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ОНКРЕТИЗАЦИЈ  ЦИЉЕВА  ВАСПИТАЊА  И
ОБРАЗОВАЊА У ОКВИРУ  НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

Апстракт Полазећи  од  претпоставке да  је успешна  конкретизација
један од  најзначајнијих  предуслова остваривања постављеног циља васпитно
образовног  процеса аутор  овог  рада приказује промене у  приступима
конкретизацији циљева ликовног  образовања и  васпитања у  настави од
увођења Цртања у школе у Србији до  данас  Аутор  рада анализира стандарде
постигнућа као  законске основе за конкретизацију  циљева у настави ликовне
културе  и настоји да  дефинише  њихову  функцију  кроз  анализу  садржаја
стандарда  Аутор рада такође указује и на додатне  веома важне  факторе који
утичу  на конкретизацију  циљева у настави ликовне културе  а то  су  схватања
ликовних  педагога  о  функцији  наставе  ликовног  васпитања  и  схватања  о
природи дечјег  стваралаштва у  циљу  успешније конкретизације циљева
наставног  предмета  Ликовна  култура у  складу  са  захтевима  савременог
образовања

Кључне речи  циљ  Ликовна култура  дечје стваралаштво  конкретизација

УДК
Прегледни рад
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УВОД

Полазећи  од  претпоставке да  је  успешна  конкретизација  један од
најзначајнијих предуслова  остваривања  постављеног  циља  васпитно
образовног процеса требало би утврдити на  који  начин  се  врши
конкретизација циљева васпитања и образовања у оквиру  наставног премета
Ликовна  култура кроз  наставни  програм  и  процес  у  основној  школи
Александра  Максимовић закључује  да  се између осталог
специфичност  ових  приступа може анализирати и у односу  на то  да ли се у
програмима одређују задаци исходи  и или стандарди  васпитања  и
образовања  Осим  тога  схватања наставника и ликовних  педагога о природи
дечјег  ликовног  стваралаштва као  и стваралаштва уопште обликовала су  и
обликују  различите приступе конкретизацији циљева ликовног васпитања и
образовања у настави  Промене у приступима конкретизацији у наставном
програму  Ликовне културе у Србији од  увођења Цртања у школе до  данас
можемо  да пратимо  кроз  више фаза Анализом  наставног програма ликовне
културе  уочава  се  да  се доминантни  приступ  конкретизацији  циљева
васпитања и образовања на нивоу  наставног програма у ликовном  васпитању
за  основну  школу  у  Србији током  века  базирао  на  основу  задатака
наставног предмета и  на основу  оперативних  задатака Конкретизација
циљева  формално  се  обављала преко  задатака  наставе  и тиме  остајала  на
декларативном  нивоу  говорећи о томе шта би требало  да раде наставници и
на чему  се посао  наставника завршава  Јоксимовић  Почетком
одређени  су  исходи  образовања  али је тај  приступ конкретизацији  убрзо
напуштен и образовна политика поново  је подржала приступ конкретизацији
који се заснива на задацима до  године  када су  по  први пут  дефинисани
образовни стандарди постигнућа ученика

Последње измене наставног  програма ликовне културе односе  се  на
дефинисање стандарда за крај  обавезног образовања У  уводном  делу
наставног програма  наглашен  је циљ  васпитно образовног  процеса  да
ученици остваре дефинисане стандарде постигнућа на одређеном  нивоу  Сам
програм  задржао  је структуру  карактеристичну  за осамдесете и деведесете
године  века  с том разликом да се у новом  званично  помера тежиште у



Педагошки записи Бр  Год

приступу  конкретизацији циљева  Једна од  функција ових  измена је  да се
конкретизација  циљева  васпитања  и  образовања  у настави  више  не  врши
преко  задатака  наставног  предмета  и  оперативних  задатака  него  преко
дефинисаних  стандарда постигнућа  Наглашена  је разлика  у  функцији  у
степену  операционализације и у прецизности исказа између  стандарда и
циљева наведених  у наставном  програму  Министарство  просвете  Завод  за
вредновање квалитета образовања и васпитања

Александар  Бауцал  тврди  да ефекти  увођења стандарда
зависе од  тога да ли су  стандарди усклађени са сврхом  њиховог увођења и
образовним и друштвеним контекстом Потребно  је утврдити колико  су
стандарди образовања у области ликовне културе усаглашени са оним  што  се
жели постићи  као  и са осталим  аспектима образовног система и да ли  самим
тим  имају  позитивну  улогу  у образовању

Позитивне импликације стандарда дефинишу се кроз степен
рационализације образовног  процеса  усмерености на процес учења ученика
и омогућавања веће друштвене релевантности образовања  Бауцал 

 разматра  три  кључна  питања  на  која  треба  дати  одговоре  у  процесу
развоја стандарда и од  којих  зависи у којој  ће мери сами стандарди имати
позитивне ефекте у образовању  да не би постали сврха по  себи  Прво  питање
се  односи  на  садржај стандарда  и на  ком нивоу општости  ће бити
дефинисани  друго  се односи на питање ко  је све укључен у развој  стандарда
а треће се односи на функције стандарда и на који начин се може пратити и
оцењивати њихова оствареност  Ниво  општости стандарда зависи од  тога да
ли  су  у  њему  наглашена академска знања  или сложеније  компетенције
Оријентација ка  усвајању  и  разумевању  специфичних  академских  знања и
вештина  обично ставља  у други  план  њихову функционалност док
оријентација ка компетенцијама ставља у први план функционални аспект
специфичних  знања и вештина  Ако  се развијају  стандарди који се односе на
специфична академска знања  онда ће ниво  општости бити нижи  а ако  се
развијају  стандарди који су  формулисани више у терминима компетенција
онда ће њихова општост  бити већа  Александар  Бауцал долази до  закључка да
важан извор  тешкоћа у проналажењу  оптималне равнотеже између језика
академских  знања  и језика компетенција  лежи у чињеници да стандарде
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углавном  развијају  предметни  наставници  и професори  универзитета  без
учешћа других  друштвених  актера који су животно  заинтересовани за оно
што  ће ученици развити кроз  образовање  У избору  кључних  компетенција би
озбиљну  улогу  требало  да имају  и представници друштва уколико  се одлучи
да стандарди поред  академских  знања укључују  и неопходне компетенције
Исто

Увођење стандарда постигнућа део  је реформе образовања започете
 године  Истраживачки тим  у раду  на изради стандарда састојао  се од

десет  радних  група  по  једна за сваки предмет  у основној  школи  а у раду
група који је обухватио  неколико  фаза учествовали су  наставници основних  и
средњих  школа и универзитетски професори  У првој  фази дефинисани су
индикатори за мерење стандарда у различитим наставним  предметима и на
различитим  нивоима постигнућа ученика  а потом  су  индикатори преведени у
конкретне  задатке Након  тога  дефинисани  стандарди  проверени су
емпиријски  а  циљ  овог  емпиријског  истраживања био  је да се  дође  до
података о томе да ли су  дефинисани стандарди довољно  прецизни и колико
су  изабрани задаци адекватни  Након анализе добијених  резултата  који нису
доступни широј јавности  без  образложења Министарства зашто  је јавност
ускраћена за увид  у сам  ток  процеса  предложена је коначна формулација
стандарда и  приступило  се  изради  финалне верзије Предлога  стандарда
Максимовић Бауцал  уочава  да  су  стандарди за  различите

предмете  донекле  различити  у  погледу садржаја у  неким  предметима
стандарди су  остали у већој  мери засићени академским  знањима  док је у
неким  другим  предметима приметна тенденција ка увођењу  функционалних
знања  па чак  и компетенција  Ове разлике одражавају  разумевање стандарда
које је развијено  у оквиру  предметног  радног тима  а оно  врло  вероватно
одражава  доминантно  расположење  унутар предметне  заједнице  значи
различити стандарди су  развијани на основу  различитих  концепција  што  је
довело  до  тога да се и они у извесној  мери концептуално  разликују  Бауцал

Да  бисмо  проценили ефекте увођења  стандарда  постигнућа  за  крај
обавезног  образовања  у  настави ликовне  културе потребно  је дефинисати
њихову  функцију Стандарди су развијани неколико година и према
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првобитној  концепцији требало  је да врше три основне функције  а  да буду
основа  за  развој  нових  наставних  програма  који би  били  у  већој  мери
оријентисани на развој  функционалног  знања и компетенција него  што  је то
био  случај  са тада постојећим  наставним  програмима  б  да буду  основа за
национална тестирања помоћу  којих  би се пратила имплементација  новог
програма  и   в да  буду  основа  за  завршни  испит  на  крају  обавезног
образовања Међутим донета је одлука да се не настави развој  нових
наставних  програма  већ  да се постојећи наставни програми измене само  у
оној  мери која је неопходна  тако  да је дошло  до  промене у погледу  функција
које треба да врше нови стандарди  Они више нису  имали функцију  да буду
основа за развој нових наставних  програма  већ  је требало  да се ускладе са
постојећим  програмима  Из  тог  разлога стандарди који су  наставили да се
развијају били  су у значајној мери  засићени  академским знањима  и
вештинама  а  њихова примарна сврха  је била  да истакну  кључна знања и
вештине које ученик  треба да научи и развије на основу  примене постојећих
наставних  програма  Бауцал  Стандарди  а  с  њима и  образовни
стандарди за крај  обавезног  образовања за наставни предмет  Ликовна култура
развијани су  у одсуству  усаглашене визије и стратегије развоја образовања

У овом  раду  ћемо  се  првенствено  бавити стандардима постигнућа као
законске  основе  за  конкретизацију  циљева  у  настави  ликовне  културе  и
покушаћемо да дефинишемо његову функцију кроз анализу садржаја
стандарда  С обзиром  да смо  кроз  досадашње излагање утврдили да одговори
на кључна питања која се односе на ниво општости и ко  је укључен у развој
стандарда у  својој  суштини нису  позитивни покушаћемо  дефинисањем
његове  функције да утврдимо  коју  улогу  стандарди образовања у области
ликовне културе имају  у образовању  и у том  смислу  ћемо  навести и критику
стандарда у образовању  Елиота Ајзнера  Осим  тога  у раду  ћемо  указати и на
додатне веома важне факторе који утичу  на конкретизацију  циљева у
настави ликовне културе  а  то  су  схватања ликовних  педагога о  функцији
наставе ликовног  васпитања и схватања о природи дечјег стваралаштва
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Дефинисање  функције  образовних  стандарда  у области
ликовна  култура

Почетком прошлог века ликовно васпитање је имало претежно
општеобразовну односно општеваспитну функцију Циљеви наставе
предмета Цртање  састојали су  се  од  функционалних  задатака  углавном
усмерених  на припрему  за рад  и производњу  Приликом  реформе школа 
указивало  се на аутономне и специфичне задатке Ликовног васпитања  што  је
остало дуго времена доминантно Наглашавањем у програму Ликовне
културе специфичности ликовних  садржаја  истицањем  у први план теорије
обликовања  довело  је до  извесне изолације циљева ликовног васпитања од
развоја способности и општеваспитних  задатака  На доследније формулације
у ширем  смислу  можемо  наћи у програму  за ликовно  васпитање из   где
су  циљеви структурирани по  редоследу  и то  прво  општеваспитни задаци па
тек  онда ликовно стручни задаци  Карлаварис  Барат  Каменов  У
општеваспитне задатке  између  осталих  задатака тог програма  спадао  је и
развој одређених компетенција  креативна еманципована свестрана и
уравнотежена личност  са високим  нивоом  социјалне  културне и еколошке
свести  али је тај  програм  програм  Ликовног васпитања  искритикован да
занемарује ликовне садржаје и да услед  програмских  недостатака наставници
наставу реализују искључиво задавањем тема у практичном раду
Милинковић  У наставном  програму  за Ликовну  културу  основним

задатком  ликовног  образовања се сматра управо  увођење у ликовну  културу
истакнута је  у  први план теорија обликовања  Милинковић  На тај
начин се под  утицајем  традиционалних  схватања ликовних  појава  а такође и
учења  сужава функција ликовног  образовања на уско  схваћену  културну
сферу Занемаривањем комплексности функција  ликовне  културе  и
општеваспитних задатака ликовног образовања занемарују се ученици
Ликовна  уметност  може  да  обезбеди шансу  за развој  неколико  виталних
подручја чулни креативни емоционални интелектуални социјални и
естетски  и на тај начин се шири простор  активности у ликовном  образовању
и образовању  уопште
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За  циљ  наставног предмета  Ликовна  култура  у основној школи
наведено  је да сви ученици стекну  базичну  језичку  и уметничку  писменост  и
да напредују  ка реализацији одговарајућих  стандарда образовних  постигнућа
осим  тога  као  циљ се наводи способност  ученика да решавају  проблеме и
задатке у  новим  и  непознатим  ситуацијама  да изразе  и  образложе  своје
мишљење и дискутују  са другима  као  и да се развија ученичко  стваралачко
мишљење и деловање Први  део се  односи  на академска  знања
наглашавањем  базичне језичке  а затим  и уметничке писмености коју  треба да
стекну  сви ученици  а такође и да напредују  ка реализацији одговарајућих
стандарда постигнућа  Тиме је наглашен прескриптиван карактер  стандарда
постигнућа сазнајна  функција  циљева  образовања а  искази  у  њима  су
дефинисани  у терминима који су  мерљиви  и  проверљиви  Други  део  се
односи на  сложеније  компетенције  које  је  неопходно  развијати за  будуће
генерације грађана како  би могле да се носе са различитим  изазовима  а чији
се исходи тешко  могу  процењивати на стандардизованим  националним
тестирањима  Проблем  настаје  зато  што  конкретизација  треба  да  усагласи
комплексну  природу  овако  формулисаног циља а  званично постављен
инструмент  евалуације  јер  стандарди то  донекле и треба да представљају  је
усаглашен са само  једним његовим делом  и то  делом који се очигледно
фаворизује  стицање академских  знања и вештина

Поред  захтева да се васпитно образовни процес усмерава ка остварењу
стандарда  постигнућа  ученика наставни програм  Ликовне  културе  није
усаглашен са постављеним  стандардима  Структуру  програма и даље чине
циљеви  задаци  оперативни задаци и садржаји установљени још осамдесетих
година  века

Анализа  садржаја  стандарда  постигнућа
за  област  ликовна  култура

Стандарди за предмет Ликовна култура представљају низ
исказа стандарда о темељним  знањима  вештинама и способностима  које
ученици  треба  да  стекну  на  одређеном  нивоу  образовања  у оквиру  сваке
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области  њима се  дакле  образовни циљеви и задаци преводе на конкретнији
ниво  Искази  су јасни  и  дефинисани  у  терминима видљивог  и  мерљивог
понашања ученика преко  кључних  компоненти учења  Кључне компоненте
учења формулишу  се преко  основних  знања стваралачких  способности
искуствено  знање извођење  и критичког  мишљења  ставови  вредновање  У

