српског говорног подручја) или еt аl. (за ауторе
из иностранства). Списак треба да обухвати само референце на које се аутор
позвао у раду. Референце се наводе абецедним редом по презименима аутора.
Није потребно стављати редне бројеве испред референци.
Референце у књизи
Референца треба да садржи презиме и иницијале аутора годину издања, наслов
књиге (курзивом), место издања и издавача.
Polovina, N. i Pavlović, J. (2010). Teorija i praksa profesionalnog razvoja nastavnika.
Beograd: Institut za pedagoška istraţivanja.
Поглавље у књизи наводи се на следећи начин:
Аутор, А. А. & Аутор, Б. Б. (година). Назив поглавља. У А. Уредник, Б. Уредник
и В. Уредник (ур.), Назив књиге (стр. xxx–xxx). Место: Издавач.
На пример:
Lazarević, D. (2003). Udţbenik i uvaţavanje različitosti: oslonci u kritičkom i kreativnom mišljenju. U Ј. Šefer, S. Maksić i S. Јоksimović (ur.), Uvaţavanje
različitosti i obrazovanje (str. 40–70). Beograd: Institut za pedagoška
istraţivanja.
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Чланак у часопису
Референца треба да садржи презимена свих аутора с иницијалима, годину издања
у загради, наслов чланка, пуно име часописа (курзивом), волумен, број, странице
и DOI број:
Уколико DOI број није доступан:
Plomin, R. & Walker, S. О. (2003). Annual review: Genetics and Educational
Psychology. British Journal of Educational Psychology, Vol. 73, 315-328.
Sillick, T. J. & Schutte, N. S. (2006). Emotional Intelligence and Self-Esteem Mediate
between Perceived Early Parental Love and Adult Happinesss. E-journal of
Applied Psychology, Vol. 2, No. 2, 38–48. Retrieved October 23, 2009 from
the World Wide Web http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap
Чланак из часописа са DOI бројем:
Stanković, D. (2011). Školsko razvojno planiranje u Srbiji: kako ga vrednuju
nastavnici. Zbornik Instituta za pedagoška istraţivanja, God. 43, Br. 1, 25–40.
DOI: 10.2298/ZIPI1101025S
Чланак из часописа више аутора:
Lazarević, D., Radisavljević Janić, S., Milanović, I. i Lazarević, Lj. B. (2011). Physical
Self-Concept of Normal-Weight and Overweight Adolescents: Gender Specificities. Zbornik Instituta za pedagoška istraţivanja, God. 43, Br. 2, 347–365.
Научни скупови
Референца која се односи на радовe штампане у целини наводи се на следећи
начин:
Аутор, А. А, Аутор, Б. Б., Аутор, В. В. & Аутор, Г. Г. (година). Наслов прилога. У
А. Уредник, Б. Уредник и В. Уредник (ур.), Назив научног скупа, рад
штампан у целини, време одржавања конференције, град (стр. xxx–xxx).
Град: Назив институције која организује скуп.
Radišić, J. &Baucal, A. (2012). The Language Teacher – Detailed Analysis of Practice.
In A. Baucal & J. Radišić (Eds.), Patchwork: Learning Diversities: Conference
Proceedings, Full Papers, August 30th – September 1st 2012, Belgrade (pp.
149–163). Belgrade: Institute of Psychology.
Wеb документ
Референца треба да садржи име аутора, годину, назив документа (курзивом),
датум када је сајт посећен, интернет адресу сајта: Degelman, D.: АPA Style
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Essentials. Retrived Маy 18, 2000
http://www.vanguard.edu/psychology/apa.

from

the

World

Wide

Web

Магистарске/мастер тезе и докторске дисертације.
Референца треба да садржи име аутора, годину, назив документа, у загради
назначено да ли је реч о докторској дисертацији, место и издавача.
Mijailović, G. (2010). Simbolička igra u dečjem vrtiću (doktorska disertacija).
Beograd: Filozofskifakultet.
Уколико докторска дисертација магистарска/мастер теза није објављена треба
применити следећи начин:
Stojšić, G. (2014). Modeli procenjivanja i strategije unapredjivanja kvaliteta
obrazovanja u Srbiji (neobjavljena doktorska disertacija). Beograd: Filozofski
fakultet.
Ако се наводе радови истог аутора више пута, поштује се редослед година у
којима су радови публиковани. Ако има више аутора, референца се наводи према
презимену првог коаутора, али садржи презимена и иницијале осталих аутора.
Уколико се наводи више радова истог аутора у једној години, радови треба да
буду означени словима а, b, c уз годину издања: (нпр. 2012а, 2012b). Навођење
непубликованих радова (резимеи с научних скупова, рукописи, магистарски рад,
докторски рад и сл.) није пожељно. Уколико је такво навођење неопходно, треба
навести што потпуније податке.
Службена документа
Референца која се односи на законе, прописе, правилнике и друга слична
документа наводи се на следећи начин:
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i
stručnih saradnika (2012). Sluţbeni glasnik RS, Br. 13/2012.
Прилог
У прилогу треба дати само оне описе материјала који би били корисни
читаоцима за разумевање, евалуирање и понављање истраживања.
Фусноте и скраћенице
Фусноте и скраћенице требало би избегавати. Фусноте садрже само додатни
текст (коментар), а не библиографске референце. Све скраћенице наведене у
табелама и графичким прилозима треба да буду детаљно објашњене. Објашњења
(легенда) треба дати испод табеле или слике.
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Међународни стандарди
За сва мерења треба користити међународне стандарде, заокружене на практичне
вредности, где год је то примерено. Међународни стандарди се такође односе на
коришћење статистичких показатеља који треба да поткрепе и илуструју тврдње
елабориране у тексту.

Етичке норме објављивања
Рад објављен у овом часопису треба да буде написан у складу са етичким и
моралним нормама које подразумевају поштовање добробити и достојанства
учесника истраживања, као и избегавање употребе језика који дискриминише
поједине групе (нације, расе и вере).
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