стандардима су  у процесу  израде  у циљу  провере и потврде предвиђених
нивоа  осмишљени задаци који тестирају  дефинисана знања и вештине  папир

оловка  задаци  процењују  ученикова  знања  о  медијима техникама и
елементима визуелне уметности  док  практични задаци процењују  стварање
извођење  Како се у Стандардима наводи  намена образовних  стандарда је

праведније и објективније школско  оцењивање  и стандарди обезбеђују  да
сви ученици на крају  одређеног  образовног нивоа имају  једнако  квалитетна
знања Стандарди  треба  да  помогну  наставницима да јасније  сагледају
хијерархију  образовних  циљева и задатака и ефикасније доприносе њиховом
остваривању  Образовни стандарди

Стандарди за предмет Ликовна култура изведени су из циљева
образовања  и васпитања  општих  циљева  предмета и  наставног  програма
предмета Садржај предмета  подељен је на  следеће  области Медији
материјали и технике визуелних  уметности  Елементи  принципи и садржаји
теме  мотиви  идеје  визуелних  уметности и Улога  развој  и различитост

визуелних  уметности  Стандарди су  формулисани кроз  три нивоа постигнућа
основни средњи и  напредни Основни ниво  подразумева минимална

средњи просечна  а напредни натпросечна постигнућа  У стандардима није
образложена одлука да се примени оваква сегментација и важно  је истаћи и
податак  да наведени нивои нису  заступљени доследно  за сваку  од  области
па је приметно  повремено  изостављање појединих  нивоа

У  оквиру  прве области Медији материјали и  технике визуелних
уметности ученик  на  основном  нивоу  разликује  и користи  у  свом  раду
основне медије  материјале и технике  цртање  сликање и вајање  визуелних
уметности  на средњем  нивоу  познаје и користи основне  а на напредном
нивоу различите изражајне могућности  класичних  и савремених  медија
техника и материјала визуелних уметности Што  се тиче реализације
дводимензионалних  и тродимензионалних  радова  основном  нивоу  ученик
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изводи  дводимензионалне и тродимензионалне радове  а на напредном  нивоу
одабира адекватна  средства помоћу  којих  ће на  најбољи начин реализовати
идеју  На основном  нивоу  описује свој  рад  и радове других  више као  утисак  а
на средњем  нивоу  образлаже свој  рад  и радове других  наводи  садржај 
тему  карактеристике  технике  Исходи у првој  области су  усмерени на
стицање функционалних  вештина кроз  практичан рад  а такође и на стицање
знања  односно  обогаћивања ликовног  речника у циљу  вербалног описивања
свог  и радова других  у односу  на медије  материјале и технике

У другој  области која се односи  на елементе  принципе и  садржаје
теме мотиви  идеје визуелних  уметности ученик на основном  нивоу

образлаже свој  рад  и радове других  а на средњем  нивоу  исто  то  само  уместо
утиска наводи  садржај  тему  карактеристике технике  На напредном  нивоу
ученик  већ  користи тачне термине  напр  текстура  ритам  облик  из
визуелних  уметности  примерене узрасту  и садржају  када образлаже свој
рад  и радове других  уочава међусобну  повезаност  елемената  принципа и
садржаја на свом  раду  и радовима других  С обзиром  да се садржај  појављује
у исказу  који се односи на прву  област  а исто  тако  теме  мотиви и идеје не
могу  да се раздвоје ни од  треће области Улоге и различитости визуелних
уметности  није било  неопходно  начелно  сврстати садржај  у другу  област 
Даље ученик на средњем нивоу  одабира адекватан садржај да би
представио идеју  или концепт  а на напредном  изводи  радове са  одређеном
намером  користећи  основне визуелне елементе и принципе да  би  постигао
одређени  ефекат  Ово  су  искази који треба да означавају  напредни ниво  и
заиста је  тешко  у  оквиру  ове области  дефинисати  стандарде  који  би  се
односили на основни и средњи ниво  пошто  елементи и принципи теорије
форме за ученике основношколског  узраста спадају  у домен метатеоријског
знања  и  ученици се  у  оквиру  законитости визуелних  форми  изражавају
инстиктивно

Улога  развој  и  различитост  визуелних  уметности  је назив  за трећу
област  у  којој  су  дефинисани искази  и  то  по  четири исказа  за основни и
напредни ниво  на средњем  нивоу  је само  један исказ  који се односи на улогу
и различитост  визуелних  уметности  На основном  нивоу  ученик описује
разлике које уочава  на  радовима различитих  земаља  култура  и периода  на
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средњем  нивоу  лоцира одабрана  уметничка  дела  у историјски  и друштвени
контекст  и на напредном  нивоу  анализира одабрана уметничка  дела  у
односу  на  време настанка  и према  културној  припадности  описује основне
карактеристике намеру уметника На основном  нивоу  ученик зна да
наведе различита занимања за  која  су  потребна знања и вештине стечени
учењем у визуелним уметностима а  на  напредном нивоу  описује  та
потребна  знања и вештине који  су  неопходни  у занимањима  везаним  за
визуелне  уметности  Такође  на  основном  нивоу  ученик познаје места и
изворе где може да  прошири своја  знања везана  за  визуелне уметности  на
напредном  нивоу  користи  та друга места и изворе  На основном  нивоу  зна
неколико  примера примене визулених  уметности у свакодневном  животу  на
напредном  нивоу  разуме међусобну  повезаност и утицај  уметности  и других
области  живота  За исходе предвиђене у трећој  области може се рећи да се
искључиво  односе на усвајање чињеничног знања и углавном  укључују  ниже
димензије когнитивних  процеса  описује лоцира зна  познаје

Анализа садржаја стандарда показује да стицање основних  и у извесној
мери функционалних знања заузима доминантну позицију у садржају
истакнута је сазнајна функција ликовног  васпитања у контексту  повезивања
са  средствима  ликовног изражавања Функција  ликовног васпитања и
образовања није само  у постепеном  увођењу  деце у ликовну  културу  него  и
омогућавање  деци да се  у  зависности од  узраста њихових  потреба  и
индивидуалних  могућности ликовно  стваралачки изражавају  и комуницирају
са  окружењем Ликовно стваралачко изражавање је процес  решавања
ликовних  проблема који укључује лично  истраживање и ликовну  игру  Да у
дефинисању  области  садржаја стандарда за  предмет  Ликовна  култура
недостаје важан сегмент стваралачки процес  закључује и Сања Филиповић

 ć  у својој  анализи стандарда у области Ликовна култура и
наводи да је ликовно  изражавање стваралачки процес који укључује примену
теоријских  знања  вештина и ставова  перцепцију  доживљај  и лични израз  у
практичном  раду  Овај  ликовни педагог  препоручује да  се  уведе  четврта
област  стваралачки процес  и да се сагледа кроз  практичну  примену  медија
техника и материјала  кроз  садржај   стварање идеја и значења у односу  на
приказане  теме  и мотиве  затим  кроз  ликовни језик   примену  ликовних
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елемената и принципа компоновања  и ликовни израз   перцепцију  доживљај
и креативност  Што  се тиче самих  исказа који се односе на знања  вештине и
ставове ученика узимајући у обзир ревидирану Блумову таксономију
образовних  циљева  Сања Филиповић  уочава  да  је обухваћен  мали  број
когнитивних процеса односно да су потпуно занемарене категорије
вредновања и креирања  Исто  тако  кад  се говори о стваралаштву  Блумова
таксономија не покрива перцептивни и емоционални аспект који су
неизоставни делови стваралачког  процеса  и ова ауторка препоручује њихово
дефинисање кроз  категорије перцептивних емоционалних  и  креативних
процеса  Исто

Анализом  концепција и околности развоја стандарда у Србији  затим
анализом  садржаја стандарда постигнућа за област  ликовне културе и циља
наставног  предмета  мало  је нејасна  његова  улога  у  образовању осим
наглашене функције стандарда која се односи на праведније и објективније
оцењивање  У стандардима постигнућа за област  Ликовна култура направљен
је покушај  да се превазиђу  недостаци који се тичу  самог предмета  а односе
се  на  конкретизацију  циљева  и  усвајање специфичних  знања Ликовна
култура није у склопу  предмета који су  укључени у завршно  тестирање на
крају  другог  циклуса обавезног  образовања  тако  да је и само  вредновање
стандарда  постигнућа  из  ове  области  остављено  као  отворено  питање
односно  препуштено  наставницима

Александра Максимовић је у  свом  истраживању  дошла до
закључка да идеја о примени стандарда постигнућа ученика у конкретизацији
циљева  образовања  још увек није препозната  као значајна  од стране
наставника  јер  се они у припреми за наставни час и реализацији наставе и
даље доминантно  руководе наставним  програмима  Резултати истраживања
су  показали  да постоје  статистички  значајне  разлике између  мишљења
наставника о значају  увођења стандарда постигнућа с обзиром  на предмет
који  предају  наиме  видљива је  разлика  у  ставу  између  наставника који
предају  уметничке  предмете  и оних  који предају  природне  и друштвене
науке  Наставници који предају  уметничке предмете одређивање стандарда
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постигнућа ученика процењују  мање значајним  а овај  налаз  је у складу  са
закључком  америчког  ликовног  педагога  Елиота  Ајзнера  да је једна од
слабости дефинисања стандарда постигнућа ученика недовољно  уважавање
специфичности  наставних  предмета  У  предметима из  области  уметности
немогуће је у потпуности прецизирати шта су  очекивани резултати  јер  они
могу  бити изненађујући и за наставника и за ученика

Критика  образовних  стандарда

Крајем  шездесетих  и почетком  седамдесетих  година  док су  се људи у
уметности бавили писањем  образовних  циљева у бихејвиористичким
терминима који  би могли  бити сведени  и мерени  Елиот  Ајзнер је почео
разматрати могућност  изражајних циљева Започео  је да расправу о
препознавању разлика између  домена знања  оне  које треба  проценити са
наставним циљевима где су одговори познати пре подучавања и
изражајни  циљеви  где  ни  учитељ нити  ученик  не  могу  унапред  знати

образовни исход  и  где  је одговор  на  проблем  онога  што  је научено  у
одређеној  ситуацији  у  извесном  смислу  то  је њихово  заједничко  откриће

 Осим  тога Елиот  Ајзнер  је упозоравао  да колико  год  васпитно
образовни задаци омогућавају рационализацију васпитно образовног
процеса лако  могу  да  постану  догма  која омета  процес  васпитања  и
образовања  Овај  ликовни  педагог  и  филозоф  је  приметио  да наставници
изгледа не схватају  озбиљно  васпитно образовне задатке  иако  су  многи
истраживачи уложили време и труд  да идентификују  методе и смернице за
формулисање  васпитно образовних  циљева  и задатака Када  се  планира
наставни  процес напор наставника  требао би да  буде  усмерен  на
идентификовање општих  васпитно образовних  задатака  а затим  задатака за
одређени предмет  и наставну  јединицу  али то  изгледа више остаје у домену
вежбања  По  њему  наставници  не улажу  озбиљан  напор  јер  у  поступку
конкретизације циљева не виде непосредну корист  и задатке не препознају
као алат за квалитетнију  реализацију  наставног процеса Зато  Ајзнер
поставља питање да ли су  наставни задаци заиста корисни  као алатке  Да
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су  корисни  тада би их  у реализацији наставног програма сигурно  масовније и
озбиљније користили  али ако  их  не користе  можда то  није зато  што нешто
није  у  реду  са  наставницима  већ  је  могуће  да  нешто  није  у  реду  са
теоријом  која сугерише постављање конкретних  задатака  и која тврди да је
могуће предвидети тачан резултат  образовања који ћемо  остварити  Елиот
Ајзнер  истиче да су  ефекти образовног  процеса сложенији и да при њиховом
одређивању  треба  узети у обзир  чињеницу  да је образовање динамичан и
комплексан процес те  одређивање  очекиваних резултата  у терминима
понашања значајно  ограничава  рад  наставника и  осим  тога  не  узимају  у
обзир  специфичности конкретних  наставних  предмета Можда је сасвим
логично  у области језика и математике дефинисати мерљиве резултате  али у
уметничким  областима је често  немогуће у потпуности предвидети коначне
облике понашања ученика  Још  једно  битно  ограничење које Ајзнер  истиче
везано  за уобичајено  дефинисање задатака јесте то  што  васпитно образовни
задаци треба да буду мерљиви У таквом приступу евалуацијом се
успоставља хијерархија у односу  на степен испуњености задатка  што  се не
уклапа у хуманистичке тежње образовног  процеса  и са тим  у вези поставља
питање  ако  можемо  да измеримо  да ли ученик зна корен из  одређеног броја
како  да  измеримо  критичку  процену  ученика о  вредности неке  песме или
неког  другог  уметничког  дела  Максимовић

Схватања  о функцији  ликовног  васпитања
и природи  дечјег  ликовног  стваралаштва  као  основа

конкретизације  циљева  предмета  Ликовна  култура  кроз
наставни  процес

Наставници су кључна карика у токовима подизања квалитета
основношколског  васпитања и образовања и зато  је  између  осталог  важно
утврдити који су  све фактори присутни у приступима и поступцима самих
наставника  односно  ликовних  педагога у процесу  конкретизације циљева у
настави  Ови фактори би се грубо  могли поделити на друштвене и личне  У
друштвене  факторе  спадају  све  оне  смернице  које одређује просветна
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политика  чак  и концепције по  којима се те смернице креирају  и по  којима се
настава у школама одвија  О овим  факторима је у раду  већ  било  речи Лични
фактори су  такође под  великим  утицајем  тих  концепција  укључујући и
иницијално  образовање  а чине их  ставови и схватања о уметности  функцији
ликовног  васпитања и природи дечјег  ликовног стваралаштва

Ауторка  Филиповић  је анализирала  схватања  васпитача  о  дечјем
ликовном  стваралаштву  и дефинисала их је преко  различитих  концепција
програма васпитно  образовног  рада развијаних  у односу  на карактеристичне
педагошке идеје на којима су  настали  Програме васпитно образовног рада је
сврстала у три категорије академске социјализацијско матурацијске и
когнитивно развојне Академски програми су настали под утицајем
бихејвиористичких  приступа васпитању  у којима се дете  сматра  за  незрео
организам  који  се  мора научити вештинама и вредностима које  постоје  у
култури одраслих  Ученику  је намењен  пасиван  и  рецептиван положај  у
процесу  васпитања  Бихејвиористички приступ конкретизацији циљева не
уважава дечје потребе  могућности и интересовања  и у оквиру  тог приступа
наставници децу  уче  цртању  имитирајући њихове узоре или шеме одраслих
Социјализацијско матурацијски програми полазе од  хуманистичких  идеја да
деца у себи носе развојне потенцијале које треба ослободити васпитањем
Дете у том  процесу  учествује вољно  и активно  изражавајући карактеристике
своје личности  међу  којима је најважније стваралаштво Овај  програм  је
произишао  из  ставова који воде порекло  од  француског мислиоца Жан Жака
Русоа и  чија  се  парадигма најбоље изражава кроз  Русоову  мисао  да ћемо
дете  најбоље  васпитати  ако  га  не васпитавамо  уопште  Овде  је  улога

васпитача да  не  омета  дечји развој  и  уклања  препреке овом  развоју
уздржавајући се од  било  какве интервенције која би се могла окарактерисати
као  наметање  Филиповић  Импликације на конкретизацију  циљева у
наставном  процесу  огледају  се у слободном препуштању  деци избора тема и
материјала и апсолутног  немешања у даљим  токовима рада

Когнитивно развојни  програми  настали  су  такође на хуманистичким
основама  ивезују се  за преношење  идеја о развоју деце швајцарског
психолога  Жана  Пијажеа на  педагошки план  Према тој  теорији  уз  пуно
поштовање  дечјих  интересовања потреба  и  могућности за  свеобухватан
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развој  деце треба извршити систематски утицај  јер  препуштање децене значи
њихово  ослобађање него  заробљавање у њихов инфантилизам  Детињство  је
драгоцен период живота који не треба протраћити него у њему
задовољавати инхерентне дечје потребе за сазнањем и изражавањем
сопствених  идеја  кроз  медијуме разних  уметности  Оваква  схватања  воде
приступима у конкретизацији циљева васпитања који произилазе из  доброг
познавања дечјих  ликовно изражајних  могућности и савремених  схватања о
уметности  који теже неговању  стваралаштва и еманципацији дечје личности
од  свих  наметања  ометања и манипулација  Филиповић  Према овој
парадигми која се може описати метафором  о баштовану  васпитач  учитељ
односно  наставник  је баштован који ништа  не  намеће   биљци он  је
посматра како  расте  негује је  и додаје само  оно  што  јој  је  потребно  На
сличан начин и Елиот  Ајзнер  користи термин култура у биолошком  смислу
да би објаснио  појам  школске културе која представља медијум  за  ствари
које расту  у овом  случају  дечји умови  Како  је школска
култура организована  шта се учи у њој  које се норме прихватају  и односи
које та култура подстиче међу  одраслима и децом  све то  утиче на искуства
које ће ученици стећи  и  ко  ће они  у  том  процесу  постати  Искуство  је
централно  за раст  јер  је искуство  медијум  у образовању  Образовање је  у
ствари  процес учења да креирамо  себе  и то је оно  што  уметности као  процес
и као  плод  тог  процеса  промовишу  Рад  у уметности није само  пут  креирања
перформанса и продуката  то  је пут  креирања наших  живота проширивањем
свести обликовањем диспозиција задовољавањем потраге за значењем
успостављањем  комуникације и дељењем  културе 

Претходно  наведене  парадигме  могу  да  илуструју  три доминантна
схватања учења која обликују  личне ставове о улози ликовног педагога  да је
наставник  преносилац готовог  знања  да је његова улога само  да обезбеди
услове да се учење одвија само  по  себи  или да је медијатор  и партнер  у
процесу  сазнавања  односно  у процесу  конструисања знања  Схватања о
учењу  обликују  и  разумевање појма стваралаштва које директно  утиче на
приступ конкретизацији циљева ликовног  васпитања  Разлике у приступима у
настави ликовне  културе илуструје  пример  Виктора  Ловенфелда у делу
књиге у ком  говори о  креативности и  образлаже факторе кој  би  требало
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уз ти у обзир  приликом  планирања програма ликовних  активности  Одговори
који осликавају  чињенично  знање добијају  се на  питања  типа Шта  су
основне боје  Које  су  секундарне боје  Наведи  пример  комплементарних
парова  боја Питања  са  вишеструким одговорима  која стимулишу
дивергентно  мишљење могу  бити  Која боја чини да се осећаш тужно  Како
би  се  осећао  да  си  љубичаст Да  си  цвет  које би  боје био  Вредност
дивергентног  питања је у томе што  оно  захтева од  ученика да садржај  тог
питања сагледа са различитих  тачака гледишта и да учествује у одговору  на
маштовит  начин  Поступци и  приступи које ће  наставници  користити  у
развијању  креативнсти у великој  мери се заснивају  на три фактора  сама
личност  наставника коју  обликује његова креативност  степен сензитивности
и  флексибилног  односа  према  окружењу  спремност  наставника да се
постави  на место  других  и   његово  познавање  и  разумевање потреба
ученика 

Полако се  превазилази схватање  да су стваралачке  способности
привилегија појединаца  које је игра случаја наградила посебним  талентом
Све више се прихвата став да је креативност  као  општељудски потенцијал и
потреба  присутна у сваком  детету  Креативност  представља дечје нормално
својство  и сматра се да је дете које не испољава креативност  на неки начин
ометено  или угрожено  Широко  је прихваћено  схватање да се у дечјој  игри
види прототип стваралаштва  Игра је по  бројним  ауторима вид  стваралачке
експресије  модел способности комбинаторике  успостављање нових  релација
и креативно  систематизовање искустава На тај  начин стваралаштво  се
одређује као способност играња мисаоним  елементима коју омогућава
капацитет  за чуђење  Дечје стваралачко  изражавање може се дефинисати пре
свега  као  игра медијима који се налазе у разним  врстама уметности  што  се
по  својим  мотивима и  функцији разликује од  уметничких  активности
одраслих  иако  у примењеним  техникама и продуктима не мора бити битније
разлике Скромно  искуство сужен обим  сазнатих  чињеница  нарочито
академског  типа  чини  да  дете  на  стварима  и  појавама запажа  оно  што
одрасли често  и  не  примећују што  им  промакне  због  већ  уобличених
формулативних  појмова којима иду  у сусрет  стварности  Неизграђеност  шема
и  шаблона  којима  се иначе  служи  већ  помало  окоштали и  ригидни  ум
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одраслог  омогућава  детету  да  без  тешкоћа успоставља асоцијативне везе
проналази необичне идеје и углове посматрања и запажа детаље који другима
промакну  Филиповић  Каменов

Поређење стваралачких  особина детета и одраслог често  зависи од  тога
како  се  оне дефинишу Ако  се игра  узме  као  показатељ стваралачке
способности запазиће  се опадање  креативности са  узрастом али ако
показатељ буде сналажење у проблемским нарочито хипотетичким
ситуацијама  резултат  је  обично  другачији  Када се упоређују  дечји радови и
дела одраслих  уметника треба имати на уму  да за схватање суштине дечјег
стваралаштва није довољно  позабавити се само  његовим  производима  него
треба обратити пажњу  и на процес његовог настајања  Није коректно  да се у
циљу  испитивања  дечје стваралачке  способности  упоређују  стваралачке
манифестације деце и одраслих  зато  што  су  им  узроци различити  Аутори
књиге  Мудрост чула наводе асоцијативност као пример такве
манифестације односно способност успостављања неочекиваних и
оригиналних  асоцијација  која код  деце може бити пре резултат  неискуства и
неизграђених  шема него  креативности као  црте личности  Филиповић
Каменов  Слично  је и са продуктима дечјег ликовног изражавања и
њиховог упоређивања  са  остварењима  одраслих уметника Вредновање
дечјих  стваралачких  продуката на овај  начин није независно  од  друштвене и
културне конструкције  Критички однос према школској  пракси захтева да се
појам  дечје уметности подвргне озбиљној  анализи и постави питање  да ли се
уопште може говорити о дечјој уметности као таквој самодовољној 
искреној природној потреби изражавања којој одрасли могу само да
обезбеде  повољне  услове  за несметан развој или  се  пре ради о  дечјој
уметности  као  друштвеној  и  културној  конструкцији  који  почива на три
фундаментална нивоа  а  позноромантичарском и психолошком научном
концепту  о дечјој  уметности као раној  уметности  људског еволуционог
развоја  б  модернистичким  уметничким  праксама и теоријама о детету  као
уметнику  и уметнику  као  детету  и  в  психоаналитичкој  и идеолошкој
основи универзалности дечјих  цртежа  Многи ликовни педагози можда нису
свесни јаких веза између савремених ставова о дечјој уметности и
модернистичких естетских вредности и механизама регулације односа моћи
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одраслих  над  децом  и неопходно  је да препознају  утицаје скривених
идеолошких  доктрина и предрасуда на сопствену  наставну  праксу

 Маравић
Организовани утицаји на дете су  неопходан услов његовог успешног

развоја  али да би ти утицаји имали позитиван ефекат  мора се дефинисати на
којим  основама почивају  и на тај  начин створити услове да се даље развијају
и  усавршавају  Потребно  је  стога  испитати  чиме се наставници  ликовне
културе и ликовни педагози доминантно  руководе приликом  конкретизације
циљева  образовања  на  нивоу  припреме  за  час  Осим  тога  неопходно  је
испитати  и њихове  ставове и схватања о природи  дечјег ликовног
стваралаштва функцији и  улози  наставе  ликовне  културе  и  уметности
утврдити који ставови доминирају  и у којој  су  корелацији са иницијалним
образовањем радним искуством и евентуално професионалним или
аматерским  бављењем  уметношћу

Закључак

Анализом  концепција и околности развоја стандарда у Србији  затим
анализом  садржаја стандарда постигнућа  за  област  ликовне  културе осим
наведене функције стандарда која се односи на  праведније и објективније
оцењивање  нисмо  успели да дефинишемо  његову  улогу  у смислу  позитивне
импликације  у  развоју  образовног  система  У  стандардима постигнућа за
област  Ликовна култура направљен је покушај  да  се  превазиђу  недостаци
који се тичу  уског  схватања овог предмета  а односе се на конкретизацију  на
основу  специфичних  задатака и усвајање специфичних  знања  С обзиром  да
ликовна култура није  у  склопу  предмета  који су  укључени  у  завршно
тестирање на крају  другог  циклуса обавезног образовања  тешко  је одредити
усаглашеност  стандарда и са овом  функцијом  Како  одређена истраживања
показују  Максимовић наставници уметничких предмета нису у
довољном  броју  препознали улогу  дефинисаних  стандарда постигнућа као
важну  у образовању  јер  углавном  не примењују  стандарде у конкретизацији
циљева образовања  У раду  смо  указали на  то  да  су  схватања о  учењу  и
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стваралаштву  у значајној  мери до  сада обликовала приступе у ликовном
васпитању  и зато  је неопходно  испитати у којој  мери и у ком  облику  ставови
и  схватања о  природи  дечјег  ликовног  стваралаштва функцији  и  улози
наставе  ликовне  културе  и  уметности  утичу  на  начине  на  који ликовни
педагози врше  конкретизацију циљева  образовања  наставног  предмета
Ликовна култура у основној  школи Даље  анализом  садржаја стандарда
утврдили смо  да стицање основних  и у извесној  мери функционалних  знања
заузима доминантну  позицију  у садржају  и на тај  начин је занемарен важан
сегмент  стваралачки процес  Да је стваралачки процес и креативно  мишљење
домен људског  деловања које измиче мерењу  и стандардима указали смо  кроз
критику  стандарда Елиота Ајзнера  Овај  ликовни педагог је одавно  указао  на
ограничавајући карактер  одређивања очекиваних  резултата  поготово  ако  се
не узимају  у обзир  специфичности конкретних  наставних  предмета  По  њему
је образовање динамичан и комплексан процес у коме би додатни напори
требало  да се уложе не у дефинисање мерљивих  исхода  него  у одређивање
квалитета самог  пута ка достизању  циљева  с тим  да се тај  квалитет  мери и
оцењује по  дубини свог  ангажмана у животима ученика

Референце

ć

 č
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 ć

 č

 ć

оксимовић  Наставни предмет  из  области визуелних  уметности у

обавезном  школовању  упоредна анализа  Педагогија

 č Београд

 ć  Конкретизација  циљева  васпитања и образовања кроз

наставни програм и процес Необјављена докторска дисертација

Београд  Филозофски факултет

 ć đ

 č

 ć ć č

 ć č
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Закон о основама система образовања и васпитања Службени

гласник  РС  бр

Маравић М Социјалне конструкције појма дечје уметности У

Зборник  Института за  педагошка  истраживања  Год  Бр

Милинковић Бабић Шћепановић Оријентациони распоред

наставног градива  ликовне културе за разред основне школе

Београд  Завод  за уџбенике и наставна средства

Милинковић  З  Оријентациони  распоред наставног градива  ликовне

културе за и разред  основне  школе Завод  за  уџбенике  и

наставна средства  Београд

Образовни  стандради  за  крај  обавезног  образовања за  наставни  предмет

ликовна  култура  Београд  Министарство  просвете Републике

Србије  Завод  за вредновање квалитета образовања и васпитања

Правилник  о наставном  програму  за  седми разред основног образовања и

васпитања  Службени гласник РС  бр

Просветни гласник  службени  орган Министарства  просвете НРС

Год  Београд  Завод  за уџбенике и наставна средства

Филиповић С Ставови васпитача о дечјем ликовном

стваралаштву Нова  школа  часопис за  теорију  и праксу  савремене

школе и предшколства бр година Бијељина

Педагошко  друштво  Републике Српске

Филиповић  С  Каменов Е Мудрост чула  део  дечје ликовно

стваралаштво  Нови сад  Драгон
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Рад  примљен

Рад  прихваћен
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Слађана  Миленковић
Висока школа струковних  студија за васпитаче и
пословне информатичаре  Сирмијум Сремска Митровица  Србија

ПОДСТИЦАЊЕ СТВАРАЛАЧКЕ УПОТРЕБЕ  ЈЕЗИКА  У
ВРТИЋУ  НОНСЕНСНИМ  ПЕСМАМА  ДУШАНА

РАДОВИЋА

Апстракт  Песме нонсенсног  садржаја једног од  најпознатијих  писаца
за децу  у Србији  Душана Радовића обрађују  се већ  годинама у вртићу  у раду
са  децом У  овом  раду  се  те  песме  тумаче  на  нов начин такође  биће
приказане могућности стваралачког  приступа тумачењу  песама нонсенсног
садржаја  и  могућности њихове  обраде  са  децом у  циљу  унапређења  и
подстицања  развоја  говора  предшколаца Циљ рада  је подстицање
стваралачке употребе језика у вртићу  У раду  се представљају  нови начини
обраде  текстова књижевности  за  децу  конкретно  су тумачене три  песме
нонсенсног  садржаја Душана Радовића Плави зец Страшан лав и
Замислите  децо Коришћена  је аналитичка и  метода  вођене  фантазије

Теоријске поставке су  емпиријски потврђене интерпретацијом  Радовићевих
песама  Стваралачки приступ у обради нонсенсних  песама Душана Радовића
реализован је кроз  вођену  фантазију

Кључне речи  нонсенс  Душан Радовић  анализа  стваралачки приступ

УДК
Прегледни рад
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УВОД

Стваралачко проучавање  поезије за  децу представља  савремене
тенденције у књижевности за децу  и у методици рада на развоју  говора деце
предшколског  узраста  Нонсенсни жанр  све више привлачи пажњу  научних  и
стручних  кругова  у  тражењу новог начина  обраде тумачења  и  новог
приступа књижевности уопште  Овај  жанр  је омиљен међу  одраслима исто
колико  је популаран и  код  деце пре свега  због  изокретања смисла  и
померања стварности односа према реалности Посебно  мењање смисла
очигледно  је у песмама познатог  српског песника Душана Радовића јер  он
одступа од  норми  налази нове путеве  поезије које иду  до  срца читалаца
млађих  и оних  старијих

Поезија за децу  познатог  српског  песника Душана Радовића у раду  је
сагледана из  стваралачког  угла  Тумачене су  песме нонсенсног садржаја
Душана Радовића  са акцентом  на песмама Плави зец Страшан лав  и
Замислите  децо  Циљ рада  је подстицање стваралачке употребе  језика  у

вртићу  и неговање новог  приступа у обради нонсесних  песама  У раду  се
представљају нови  начини обраде  текстова  књижевности  за  децу у
предшколским установама Коришћена је аналитичка и метода вођене
фантазије  Теоријске поставке су  емпиријски потврђене интерпретацијом
Радовићевих  песама Стваралачки  приступ  у  обради  нонсенсних  песама
Душана Радовића реализован је кроз  вођену фантазију

Песме изокреталице  Č  су  песме нонсенсног жанра и
извргвају  руглу  све што  је малограђанско  конзервативно  и превазиђене
васпитно образовне циљеве и задатке  Рад  на овим  песмама васпитачима и
сарадницима омогућава стваралачки приступ у раду  са децом  Међу  најлакше
препознатим  скоро  очигледним  особинама нонсенсних  песама јесте њихова
помереност  од  реалности изокренута слика света Такве су  Радовићеве
нонсенсне песме  изокренуте  представљају  отклон од  стварности  Зато  се
слободно  могу  назвати песмама изокреталицама Њихова  изокренутост 
може  се  пратити на  плану значењском фонолошком морфолошком
синтагматско парадигматском  лексичком и обликовном  Главно  својство  им
је што  се у њима нонсенсне ситуације претварају  у реалне и обрнуто

Појам  нонсенса  задржан је у  нашем  језику  непреведен  а  превод  би
гласио  бесмислица  зато  јер  се под  појмом  нонсенс данас означавају  текстови
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књижевности  за децу  код  нас  који су  дакле  са  циљем  писани да  буду
бесмислени  отклон од  стварног  света  измишљене и смешне песме и приче
Нонсенс  може да  буде  и  апсурд а  и  бесмислица  и
несувислост Овај  израз  најчешће се користи као  део
синтагме нонсенс стихови  то  су  стихови нелогичне или апсурдне садржине
понекад  стихови од  измишљених  речи  прављени за  забаву  деци  или  као
хумористичка поезија  Свака  национална књижевност  има
такве стихове  а корен им  налазимо  у народним  бројалицама  бајалицама
успаванкама и сличним  играма речи  Овај  појам  у књижевности не означава
текст  сасвим  лишен смисла  у књижевности  то  представља игру  смислом
или  боље  речено игру бесмислом У таквим песмама  писац  се  игра
садржином  а као  једна од  битних  одлика нонсенсних  текстова у науци је
наведена противуречност  између  форме и садржине стварног

Понекад  нонсенс почива на инверзији речи  понекад  је утемељен на
изненађењу  на ефекту  неочекиваности  понекад  на апсурду  Повезан је с
хумором и  фантастиком творачким елементима књижевних дела  за  децу

 ć  Коришћењем  нонсенсних  текстова деца добијају  улоге
стваралаца  језичког  нонсенса  што  је од  изузетног значаја  за  стварачакчи
методички приступ књижевним  текстовима

Стваралачко  проучавање нонсенсног жанра уопште  а у овом  случају
кратких  прича Душана Радовића  у којима је тешко  повући границу  кад  су
намењене деци а кад  одраслима  треба да узме у обзир  да се померање смисла
у причама овога писца јавља и као  средство  моделовања комичног  Њихов
суштински  и одређујући  елемент је  одступање од стереотипне норме
књижевног  изражавања

Проучавање треба да докаже да је нонсенс облик комизма  средство
сатиричног  подтекста средство  особеног  погледа на  свет а  не  сме се
превидети ни  теза  о  томе  да  нонсесне  приче  погодују  коришћењу  неких
модела стваралачког  рада у настави
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Душан Радовић као  један од најистакнутијих песника  савремене
српске књижевности за децу  данас је веома присутан у вртићу  иако  је његова
поезија намењена најмлађима неправедно  изостављена из  научних  анализа  У
својим  песмама  Радовић  је нашао  нови вид  казивања и обарде обичних  тема
блиских  деци  Актуелност  песама Душана Радовића је управо  у томе што  су
његове песме о деци  животињама  одраслима  годишњим  добима  стварима и
појавама прожете духом времена  ć Здрава подругљивост
према спољашњем свету и према себи градска лакоћа у прилажењу и
осећањима  дух  игре и слободе  Он воли да прича  да измишља  да доплиће и
наплиће  Довољна  му  је једна  реч  једно  слово  календарски датум  да око
тога изведе и изнесе догађај  да исприча оно чега би се мало ко сетио

Циљ рада је подстицање стваралачке употребе језика у вртићу  У раду
се  представљају нови  начини  обраде текстова  књижевности  за  децу
Коришћена је аналитичка и метода вођене фантазије  Теоријске поставке су
емпиријски потврђене интерпретацијом  Радовићевих  песама  Стваралачки
приступ у обради нонсенсних  песама Душана Радовића реализован је кроз
вођену  фантазију

Радовићева поезија за децу  имала је свој  циљ  успоставити са дететом
контакт непосредно тако  што  ће  песник бити дете мислити као  дете
маштати као  дете  радовати се као  дете  Што се неће спуштати на замишљен
дечји ниво  што ће почети од веселог поздрава који њега и дете идентификује
као  другове који се разумеју и уважавају  што  ће слободу  детета бранити од
неслободе одраслих

Радовићева поезија за децу  имала је свој  циљ  успоставити са дететом
контакт непосредно тако  што  ће  песник бити дете мислити као  дете
маштати као  дете  радовати се као  дете  Што се неће спуштати на замишљен
дечији ниво што  ће  почети од веселог поздрава  који њега  и дете
идентификује као  другове  који се  разумеју и уважавају што  ће  слободу
детета бранити од неслободе одраслих

Песник  је ведар  духовит  и мудар  Помаже нам да у животу  сагледамо
оно што је истинито  право  скривено  При томе се служи живим  обичним  и
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досетљивим  језиком показујући да у свакодневним  речима има сласти и сјаја
да и оне могу  да разиграју  и распевају 

Радовић  је пошао од  Змаја  наставио  је тамо  где је Змај  стао  Змајевим
уважавањем  и поштовањем  света детињства  Од  Змаја је Радовић  научио  да је
дете човек  у малом  да су  дани најранијег детињства дани највеће човекове
слободе  Због  свега тога  Радовић  је схватио  да се за децу  може писати једино
врхом радозналости врхом узбуђења енергијом радости и  смислом за
ведрину  да нема великих  и малих  теба  да постоје само  песничке речи којима
се може све исказати  као  бојама и линијама на цртежу  Таквим  песничким
речима он је успео  деци да врати њихово  детињство  које на најбољи начин
издражавају  смисао  и искуство  детета  његову  велику  потребу  да открива
именује и одређује свет  стварности

Радовић  је пошао од  Змаја  наставио  је тамо  где је Змај  стао  Змајевим
уважавањем  и поштовањем  света детињства  Од  Змаја је Радовић  научио  да је
дете човек  у малом  да су  дани најранијег детињства дани највеће човекове
слободе  Због  свега тога  Радовић  је схватио  да се за децу  може писати једино
врхом радозналости врхом узбуђења енергијом радости и  смислом за
ведрину  да нема великих  и малих  теба  да постоје само  песничке речи којима
се може све исказати  као  бојама и линијама на цртежу ć 
Таквим  песничким  речима он је успео  деци да врати њихово  детињство  које
на најбољи начин издражавају  смисао  и искуство  детета  његову  велику
потребу  да открива  именује и одређује свет  стварности

У изграђивању  модела  света  и нове стварности нарочито  долази до
изражаја  стваралачки карактер језика  а Радовић  обилато  у својој  поезији
користи стилске представе трансформације Најподесније средство  за
трансформацију појава и облика света реалности у свет књижевног дела јесте
метафора  Метафора  се  заснива  на  промени значења  Настаје преношењем
значења једне  речи на  значење  друге  речи захваљујући елементима
идентичности

Изражајна  вредност метафоре  код Душана  Радовића  веома је
разноврсна  што је у складу  са богатством његовог погледа на свет и са већ
истицајном креативношћу  Радовићеве  метафоре  увек представљају снажна
интуитивна  и ненадана открића  подударности две  слике  увек су  свеже  и
нове
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У изразитим лирским Радовићевим песмама у стварању повишене
емоционалне температуре највећу  заслугу  имају управо метафоре

Лакше лакше  тим  сребром реским
Тим шљокицама небеским 
Том звечком
Том успаванком
Том добром простирком пред њеним очима

песма из  приче  Прича за Горданин сан

Као  препелице
чуче у житу слова
мале искре светлости

песма  Е 

Посебно су импресивне метафоре у песмама из циклуса  Вукова
азбука  Оне делују необично и због тога што почивају на синестезији  што
се у њима слушни осети богато карактеризују визуелним  тактилним  осетима
мириса и укуса  Радовићева очараност  језиком  његовим  звуком и музиком и
гласовима задржава се и у овим  песмама  Вукове азбуке  чије су  метафоре
лако хуморно обојене

Благо Жупи  и Гружи

благо Божани  и Ружи

не дадоше ни  грош

за овај  жути брош

 песма Ж
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Бројне Радовићеве метафоре изазивају хумористичке ефекте  Разлог је
најчешће у  томе што трансформација значења истиче у  исто време и
идентичност  али и несклад између  предмета који се помоћу  метафоре доводе
у везу

Када
живот

заклокоће
има

 хоће
нема
 неће

 песма Хоће неће

У Радовићевом делу  могли бисмо открити бројне истине о животу  и
човеку  изречене језиком наивне  свести  Једна од истина  која живот чини
лакшим  и лепшим  јесте умеће налажења конпромиса  Конпромис је нужност
опстанка  он је потребан и великим и малим и јаким и слабим  и обичним и
изузетним конпромис са околином  са традицијом  са самим собом  са својим
сновима

Принцеза Нађа  из песме Замислите погодан је пример за
илустрацију овог Радовићевог искуственог става У песми је заиста  све
изненађујуће све  је за  чуђење па  и за  згражавање Принцеза  пада  у
разбеснеле таласе  нико од армирала и официра не скаче у воду  да је спасе
једино разбојник  Кађа ризикује свој  живот  Краљ даје руку  своје ћерки  И на
крају  бледа принцеза  иако сви очекују да одбије неприличног мужа  удаје се
за њега

У поређењу са другим  одраслима Радовић  верује у дечију спретност 
домишљатост  способност  да  се сама снађу  и зато  им  никад не  даје готове
одговоре Он не  помаже  деци тако  што  обавља  посао уместо  њих
Радовићев читалац мора  бити активан и сам доћи до онога  што  тражи  а
песник  му  нуди могућност  да истражује  открива одлучује  Иако одрастао  и
са  далеко  већим искуством од читалаца  којима се обраћа Радовић се не
понаша према њима као  онај  који поседује истину  Истина је у тражењу

Песме Душана Радовића не говоре детету  како  би требало  да буде  него
му  допушта да само изводи закључке  Уместо казни и награда Радовић  нуди
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изазове  Решавајући проблеме  дете осећа своју важност  и значај  у мењању
постојећег

Радовићево  књижевно  дело  дете  оплемењује богати подстиче  на
креативност ослобађа растерећује од притиска одговара му на  бројна
питања помаже у разрешавању смањењу напетости потискивања
отуђености

Дете  у  свему  што  га  окружује па и у речима тражи аналогију  и
паралелизам  Тренутак вероломства  кад принцезу  назове Нађом а разбојника
Кађом  искупиће моралним  преображајем  овог другог  када спасе принцезин
живот  и  постане царев зет преобрађеник бива  достојан и сазвучија  свог
имена с лепим  именом  лепе принцезе

Градација  је запаженија стилска  фигура у  књижевности за децу  и
проистиче из  песниковог  сазнања да дете лакше схвата садржај  текста ако  му
појмове изводе постепено појачавајући њихову сликовитост и
емоционалност  Тиме он  уједно  појачава и пажњу  малог  читаоца буди  у
њему  интересовање за тај  текст  Душан Радовић  је тојанбоље учинио  у песми
Замислите

Замислите  децо  једно  велико  море
и у мору  једну  велику  лађу
и на лађи округле прозоре

и на једном  прозору принцезу  Нађу
Замислите

У овој  песми је највеће изненађење на крају  када принцеза заљубљено
пада у загрљај  разбојнику  и он постаје царев зет 

Радовићеве песме нонсенсног  жанра су  поихравање са свакодневицом
шалозбиљне слике маште и негација конзервативних  естетских  вредности и
стереотипних  васптино образовних  циљева и задатака  Доминантно  својство
његове нонсенсне поезије јесте њихова изокренутост  која се може пратити на
плану значењском фонолошком морфолошком синатагматско
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парадигматском  лескичком и обликовном  Њихово  главно  својство  је што  се
нонсенсне ситуације претварају  реалне и обрнуто

Стваралачко  проучавање нонсенсног жанра уопштее  а у овом  случају  и
емпиријска потврда интерпретације Радовићевих  песама  у којима је тешко
повући границу  између  хумора  комизма и апсурда  треба да узме у обзир  да
се померање смисла у песмама овога писца јавља и као  средство  моделовања
комичног Њихов суштински  и одређујући  елемент је одступање  од
стереотипне  норме  књижевног изражавања  и  повезаност с хумором  и
фантастиком  али и апсурдом

Проучавање треба да докаже да је нонсенс облик комизма  средство
сатиричног  подтекста  средство  особеног  апсурдног погледа на свет  а не сме
се превидети ни теза о томе да нонсесне песме погодују  коришћењу  неких
модела стваралачког  рада у раду  с децом  предшколског узраста

Нонсенс или  песме изокреталице пружају велике  могућности  за
стваралачко проучавање у  раду  с  предшколском  децом Уз  проблемски
методички приступ стваралачко  изучавање нонсенсних  песама Душана
Радовића треба да буде усмерено  према моделима стваралачког  рада  који
укључују  обраду  текста преко  истраживачких  задатака  помоћу  доминантних
ликова  поступком  расправљања и анализе значења и вођене фантазије

Стваралачко  проучавање  и  интегрисан  методички  приступ обраде
нонсенсних  песама је предодређен њиховом иманентном природом  Они
подстичу  дететову  креативност  маштовитост  запажање  закључивање  дете
учећи стихове вежба памћење  систематизовање  аналитичко синтетичке
способности  Васпитач  има значајну  улогу  у раду  с децом  на развоју  говора
не само  зато  што  је он говорни узор  за децу  него  и због текстова које с њима
обрађује  Од  тога шта васпитач  изабере и како  им  презентује зависи и даљи
развој  говора али и интелектуални развој  целокупне личности детета

Песме Душана Радовића у вртићу  могу  да буду  реализоване кроз  игре
стварања  и игре  супституције  Игре  стварања  су  усмерене на спознавање
сопственог  ја и личног  става према другима  Игре супституције имају  за циљ
стварање бољих  људи  а тиме и побољшање личности детета  Ове игре
именују  негативне  поступке особине навике или понашање да  би  се
постигли ефекти бољег  развоја

Активности у вртићу  су  спроведене у току  методичких  вежбања у
вртићима у Панчеву  Чачку  и Сремској  Митровици  Упутства су  дата свим
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студентима пре одласка на праксу  а анализом  њихове евалуације одржаних
активности издвојени су  неки пожељни и испоробани модели стваралачког
приступа песамама Душана Радовића у вртићу

Стваралачки приступ песамама Душана Радовића

Обрада песме Плави  зец

Ова активност  се  изводи  у средњој васпитној  групи  од  до
година

• Уводни део  Данас ћемо  разговарати о песми Плави зец
која говори о томе како  је ловац уловио  плавог зеца чудног и
јединог  на свету колико  се намучио  док га није уловио  и о
томе шта све један зец зна да ради

• Деца седе у кругу  и свако од њих  говори кад  бих  уловили
зеца шта би знао  да ради

• Интерпретативно  читање песме Плави зец  Душан Радовић

Васпитач  изражајно  чита песму  и потом  следи дискусија

• Дискусија Разговарамо  са децом  шта је у песми необично
изврнуто  интересантно  Какав им  је ловац а какав зец

• Размена  Да ли си радио ла нешто слично  зецу  из  песме  Да
ли си некада лагао ла и да ли је лепо  лагати

Дечји одговори
Д  М  Ја сам једном са баком плела и дирала прашњаву  вуну  слагала

сам  маму  да сам  опрала руке пре јела
Н  Т  Није лепо  лагати  јер  тада ће нам  порасти нос као  Пинокију
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П  А  Помагала сам  мами да направимо  торту  за мој  рођендан  јела сам
мало  пудинга  Нисам  је слагала да сам  се умила и опрала руке

Е  О  Ја сам свирао  фрулу  са старијим братом
Н  Е  Ја сам  ишла код  другарице у госте и нисам  била чупава као  зец

јер  ја сам  се очешљала

• Вођена фантазија  Буди мало  зец замисли да си он
 Како  би се понашао  шта би јео  радио  како  би изгледао
 Замислите да сте ловац  где бисте ловили зеца

Наместити сценографију направити шуму деци дати одевне
предмете  шешир  нацртати бркове  да изгледају  као  ловац

 Направити им  уши  реп и поделити онима који желе да буду  зец

• Колаж  Васпитач  дели папире деци на којима је нацртан зец  треба да
нацртају  поред  њега шта зец ради и да излепе празна поља на зецу

Обрада  песме Страшан лав

Ова активност  се изводи у средњој  васпитној  групи  деца од  па до

 година

• Уводни  део  Данас  ћемо  разговарати о песми  Страшан  лав  која
говори о краљу животиња лаву односно  о његовим  особинама
страшан нарогушен љут гладан немилосрдан Деца у  круг

имитирају  неке од  наведених  особина  њима најинтересантнијим
• Интерпретативно  читање песме Страшан лав  Душан Радовић

Васпитач  изражајно  чита песму  и потом  следи дискусија
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• Дискусија  Разговарати  са  децом  о  томе шта  је  у  песми  смешно
необично  интересантно  изврнуто  и маштовито

• Размена  Шта си ти слично  лаву  из  песме радио

Дечји одговори
И  Л  Ја сам једном била јако  гладна  а нисам била кући  па сам убрала

цвет  и појела га
Н  В  Ја сам једном био  јако  љут  и намргођен  и тада сам се посвађао  са

најбољим  другом
Е  Б  Када сам била једном код  баке на селу  отишла сам до  бакиних

животиња  свиња  и пробала сам  њихову  храну  јер  сам  била јако  гладна а
ручак  још  није био  готов

Н  К  Мој  брат  је имао  толико  зао  поглед  да сам  се ја уплашио  и
побегао

Т  М  Моја другарица је рекла да је једном  видела пса који је имао  два
различита ока  једно  зелено  а друго  плаво

Б  Б  Једном сам нацртала једну  девојчицу  а свима којима сам показала
је она личила на дечака  па сам  је обрисала

Вођена фантазија Буди  мало  лав замисли да си  он Како  би  се
понашао  шта би јео  како  би изгледао  какав би ти био  поглед  Дати
деци  костиме  лава и  припремити  сценографију  која  ће  личити  на
природно  станиште лава  Такође им  дати могућност  да прикажу  лава
онако  како  га они замишљају
Маска Правимо маске  у  облику  лава  На  предњу  страну  маске
бојимо лик  лава  а на позадину  маске стављамо  ластиш како  би деца
могла да је ставе на главу

Обрада песме Замислите децо

1. Узраст   група  година  припремна група
2. Уводни поздрав у кругу  у кругу  ће се васпитач  са децом

упознати тако  што  ће им  рећи да поред  свог имена додају
неки придев који их  описује  Почеће од  себе  Ја сам  Раде
и јако  сам Размажен зовем се Ивана и искрена сам Ја
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сам Марко  и јако  сам мудар  Ја сам Снежа и јако  сам
симпатична  И тако  ћемо  редом  док  се сва  деца  не
представе

3. Деца седе у кругу  и представљају  се додајући придев који
их  описује

4. Интерпретативно  читање песме  Страшан  лав   Душан
Радовић

Васпитач  изражајно  чита песму  и потом  следи дискусија
5. Дикусија  Какав  је  био  разбојник Кађа у  овој  песми

Каква је била принцеза Нађа  Шта се дешавало  у песми и
какав је био  краљ  И на крају  шта је било

6. Размена  Шта  се теби  слично  десило  па  да  си  се
уплашио  Замислите неку  ситуацију  која је слична овој  и
кажите шта је било  тада

Дечји одговори

Марко  Ја сам једном тако  кад  сам гледало  телевизор  уплашио  ме неки
чика са маском и онда је моја мама села поред  мене и пребацила канал

Сања  Мени је једном  било  мука кад  смо  ишли бродом  на мору  и мама
ми је рекла да ћемо  брзо  стићи на обалу  Кад  смо  стигли није ми више било
мука

Милан  Мене је мама спасила од једног Змаја који ме је вијао у сну  И
када сам  почео  да плачем  Мама је дошла у собу  и пробудила ме и рекла да је
то  сан

Вођена фантазија  Замислите да сте ви лик из  песме  неко  неко  замисли да
је разбојник  Кађа  а неко  принцеза Нађа  Како  би сте се понашали  да ли
би били страшни или уплашени  Како  би пловили морем  Нудимо  им
разне одевне предмете  круну  слике мора и таласа да што  боље прикажу
какви би они били као  ликови из  песме

Колаж  дати деци папир  на којем  је нацртано  море и лађа  да га обоје или
излепе разним  бојама колаж папира  и да на њега доцртају  принцезу  и
разбојника  које ликове хоће и све оно  како  они виде и замишљају  радњу
из  песме
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Закључак

У раду  се тумаче песме нонсенсног  садржаја Душана Радовића Плави
зец Страшан лав и Замислите  децо Циљ рада  је подстицање
стваралачке употребе језика у вртићу  У раду  се представљају  нови начини
обраде  текстова  књижевности за  децу  Коришћена је аналитичка метода
методе демонстрације  разговора и дескрипције и метода вођене фантазије
Теоријске поставке су  емпиријски потврђене интерпретацијом  Радовићевих
песама  Стваралачки приступ у обради нонсенсних  песама Душана Радовића
реализован  је кроз  вођену  фантазију Циљ  рада  био  је да се  подстакне
стваралачко  осећање за језик  и омогући иманентно  стваралачко  креативно
тумачење  нонсенних текстова  у оквиру усмерених активности  у
предшколским  установама

Закључено је да су основна полазишта  иманентне  методике  у
отворености књижевног  дела и његовој  јединствености и непоновљивости
Таква  његова  природа омогућује и усмерени стваралачки  приступ у
интерпретацији књижевних текстова одн посебност оригиналност и
усклађеност  са циљевима и задацима усмерених  активности у предшколској
установи

Теоријски део  рада био  је посвећен тумачењу природе носенсних
текстова  Дефинисан је појам  иманентног теоријско методичког тумачења и
употреба модела стваралачког  рада који укључује и поступак расправљања и
анализе значења и просторно временских односа Теоријске поставке
емпиријски су  потврђене у предшколским  установама у Панчеву  Чачку  и
Сремској  Митровици  Учињено  је то  кроз  игре стварања и супституције  тј 
кроз  стваралачку  обраду  текста поступком  расправљања и анализе значења и
просторно временских  односа
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Оригинални научни рад
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ПОДРШКА СТРУЧНОМ  ТИМУ  ЗА  ИНКЛУЗИВНО
ОБРАЗОВАЊЕ У ИЗРАДИ  ИМПЛЕМЕМТАЦИЈИ  И

ЕВАЛУАЦИЈИ  ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВНОГ
ПЛАНА

Апстракт  Закон у Републици Србији обавезује све запослене у систему
образовања да доследно  спроводе инклузивне принципе  формирају  стручне
тимове за инклузивно  образовање и примењују  различите видове подршке
ученицима  са потешкоћама  у развоју Резултати  већег броја истраживања
извештавају  да учитељи и наставници нису у довољној  мери оспособљени за
реализацију  мера додатне подршке  а посебно  за израду  и имплементацију
индивидуално образовног  плана  Циљ овог рада је да прикаже мере подршке
стручном  тиму  за инклузивно  образовање у једној  основној  школи у процесу
израде имплементације  и  евалуације индивидуално образовног  плана  са
прилагођеним  програмом  за ученика другог разреда који има потешкоће у
развоју  и учењу  На иницијативу  учитеља и родитеља формирана је мрежа
стручне подршке на локалном  нивоу  коју  су  чинили  професор  психологије са
завршеним докторатом педагошког усмерења клинички психолог и
дефектолог  који су  спроводили процену  развојних  снага и слабости ученика
саветовање  са родитељима  и додатну едукацију учитеља  и стручних
сарадника  за  израду педагошког профила  ученика  и индивидуално
образовног  плана  Евалуација  мера  стручне  подршке вршена  је  на  основу
интервјуа  који су  вођени  са  члановима  стручног тима за  инклузивно
образовање  у школи  и родитељима  методом  анализе  садржаја педагошке
документације  Утврђено је да  предложене  мере могу да  допринесу
превенцији сагоревања на раду  просветних  раднка и оснаживању  родитеља
који имају дете  са потешкоћама  у развоју Умрежавање  стручњака
различитих  профила на нивоу  локалне заједнице представља значајан фактор
подршке инклузивном  образовању

Кључне речи  тим  за инклузивно  образовање  стручна подршка  ИОП
умрежавање



Педагошки записи Бр  Год

 ć

 ć

ć 



Педагошки записи Бр  Год

ć 

 Đ ć
ć   ć ć  

 ć č ć

č ć ć
 ć  ć 

 ć ć



Педагошки записи Бр  Год

 ć 



Педагошки записи Бр  Год



Педагошки записи Бр  Год



Педагошки записи Бр  Год



Педагошки записи Бр  Год



Педагошки записи Бр  Год



Педагошки записи Бр  Год

 ̓  

‒

 ̓  

‒

 ̓  

‒

Đ  ć č

ć ‒

 ć  ć č

č č

đ č  ć

č

‒



Педагошки записи Бр  Год

 ć

‒

ć

 ‒ 

 ć  ć

 ć  ć ć

‒

 đ

 ̓  

‒

‒

 ̓

‒

 ć  đ

ć



Педагошки записи Бр  Год

 ć

‒

 ć

 ̓

‒

č ć

Рад  примљен

Рад  прихваћен
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Александар  Милетић
Висока школа струковних  студија за васпитаче и
пословне информатичаре  Сирмијум  Сремска Митровица

ПРОМЕНЕ  НА  КИЧМЕНОМ  СТУБУ  УСЛЕД
НОШЕЊА  ШКОЛСКЕ  ТОРБЕ

Апстракт Чланак је написан са циљем прегледа досадашњих
истраживања  везаних  за  повезаност  ношења школске  торбе  и  настајања
телесних  деформитета код  деце  За квалитетну  реализацију  истраживања
коришћен је емпиријски метод  рада На основу  прегледа истраживања
домаћих  и  страних  аутора може се  закључити да  ће  свако  повећање
оптерећења од  чак  и  од  тежине детета  допринети појави промена на
кичменом  стубу  Дефинисани су  главни фактори који проузоркују  промене  а
то су пре  свих узраст пол тежина  школске  торбе дужина  ходања
фреквенција током недеље разни демографски чиниоци Редовним
информисањем  ученика родитеља и  наставног особља организовањем
едукативних  предавања и израдом  промотивног материјала би се скренула
пажња на праћење стања локомоторног  апарата ученика  Сви који раде са
децом  треба да се укључе у решавање проблема у вези са тежином  школске
торбе  Боље  превенција  него  корекција  положаја  и  стања  након  извесног
периода

Кључне речи  постура  деформитет  школска торба  релације

УДК
Прегледни рад
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УВОД

Наслеђе  и лоше  навике  у држању претешке школске  торбе
неадекватне школске клупе и столице  као и недовољна физичка активност 
према мишљењу  великог  броја лекара физијатара у региону  највећи су  узроци
нарушеног  држања тела код  деце  Велики проценти лоших  телесних  држања
или  у  литератури  објашњених  као  параморфизми кичменог  стуба  код
популације школске деце  подстакле су  истраживаче на веће напоре како  би
открили и  разјаснили механизме који условаљавају  ову  масовну  појаву
Алтхоф  и сар  Косинац  Атлагић

Сматра се да су  школска торба и неправилно  седење у великој  мери
повезани с појавом лошег телесног држања и нарушавања нормалног
положаја кичменог  стуба  а односи се како  на функционалне тако  и на теже
структуралне стадијуме деформитета Богдановић  и сар Косинац

 Марковић  и сар  Марковић  и сар Ренеман и сар
 Скофер  У вези са тим  истичу  се различити

фактори као  што  су узраст  и  пол ослабљени организам умор време
оптерећења  тежина  облик  и  начин  ношења  школске торбе  асиметрично
оптерећење  емоционална стања  и сл  Ђусти  и  сар
Фошнарич  и  Делчњак Смречник č  и  č č
Родитељи прозивају  школу  педагошке стручне  службе  учитеље  да  више
имају  на уму  садржај  и тежину  школске торбе  како  би се растеретила нејака
дечја  леђа  Њима  се  придружују  и ставови  и  мишљења  школских  лекара
педијатри физијатри ортопеди хирурзи психолога о потенцијалном

штетном  утицају  прекомерно  тешке школске торбе на кичмени стуб  и његове
потпорне структуре  па и на стање постуре  На тај  начин  феномен школске
торбе  постаје све више проблем  који се преноси на све који раде са децом

Данас проблем  пре тешка школска торба  постаје све више предмет
занимања  и  научног  истраживања  ортопеда лекара  школске медицине

 Под  параморфизмом се  подразумијевају морфолошке  деформације  које  су
последица  нескладног држања  због  лоших навика  и др  постурални деформитети
Овдје  се  углавном  ради о функционалним  деформитетима  који се  могу вољно
кориговати  јер  се  ове деформациј  не  базирају на  променама  структуре  скелета
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наставника физичког  васпитања и педагога с циљем  да се открије повезаност
и могући  негативни  утицај   пре тешке школске  торбе  на основни  став и
држање  односно  да се и заштити  тако  осетљив механизам  као  што  је
кичмени стуб  младих  у развојном  периоду

Циљ  рада  је указивање  на  утицај  ношења  школске  торбе  која у
досадашњим  истраживањима предстваља  преоптерећење  на  кичмени  стуб
код деце  различитих  узраста 

МЕТОД

За реализацију рада коришћен је описно дескриптивни метод
потрекпљен теоријским  анализама и уопштавањем  Ова метода подразумева
равноправан третман емпиријских  и теоријских  истраживања  тј  индуктивни
и дедуктивни  приступ  у закључивању Обједињени су примарни  и
секундарни извори  домаћа и страна стручна и научна литература  Коришћена
је и доступна научна литература преко  претраживача 

 и  док  су  кључне речи укључивале школска торба
деца узраст постура деформитети кичмени стуб и слично

Претрага је ограничена на студије које су  спроведене у последњих  година
Коришћена је табеларади категоризације чланака

РЕЗУЛТАТИ

Претражујући базе података пронађено  је студија које су  се
базирале на утицаје школске торбе на настајање нарушених  лоших  држања
код  деце у последњих  десет  година

Табела Преглед досадашњих истраживања повезаности
тежине школске  торбе  и нарушене  постуре
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Аутор и
година

Циљ
истраживања 

Метод Интервенција Резултати

Утврђивање
тежине  школске
торбе  и њених
последица  код
ученика  првих
разреда  средњих
школа  у Ирској 

Примењен  је
упитник  на  узорку
од  ученика  
год  две  школе  у
Даблину  Ирска
Измер н  су
морфолошке
карактеристике  и
стање  кичменог
стуба  методом

 БДЦ

Деца су  праћена
недељу  дана и
бележена је тежина
школске торбе сваки
дан

Тежина школске
торбе која је била
највише типа
ранца  руксака
износила је  кг 
што  је 
телесне масе деце
и деца пријављују
нелагодност  и
болу  кичменом
стубу  у 
случајева

Утврдити  факторе
који  доводе  до
промена  у
лаокомоторном
апарату  деце  који
се  односи  на
кичмени  стуб
услед  редовног
ношења  школске
торбе 

Узорак  је  чинило
деце  из  Милана  чије
су  школске  торбе
мерене   дана 
Валидиран  упитник
био  је  примењен  на

 ученика  
дечака  и 
девојчица  просечног
узраста  година
чије  су
антропометријске
карактеристике  и
оптерећења  мерени
свакодневно

Подаци  су
анализирани  на
основу  припадности
деце школи
индивидуално
према данима у
недељи

Школска торба је
претешка за 
деце  проузрокује
замор  код  а
код  изазива
бол  у леђима  Дани
у недељи  када се
носи  торба
изазивају
нелагоде  али  на те
промене школа
или  регија немају
утицај 

Утврдити  утицај
ношења  школске
торбе  и промена
на  кичемон  стубу

Трансферзална
студија  на  узорку

 испитаника
узраст   година

Коришћена је
метода анализе
контура површина
кичћменог  стуба
без  рендгенских

снимака

Резултати  указују
на утицај  пола и
старостиуз
ношење школске
торбе на промене у
виду  појаве
сколиоза  кифоза и
лумбалних
кривина више код
девојчица него  код
дечака

Утврдити  утицај
школске  торбе  на
промене
накичменом
стубу  зглобу
рамена  и
механику  зглоба
кука 

Трасферзална
студија  са
логистичком  и
мултиноминалном
анализом  Узорак

 ученика  
година 

Дебрунеров
кифометар  и
сколометар  су
коришћени  за
мерење
краниоцервикалногу
гла  торакалне
кифозе  лумбалне
лордозе и висине
рамена

Ношење школске
торбе доводи  до
промена на
кичменом  стубу  у
виду  асиметрије
рамена  присутне
су  промене са
дорзалне стране
појава сколиоза  и

појаве бола у
леђима
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Сврха  студије  је
да  се
квантификује
притисак  испод
гуртни  код  деце
док су носили
типичну  тежину
школске  торбе
током  различитих
услова 

Узорак  деце
узраста   година
носило  је  ранац  са

 и  веће
од  телесне  тежине

Руксаци  су
позиционирани  на 
начина  низак  на
леђима или  високо
на леђима  Сензори
притиска  дебљине

 мерили  су
притисак  испод
раменских  трака

Повећање
просечне тежине
школске торбе
може допринети
променама у виду
асиметрије рамена
код  оба
позиционирања
торбе  ниско  или
високо

Промене  на
кичменом  стубу
приликом  ношења
школске  торбе
одговарајуће
тежине 

Н  деце 
Дизајниран  је
специјалан
инструментовани
руксак  ИБП  који  је
омогућио  да  се
тежина  постави  на
одговарајућу
локацију  и
континуирано  мере и
промене  кичмених
кривина

Положаји  кичмених
кривина су
снимљени  на
дигиталном  видео
снимку  у пет
интервала
укључујући  стајање
без  ранца пре 

 хода  стојећи  са
руксаком  на почетку
и крају  шетње од

 и ходање са
руксаком  на почетку
и крају  шетње од

Налази  указују  на
то  да би  будући
дизајни  за школске
торбе требали
ставити  мање
оптерећења на
кичму  како  би  се
смањиле
постуралне
адаптације деце

Утврђивање
повезаности
тежине  школске
торбе  и промена
на  кичменом
стубу  и
лопатицама  као  и
висини  рамена 

Узорак  је  чинило
деце
основношколског
узраста  из  Табриза
Иран  Кориштена је

дескриптивно
аналитичкастудија
помоћу  анкетног
упитника  а директно
је  мерена  маса 
висина  процењени  су
наведени  параметри
постуре 

Узимајући  у обзир
старост  указано  је
на утицај  узраста на
појаву  нарушених
симетрија рамено
лопатичне регије
прузроковано
тежином  школске
торбе

Појава асиметрије
рамена била је

 случајева  а
бола у доњем  делу
леђа у 
Резултат  бинарне
регресије указује
на статистички
значајну
повезаност  тежине
школске торбе и
појава одерђених
асиметрија у већем
проценту  код
женске
популације

 ń
Процена
параметара
држања  тела  у
сагиталној  равни
код  асиметричног
ношења  школске
торбе  веће  од
од  просечне
тежине

Узорак  је  чинило
ученика  узраста 

 година 

Сваки  учесник  је
прошао  три  теста
који  су  испитали
постуралне
параметре
укључујући  и
уобичајени  положај 
са торбом  на десном
и левом  рамену
Положај  је мерен
помоћу

Чак  и прописано
оптерећење од

 телесне масе
може изазвати
негативне промене
у положају  кичме
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Електроника која
користи
фотограметрију  за
израду
антропометријскихп
рорачуна на основу
слике испитане
површине

 ś

 ń

Циљ  рада  био  је
да  се  утврди
корелација  између
тежине  дететовог
ранца  њихове
телесне  тежине  и
одређених
особина  држања
тела 

Студијска  група се
састојала  од
деце  узраста  седам
година  Параметри
положаја  тела
одређени  су
коришћењем
ултразвучног
система  Зебрис 

Школска торба
тежине од
телесне тежине
може
проузроковати
промене у виду
лумбалне лордозе

 ć  ć
 ć 

Циљ  истраживања
био јеутврђивање
везе  између
телесне  масе
ученика  основних
школа  и тежине
школске  торбе 
као  и последице
прекомерне
тежине  торбе 

Узорак  се  састојао  од
 ученика

основношколског
узраста  За
прикупљање
података  коришћено
је  шест  питања 

Ученици  у
основним  школама
носе три  пута теже
школске торбе које
доводе до  промена
и настајење
нарушених
телених  држања

 ć  Đ  đ ć

Утврдити  утицај
тежине  ђачке
торбе  на
локомоторни
систем  ученика
другог  четвртог  и
осмог  разреда 
посматрано  у
основним
школама 

Истраживање  је
спроведено  на  узорку
ученика   и 
разреда основне
школе   по  једно
одјељење  у свакој
школи  укупно
ученик 
Истраживање  је
спроведено  на
основу  мерења
тежине  ђачке  торбе
ученика  и обављених
прегледа  од  стране
лекара 

Израчуната је
просечна тежина
торбе по  ученику  и
минималне и
максималне
вредности  по
разредима  а на
основу  резултата
мерења пет
узастопних  дана
једне радне недеље

Негативан  утицај
тежине школске
торбе у настајану
деформитета

Утврђивање
утицаја
традиционалног  и
нетрадиционалног
ранца  на  постуру
адолесцената 

Коришћен  је  Д
систем  за  анализу
покрета  на  узорку  од

 особе  
год

Испитаници  су  били
у статичкој  позицији
и прошли  пешачке
тестове на тредмилу
са Но  лоад ом  и са
ранцем  тежине 
и  од  њихове
телесне тежине
користећи  два
различита ранца

Оптерећење  и
 од  нормалног

доводи  до  промена
у зглобу  кука
вратном  делу
кичме и промени  у
доњим
екстремитетима
што  се
манифестује на
болове у кичменом
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стубу  доњим
партијама при
ходању  и највише
стајању 

Утврдити  утицај
торбе  на  промене
углова  лопатице  и
рамена 

Узорак  је  чинило
испитаника 
године   студенти  на
којима  је  мерен
кранио вертебрални
угао  сагитални  угао
рамена  и предњи
угао  у рамену 

Крос овер  студија
 са поновљеним

мерењима на
случајном  узорку 
Испитаници  су
оцењени  у стојећем
ставу  положају  са
четири  различита
оптерећења  без
ранца  носи  ранац  од

 и 
телесне тежине
Сагитална
фотографија је
снимљена на
подручју  тела која
одговара углу  кичме
током  сваког  од
ових  тестираних
услова како  би  се
омогућила каснија
анализа постуралних
одступања

Забележено  је
смањене кранио
вертербалног  и
предњег  угла
рамена уз
повећање
оптерећења
Значајно  смањење
је забележено  код
предњег  угла
рамена код  и

 у односу  на
оптерећења торбе

ДИСКУСИЈА
Анализом  резултата потврђен је негативан утицај  прекомерне тежине

ђачке торбе  који уз  остале наведене факторе као  што  су  неправилно  седење
те недовољно  бављење физичком  активношћу  утиче на развој  деформитета
кичменог  стуба

Светска  здравствена  организација  препоручује  да  ученици  носе
школске  торбе  које нису  теже  од њихове телесне  масе Међутим
ученици у српским  основним  школама носе три пута теже школске торбе
Марковић  и  сар  Тежина  школске торбе коју  ученици  основних

школа носе у школу  сваког  дана  у различитим  истраживањима је од  кг до
 кг  То  је између  и  од  телесне масе ученика

Док  је научна заједница дуго  игнорисала тему  утицаја ранца  школске
торбе на промене  на  кичменом  стубу број  публикација је повећан  у
последњих  десет  година  Резултати ових  истраживања указују  на потребу
раздвајања стварних  доказа и  спекулација Признати фактори ризика за
промене на кичменм  стубу  су  пол  лош општи статус  наслеђе  одређени
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психолошки обрасци  седентарни начин живота  повећање оптерећења ранца
са више од  и  у зависности од  узраста  старије популације могу  носити
веће оптерећење

Неколико  радова привукло  је пажњу  на улогу  тежине школског ранца
код  деце  посебно  када његова тежина прелази  телесне тежине детета
Хонг  и Чунг  Многа деца носе тешке торбе  тежина
већа од  у односу  на њихову  телесну  масу  а за неке могу  тежити  до

 њихове телесне тежине Коталорда и сар  и оне
сигурно  проузрокују  промене на кичменом  стубу  код  деце што  је и приказано
у  свим  наведеним  истраживањима  Процењено  је да  максимална  тежина
школске торбе не би требало  да буде већа од  телесне тежинеученика
како  не  би  била  нарушена  постура  кичменог  стуба  поготово  код  млађе
популације основаца Абарогу  и сар  ет  ал  Изгледа да је
време проведено  у ношењу  школске торбе  као  и њена тежина  важан фактор
фаворизовања  промена  у  сегментима  кичменог  стуба   Коталорда  и  сар

 Торбе са већим  тежинама од  препоручених  а то  је више од  могу
променити механику  ходања  механику  покрета у зглобу  кука  колена  углове
вертебралних  кичмених  пршљенова Дахл и  сар што
сигурно  доводи до  појаве поремећених  односа елемената локомоторног
система

Иако друге социоекономске и демографске карактеристике могу
допринети променама повезаним  са ношењем  школске торбе  студија  Талбот
и  сар указује  на  то  да  ученици  виде  однос  између
употребе школске торбе  трајања ношења  положаја и бола  Они подржавају
сугестију  да једноставне контроле тежине школске торбе можда неће бити
довољне да се елиминишу  болови изазвани због употребе ношења школске
тробе током  година које су  пред  њима

Паско  и сар  испитивали су  утицај  ношења школске
торбе на ход  и постуру  деце  Узорак  су  чинила деца узраста  година
Утврдили су  да ношење торбе значајно  смањује дужину  корака и повећава
фреквенцију  корака  смањујући тако  фазу  ослонца у ходу  Ношење торбе на
једном  рамену  доводи до  латералног  савијања кичме и подизања рамена  док
ношење на оба рамена значајно  смањује ову  врсту  стреса  Ношење на оба
рамена међутим доводи до  значајног  нагињања главе и  трупа напред
Аутори  закључују  да  свакодневни физички  стрес  у вези са  ношењем
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школских  торби на једном  рамену  значајно  мења постуру  и ход  младих
Хонг  и Чунг  такође су  испитивали  промене  хода  и постуре  при
ношењу  торбе  код  дечака  старих  и   година  Ход  и  постура  дечака
испитивани су  током  ношења школских  торби различите релативне тежине
на деоницама различите  дужине  Тежина  торбе  и дистанца  нису  значајно
утицали на корак  и временске параметре  Ипак  у поређењу  са  и 
оптерећења  торба тежине  изазвала је значајно повећање нагиба трупа
Аутори сугеришу  да допуштено  оптерећење  односно  тежина школске торбе
треба да износи до  телесне тежине детета  Мекензи и сар

 у прегледној  студији утицаја ношења школске торбе на постуру  ход
и бол  у леђима наводе да  су епидемиолошке  студије  утврдиле да
свакодневно  ношење  тешке  торбе може  бити повезано  са  појавом  бола  у
леђима код  адолесцената  Ношење торбе теже од  до  од  тежине
детета  повезано  је са болом  у леђима  а неправилна употреба торбе може
довести до  промене постуре и хода  Мацкензие и сарадници констатују  да
нема доказа да ношење торби може довести до  структуралних  промена на
кичми  Ношење торбе на оба рамена на леђима  утиче на држање и промене у
асиметријама положаја рамена и лопатица код  деце основношколског узраста
Атлагић  Положај  кичме се мења у зависности од  промене тежине

школске торбе  Ово  је вероватно  један од  разлога зашто  многи родитељи који
се консултују  са осталим  стручњацима из  области медицине и спорта  верују
да  постоји веза  између  тежине  школске  торбе  и настајања сколиозе  или
кифозе  примећене код  њихове деце  Марковић  и сар

Спроведене су  многе студије у вези са дизајном  школске торбе који
омогућавају  бољу  дистрибуцију  тежине и  удобност  на леђима ученика
Изгледа да се најбоље показала школска торба са два каиша  али да она има
ограничену  корист  јер  у каснијем  периоду  развоја  адолесценсија и касна
адолесценција  школска торба се замењује руксаком  који ученици носе на
једном  рамену  Поред  тога  питање режима ношења школске торбе се не сме
игнорисати  како  за децу  тако  и за адолесценте

Овакви  подаци говоре о стању  локомоторног  апарата ученика  који
захтева  систематски прилаз  решавању  овог проблема   не  само  у смислу
кориговања насталих  сметњи  ношењем  помагала и корективним  вежбама
односно  рехабилитацијом  него  и  рад  на  превенцији  што  би дало  боље
резултате нарочито  у нижим  разредима основне школе
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ЗАКЉУЧАК

Овај  рад  пружа релевантне информације које се односе на негативна
деловања школске  торбе  у настајану  лоших  телесних  деежања  код  деце
различитих  узраста и пола  и указује на могућност  превенције

Поласком  у  школу  децу  очекује ношење  тешке  школске торбе  и
дуготрајно  седење у школској  клупи  Следећих  тринаест  година  уколико  се
не направи правилан избор  школске торбе и не стекну  правилне навике у
везиса ношењем  и  паковањем  школског прибора врло  често  долази до
деформитета кичменог стуба као и болова у леђима У основним
школама тежина школске торба са неопходним  садржајем  износи  кг
Ова  тежина  се  не  мења  пуно  током  година  тако  да  су  ђаци  прваци
најугроженији јер  су  најмањи  посматрајући их  са аспекта морфологије  Они
теже од  кг  а неки и до  кг  па самим  тим  могу  да понесу  торбу
различите тежине  Већина ученика овог  узраста још нема довољно  снажне
мускулатуру  па  то  доприноси  настајању  деформитетима Родитељи  морају
водити  рачуна  о  тежини  сваке  свеске  књиге  и  прибора  и  свести  их  на
минимум  неопходног  Ранац је добар  избор  јер  га деца носе на леђима  што
доводи до  симетричног  ангажовања мишића  Међутим  потребно  је скренути
пажњу  на правилно  држање одређених  сегмената тела током  хода или става
са ранцем  на леђима  глава  рамена  лумбални сегмент  Постоје и ранци са
точкићима који су веома практични и максимално растерећују децу
Неопходно  је у овим  случајевима инсистирати да ученици вуку  ранац
наизменично  и  левом и  десном руком како  не би дошло  до  ротације
кичменог  стуба у случају  форсирања једне стране  јер  су  деца склона томе да
само  доминантном  руком  вуку  ранац на точкићима

Редовним  информисањем  ученика родитеља  и  наставног  особља  
организовањем  едукативних  предавања и израдом  промотивног материјала
би се скренула пажња на праћење стања локомоторног апарата ученика и на
значај  правовременог  реаговања  и  начинима  за  остваривање  здравствене
заштите  како  би  се  сметње  отклониле  на време и  ублажиле негативне
последице  У  исто  време  важно  је и  проналажењу  адекватног  решења за
смањење оптерећења нпр увођењем  школских  ормарића чиме би се
смањила  потреба  за  ношењем  целокупног радног  материјала  и  уџбеника
Сведоци смо  да се из  године у годину  повећава обим  не само  обавезног него
и додатног  материјала који ученици свакодневно  носе у тешким  торбама  а
мало  се пажње обраћа на последице које то  изазива
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Ђорђе Цвијановић
ОШ Слободан Бајић  Паја  Ср  Митровица  Србија
Весна Грабић
Јасминка Врсеља
Оливера Симић
Славица Радевић
Светлана Давидовић
Соња Милошевић
Татјана Берисављевић

СРЕДСТВА  ЗА  УНАПРЕЂИВАЊЕ  КВАЛИТЕТА
ОСНОВНОГ  ОБРАЗОВАЊА

пстракт  У актуелним образовним политикама на нашим просторима
исходима учења и стандардима знања придаје се велики значај  као  средству
за унапређивање квалитета основног  образовања  Исходима учења исказује се
шта ученик треба да зна  а стандардима се дефинишу нивои на којима
одређени исход  може бити остварен  на пример  основни  средњи  напредни
Циљ рада је да се прикаже систематска структура  курикулум  на основу  које
се  организује  процес учења и  могућности  и предности примене Блумове
таксономије у изради исхода учења и њиховој операционализацији
посредством стандарда знања  С  наведеним циљем у  раду је извршена
теоријско концептуална анализа релевантне литературе и  истраживачких
налаза  Резултати анализе указују  на низ  пожељних  ефеката  које образовање
усмеравано дефинисаним исходима и  стандардима постигнућ аиспољава
Исходи учења омогућавају  конкретизовање активности ученика и наставника
боље праћење процеса учења  израду  стандарда знања  а на основу  свега тога
и објективније вредновање постигнућа ученика  Стога се препоручује већа
посвећеност  теоретичара и креатора образовних  политика добро  утемељеној
изради исхода учења и  креирању различитихстандарда постигнућа као
средства унапређења ефеката наставе и процеса учења

Кључне речи курикулум исходи учења Блумова таксономија
стандарди знања

Адреса 

УДК
Прегледни рад
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УВОД

Критика  реформи  основног образовања  показује да  се  још  увек
вишеради о нормативно структурном а мање о садржинско процесном
карактеру  реформи  Све то  доприноси стварању  раскорака између  праксе и
онога што  се нуди као  могуће решење

Досадашња  пракса показује  да  се  наставни  планови  и  програми  у
основном  образовању  не  мењају  често али  постоје покушаји  њиховог
иновирања развојем  курикулума применом  исхода учења и стандарда знања
И  поред  тих  позитивних  помака још  увек  постоје  нејасноће у  вези  с
формулисањем исхода  учења  и  њиховом везом с циљевима и  задацима
образовања  Постоје и извесне разлике у тумачењу  сврхе стандарда знања у
основном  образовању

Због  свега тога у фокусу  овог  рада налазе се  дидактика као  теорија
курикулума  која је покушала да реформише наставне планове уводећи нове
садржаје семантичка питања и сврха исхода учења  значај  примене Блумове
таксономије у изради исхода учења  те могућност  и потреба израде стандарда
знања  Основно  образовање треба да допринесе развоју  хумане и целовите
личности развоју општих компетенција и оспособљавању ученика за
само учење  стручно  образовање и целоживотно  учење  Све је то  битно  јер

су  човеку  данашњице на располагању  читави системи знања и вештина  које
је потребно  усвојити на високом  нивоу  Због тога је значајно  да се основно
образовање  базира  на  квалитетним процесима учења  и објективним
поступцима вредновања  постигнућа ученика Томе  у многоме  могу
допринети исходи учења и стандарди знања

Планирање  наставе  у дидактици  као  теорији  курикулума

Систем знања  који је утемељен на њиховим битним правилностима
дефинише се као  теорија  Постојање теорија је неопходно  јер  се напредак у
науци остварује једино  када се идеје организују  у облик теорије  Основна
функција теорије је  пре свега  могућност  систематизовања истраживачких
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налаза  Теорија представља важан извор  истраживачких  хипотеза  Теорија је
такође  поуздана основа за научна предвиђања и служи да објасни одређене
појаве

Курикулум  је систематска  структура на  основу  које се  организује
процес учења Курикулум  садржи део  о  ученику  и  друштву циљеве и
задатке  садржаје  организацију  и евалуацију  Постоје бројна схватања о
курикулуму  али се сва баве проблемима садржаја наставних  програма  Преко
садржаја се остварују  различити наставни циљеви Курикуларна теорија је
обезбедила  реалније  и  успешније  практично  планирање  наставе и  учења
Ђорђевић

У планирању  наставе према дидактици  као  теорији курикулума  полази
се од  жељених  резултата учења  а потом  се установе жељена понашања на
основу  којих  се вреднује учење

Према курикуларној  теорији односно  циљно  усмереном  приступу
планирање учења се одвија у четири корака
▪ Прикупљање  што  већег  броја  циљева  учења за одређену  наставну

јединицу
▪ Дефинисање циљева на начин који јасно  описује понашања  која се од

ученика очекују  да би се постигли циљеви
▪ Разврставање циљева према врсти понашања и према садржајима
▪ Одлучивање  које циљеве оставарујемо  у наставној  јединци  Гудјонс

На овај  начин остварују  се транспарентност  јасно  су  приказани
циљеви којима се тежи  проверљивост   учитељ има могућност  провере онога
што  је планирао  учешће ученика  учитеља и родитеља у процесу  планирања
наставе  и делотворност   циљеви су  конкретно  описани

Дефинисање  и сврха  исхода  учења

За педагошку науку синтагма  исход учења  представља  сложено
теоријско методолошко питање Бранковић констатује да се у
литератури користе различити  термини  исходи  васпитања и  образовања
постигнућа ученика васпитно образовни резултати резултати учења У
стручним  и научним  радовима исходи учења доводе се у везу  са циљевима и
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задацима васпитања и образовања  Почетни проблем  представља дефинисање
исхода учења  Како  се у литератури наводе приближно  слична одређења  не
треба  се  бавити анализом дефиниција исхода  учења већ навођењем
одредница  које се често  користе

исходи представљају  исказе о томе шта ученик треба да зна  разуме и
покаже

исходи произлазе из  дефинисаних  компетенција и
исходи имплицирају  различите нивое знања

Исходи учења најчешће се односе на крај  процеса учења и њима се
формулишу обавезе које се очекују од ученика Наведене одредице
имплицирају  и везу  исхода учења с компетенцијама  По  завршетку  основног
образовања ученик не  стиче никакво звање стога  се  не  ради о
професионалним  већ  о општим  компетенцијама Исходи се увек дефинишу
као  минимални прагови компетенција  које би  просечан или сваки ученик
морао  постићи да би завршио  одређени програм  Бранковић  Да би
се могло  констатовати шта јесу  исходи учења  потребно  је навести шта они
нису  Исходи учења нису  циљеви  задаци  садржаји и активности  Исходи
учења  су  искази којима  се  исказује  шта  ученик  треба  знати  разумети  и
показати по  завршетку  процеса учења

Зашто  су  потребни исходи учења у основном  образовању  Савремени
васпитно образовни процес  препознатљив  је по  усмерености на  ученика
Помоћу  исхода учења  приликом  планирања  и  програмирања  активности
подучавањаиучења могуће је остварити такав приступ  Предности примене
исхода учења у основном  образовању  су  бројне и вреднују  се у односу  на то
шта пружају  ученицима и наставницима

Ученицима помажу  да  схвате шта  је то  што  се  од  њих  очекује
доприносе  рационализацији наставе  и учења  и омогућавају  само праћење
напредовања  Дају  им  конкретну  представу  о томе шта треба знати на крају
реализације одређене теме  целине  предмета  разреда  па и на крају  основне
школе  Исходи учења могу  олакшати и припреме ученика за писане и усмене
провере

Наставницима исходи омогућавају  усмеравање од  наставних  садржаја
ка ученицима и развоју њихових компетенција за  само учење што
инвентивном  наставнику  даје слободу  да у настави користи различите изворе
и да ученике упућује на то  да трагају  за новим  изворима сазнања  Прецизно
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дефинисани исходи учења омогућавају  и лакши избор  наставих  стратегија
метода  и  поступака чиме  се  олакшава  дидактичко методичко  креирање
процеса подучавања  и учења  Осим  тога  што исходи учења  имплицирају
активности ученика у настави и учењу њиховом применом могу се
диференцирати задаци за вредновање ученичког знања

Тежња у савременом образовању је  да  се  објективно вреднују
реализација програма  наставног  процеса и знање ученика  Исходи учења
олакшавају  све те активности  Посебна вредност  исхода учења је у томе што
се на основу  њих  може пратити развој  и испитивање различитих  когнитивних
процеса  памћење  примена  анализа  синтеза и евалуација  Осим  што  служе
за усмеравање ученика у процесу  наставе и учења  могу  послужити и као
критеријум  процене врсте  знања  Базично  образовање  треба  усмерити на
стицање функционалних  егземпларних  и  трансферних  знања  Због  тога  је
потребно  сваког  ученика оспособити да уместо  чињеничног постепено
преко  концептуалног  и процедуралног  усвоји метакогнитивно  знање  Тиме
базично  образовање  може  постати  квалитетан  основ  у  наредним  нивоима
образовања

Досадашња  теоријска  и практична  сазнања  показују да осим
позитивних  искустава примена  исхода учења  може  имати и  негативна
обележја  Успоравање развоја креативности ученика  примена исхода учења
ради провере  а не ради усвајање знања  тренд  да се знање нормира и да се
наставни процес шаблонизује  симплификација подучавања  преоптерећеност
ученика и наставника ‒ најчешће се наводе као  негативна обележја примене
исхода учења  Негативна искуства се могу  појавити увек  када се у први план
желе ставити исходи учења као  битна психолошко педагошка и дидактичко
методичка компонента наставе и учења  дакле  када је циљ да сеони само
уведу  а не да се користе као  средство  за реализацију  учења и као  основ за
вредновање знања ученика

Проблем  у изради исхода учења представља и то  што  се они најчешће

формулишу  пре  реализације наставе  Због  тога  увек  треба предвидети  и

могућност  да  се  у  односу  на пројектоване  исходе  учења  могу  појавити

одређена одступања  Управо  та одступања и проблеми представљају  основ за

рефлексију властите  праксе  и искуства Одступања  су пожељна  и у
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ситуацијима када првобитно  дефинисаним  исходима учења нису  обухваћени

домети стваралачког  приступа ученика настави и учењу

Примена  Блумове  таксономије у изради  исхода  учења

Исходи учења  уводе  се у  образовање ради осигурања  квалитета
наставног  процеса и знања  Због  тога што  исходи имају  велику  педагошку
вредност  пожељно  је указати на могућност  и важност  примене таксономије у
изради исхода учења

Најпознатију  и најчешће примењивану  таксономију  уредио  је Бенџамин
Блум  године  на  основу  анализе  интелектуалних
понашања  помоћу  којих  ученици стичу  знања Намера  му  је била  да
конципира својеврстан водич  за наставнике  који треба да им  омогући да на
лакши и једноставнији начин дефинишу  циљеве и задатке учења  а потомида
организују  учење и вреднују  његове ефекте ć  Циљеви
учења разврстани су  у три подручја  когнитивно  афективно

 и психомоторно  подручје 
Настојећи  да таксономија  буде и  конкретна  Блум  и  сарадници  су  свако
подручје поделили на категорије  а категорије на поткатегорије  На процес
учења су  гледали као  на умеће понашања и настојали су  да систематизују
категорије  понашања које  семанифестују у процесу учења Још  су
сматралида  би добро разрађена  таксономија  требала помоћи не само
стицању  трајног и квалитетног  знања већ  и ефикаснијој  индивидуализацији

процеса наставе  и  на тај  начин  потпомагању  оптималног развоја
способности и особина личности свих  категорија ученика једног одељења
Стојаковић  Због  свега тога  занаставника практичара је

битно да познаје Блумову таксономију и могућност њене примене
Таксономија је битна конституента не само  квалитета знања когнитивно
подручје већ и оптималног развоја личности ученика  афективно и
психомоторно  подручје Пракса  основног  образовања показује  да  се у
настави доминантнопримењују  исходи из  когнитивног подручја  Најчешће се
примењују  најниже категорије  знање  иразумевање  док  се  виши  нивои
знања  примена  анализа  евалуација  синтеза  ређе остварују  Разлог за то
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налази  се  у  доминацији традиционалне наставе  и  у  ниском  квалитету
остваренихрезултата у њој  Због  тога је важно  да се од  ученика у наставом
процесу  чешће захтева да  посматра  упоређује  тумачи  трага  класификује
замишља поставља хипотезе проверава критикује решава проблеме и
изводи закључке Изостављањем наведених мисаоних и методичких
поступака  умањује  се  активизација  ученика  у  настави  и учењу  чиме  се
остварују само знања репродуктивног карактера Блумова таксономија
годинама је научнопроверавана  практично  коришћена и допуњавана новим
сазнањима Првобитне одлике таксономије као што су хијерархијска
уређеностциљева  детаљни описи  именице којима се тициљеви дефинишу
временом  су  довођени у питање ć  Све  је то  резултирало
настајањем  неколико  нових  делимично  коригованих  верзија таксономије
Тако  су Андерсон и Крејтвол  године ревидирали
когнитивно подручје Блумове таксономије укрштањем  шест  категорија
когнитивног  подручја сачетири врсте знања  Најнижи ниво  знања је памћење
чињеница  док  је метакогнитивно  стварање највиши ниво  Пожељно  је да се
ученицимау  настави постављају  већи захтеви  како  би могли усвојити знање
на вишим  нивоима  Томе посебно  могу  допринети правилно  формулисани
исходи учења  Битно  је нагласити и то  да виши нивои укључују  ниже нивое и
да  представљају сложеније знање  и сложеније  когнитивне  процесе
Практично  то  значи да је ученик  који је овладао  вишим  нивоима знања
претходно  овладао  и  нижим  нивоима У  томе  и  јесте  основни  смисао
хијерархијског  односа између  исхода учења  Та хијерархија не представља
само  однос исхода  већ  и хијерархијски поредак у процесу  учења и његовим
резултатима

Шпијуновић сматра да је проблем садржаја учења у
афективном  подручју  израженији од  тог  проблема у когнитивном  подручју
Ово  подручје таксономије недовољно  је теоријски разрађивано  и мање је
познато  у наставној  пракси  Исходи учења у афективном  подручју  могу  се
разврстати  у  специфичне  међусобно  условљене категорије  Те  категорије
крећу  се на континууму  од  пажње  преко реаговања  усвајања вредности
организовања вредности  па све до  усвајања система вредности  У пракси је
тешко  хијерархијски уредити исходе учења према овом  подручју  Битно  је да
наставници познају  да се у подстицању  и развоју  интересовања  формирању
ставова  развоју мотивације  вредносних  оријентација и система вредности
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налазе емоције  Стојаковић  Због  свега тога важно  је да се ученицима
омогући да свесно  прате и  исказују  интересовање о  новим  сазнањима  да
исказују  мотивацију  ка партиципацији али иза самоучење  самосталну
активност Ученике  чешће треба  позивати да  критички вреднују  друге
објекте  догађаје  понашање других  као  и лично  понашање  саморефлексија
Усвајању  система вредности доприноси и организовање процењивања према
личним и  друштвеним приоритетима  Неопходно  је  у  наставном процесу
организовати рефлексије ученика након одређених  активности  Афективно
подручје посебно  се може развијати у оквиру  васпитног рада с одељенском
заједницом  али и у сваком наставном предмету  где се васпитање не ставља у
други план  Остваривање исхода учења у овом  подручју  представља суптилан
психолошко педагошки  процес  за  који  наставници  у  основној  школи  у
Србији нису  довољно  оспособљени

Психомоторно подручје које обухвата имитацију манипулацију
прецизацију  артикулацију  и натурализацију  посебно  је значајно  у процесу
учења одређених  вештина и  способности У  психолошко педагошком  и
друштвеном смислу прихватљиво је да  ученици одређене  вештине  и
способности усвоје бар  на нивоу  прецизације

Формулисање  исхода  учења  представља  вештину која се  може
усвојити  већом  посвећеношћу  наставника  квалитету  наставног  процеса
учењу  и постигнућу  ученика  Посебно  треба водити рачуна о томе какав је
однос између  циљева  задатака и исхода и шта на крају  процеса учења ученик
треба да зна  На основу  једног  дефинисаног циља могуће је конкретизовати
већи број  задатака  а у оквиру  сваког  задатка могуће је израдити већи број
исхода учења  Отворено  је питање односа циља  задатака и исхода учења  Из
циља  се  назире  стратегија  из  задатака  метод  рада  а из  исхода поступци
ученика  Такође су  отворена питања о односима циља и задатака  с једне  и
садржаја  метода  облика рада и исхода  с друге стране ć

Стојаковић  указује на важност  коришћења активних  глагола за
израду исхода учења Прихватљиви су следећи активниглаголи
аргументовати идентификовати израчунати категорисати направити
описати разликовати упоредити закључити допунити прилагодити
градити  сакупљати  исправљати  груписати  лоцирати  илустровати  заузети
направити  означити  посматрати  деловати  изводити  поставити  одвојити
тестирати  користити  проценити и сл  Коришћењем  ових  глагола имплицира
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се и активност  ученика у процесу  учења и усмеравање ка вишим  нивоима
знања

Непрецизне глаголе  као  што  су  оспособити  ценити  имати знање
научити осветлити упознати знати и запамтити треба избегавати
Приликом  избора глагола мора се водити рачуна означењу  појединих  нивоа
знања  тј  о процесима који се захтевају

Формулисање исхода учења обухвати триактивности  писање исхода
критички осврт  ипроверљивост  Писање  исхода  учења  обухвата прецизно
идентификовање онога што  очекујемо  од  ученика  Критичким  освртом  треба
проверити да ли је исход  учења фокусиран на жељено  постигнуће ученика  да
ли је прецизно  и јасно  описан  да ли се може уочити разлика између  процеса
учења и резултата  који су  исходи нејасни и колико  исхода је минимално
потребно  У пракси се дешава да се исходи формулишу  као  циљеви и задаци
чиме се више усмеравају  активности наставника него  ученика  То  никако  не
значи  да  исходе  не  треба повезати  са  циљевима  задацима и наставним
садржајима  Пожељно  је да се исходима искаже однос између  знања  вештина
и компетенција  Језик  којим  се формулишу  исходи учења треба да буде јасан
и једноставан

Блумова таксономија има вишеструки значај  за креирање различитих
приступа учењу  у базичном  образовању  Посебна вредност  таксономије као
каузалног  система је у остваривању  међузависности између  индивидуалних
карактеристика ученика  квалитета наставе и учења  садржаја који се учи и
резултата учења  Стојаковић  Због свега тога  Блумову  таксономију
треба  више користити  јер  она  није усмерена на просечног  већ  на  сваког
конкретног  ученика  Блумова таксономија омогућава израду  сврсисходног
система исхода учења  Тај  систем је могуће уредити логичким  психолошким
и педагошким  законитостима  као  и принципима подучавања и учења

Таксономија је битна  конституента  целокупног  процеса учења  а не
само  његовог  планирања и вредновања  Стога  планирање и  програмирање
никада не  треба реализовати пре  детаљне  процене психофизичких
способности ученика и идентификовања активности примерених нивоу
њихових  способности  Стојаковић  сматра да је важно  још у разредној
настави почети са применом  Блумове таксономије
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Стандарди  знања

Стандарди се уводе у различите делатности ради повећавања њихове
ефикасности Тако  се  и  у  школске  институције  уводе стандарди ради
остваривања већег  квалитета образовања  Стандард  енг  јесте
свака законом  утврђена мера  нормална мера  мерило нешто  што  важи као

узор образац  што  је признато  као  класично  Вујаклија У
педагошкој  науци говори се о различитим  стандардима у образовању  Младен
и Нада Вилотијевић  сматрају  да  је у  образовању  могуће израдити
стандарде радних услова кадровске стандарде стандарде квалитета
наставног  процеса и стандарде постигнућа

Циљ  образовних  реформи  у  школским  институцијама је  управљање
квалитетом  Као основа  за  реформу  образовања уводе  се  стандарди који
представљају  одговор  стручњака на захтев да се јасно  дефинишу  жељени

исходи  школовања  и  начин  да  се  мери  ученички  успех  у  терминима тих
исхода  Пешикан Тиме се стварају  једнаки услови у  свим
основним  школама Образовним стандардима представљају  се искази о
основним  знањима  вештинама и умењима  које ученици треба да стекну  у
процесу  образовања  док  стандарди  знања обухватају  темељна знања  која
ученици треба  да  стекну  на  одређеном  нивоу  образовања  
Стандарди служе за процену  квалитета знања  који су  ученици остварили у
одређеном  наставном  предмету  разреду  или на крају  школовања  Вредност
њихове  примене  је и у могућности замене  различитих методологија
вредновања ученичког знања јединственом методологијом вредновања
Дакле  сврха примене стандарда знања у основном  образовању  је ефикасна
реализација циљева и задатака наставног  плана и програма  рационализација
наставног  процеса и повећање ефикасности и квалитета основног образовања

Данас се у образовању  изузетно  цени квалитет  ученичког знања  Ако  се
не користе стандарди за процену  ученичких  постигнућа  шта је алтернатива
У вези са овим  питањем  констатује се да се квалитет  ученичког рада може
поредити или са неким објективним спољним стандардом  или са радом
других  ученика  Пешикан  Циљ коришћења спољних  стандарда и
поређење са  радом  других  ученика је  објективно  вредновање  постигнућа
ученика  Стандард  знања  је детерминисан квалитетом  услова  у којима  се
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васпитно образовни  процес  реализује  и  посебно квалитетом наставног
процеса

Креирање  стандарда  знања  који је усмерен на  квалитет  очекиваних
резултата подразумева увођење  нивоа постигнућа  ученика  у остваривању
очекиваних резултата  Стандардима  знања се  захтева
квалитет  знања  умења  навика  ставова и вредносних  оријентација ученика

на крају  једног  периода учења и наставе  Вилотијевић  и Вилотијевић
 Дакле  квалитетан стандард  знања  поред  образовних  ефеката  осигурава

и васпитне ефекте  Битна карактеристика стандарда је  мерљивост  што  се
обезбеђује применом  исхода учења

Исходи  учења  представљају  основ за  израду  различитих  стандарда
знања  Због  тога је  потребно  водити  рачуна о  нивоу  обиму  и  квалитету
исхода  Нивоом  се приказује сложеност   степен развијености  компетенција
Обим  показује колико  се захтева обухвата исходима учења  Тако  на пример
према когнитивном  подручју  Блумове такосномије  о нивоу  се ради када се
захтева прелазак  са нижих  категорија на више  знање  схватање  примена
анализа  евалуација  синтеза  а о обиму  када се у оквиру  једне категорије
захтева обухватање већег броја поткатегорија Квалитет формулисаних
исхода  учења  је посебно осетљиво питање Два  ученика могу бити
вреднована истим оценама али квалитет знања вештина ставова и
вредности  које они поседују  ретко  је исти  Иако  се стандардима знања
одређују  минимуми  постигнућа ученика они  никако  не  би  смели  бити
препрека  креативним  процесима и  високим  постигнућима ученика  Дакле
циљ примене стандарда одређује њихову  везу  са исходима учења  Различити
нивои  захтеви  стандарда знања постижу  се обухватањем  различитих  исхода
учења  Исходима се може апсорбовати прешироко  уопштено  или преуско
детаљно  знање  о чему  се мора водити рачуна приликом  израде стандарда

знања
Примена стандарда знања подразумева читав низ  активности од  стране

наставника и васпитно образовне институције  Наставницима је потребно
пружити стручно  усавршавање о томе како  се стандарди могу  користити у
свакодневном  раду  како  се они користе приликом  годишњег планирања и
како  их  укључити у школски програм  те како  треба  да  их  користе  при
праћењу  и вредновању  постигнућа ученика
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Први корак у изради стандарда знања у основном образовању
представља диференцирање и индивидуализација захтева  Основу  за израду
квалитетних  стандарда знања представљају  квалитетни наставни програми  У
документу  Образовни  стандарди  за  крај  обавезног образовања  стандарди су
формулисани  на трима нивоима постигнућа  основни  средњи и  напредни
ниво

Основни ниво обухвата  захтеве  који се  односе  на основна знања
вештине и навике  које ученици треба да остваре Овај  ниво  постигне око
ученика  и њиме  су обухваћена  темељна знањаиумења Ради се  о
функционалним  и трансферним  знањима и умењима  која су  неопходна за
сналажење у животу  и  за  наставак  учења  Средњи ниво  треба  да  савлада
половина  ученика  јер  је просечних ученика  још увек  највише  у  сваком
одељењу За најуспешније  натпросечне ученике предвиђен је напредни
ниво  Пожељно  је да овај  ниво  савлада око  ученика

Неопходно  је да стандарди знања садрже описе општих  компетенција
које ученик  на крају  основне школе треба да поседује  Како  ученик основне
школе  треба  да  развије различите  инструменталне интерперсоналне
способности и  системске компетенције  треба водити рачуна о томе да се
стандардима знања у оквиру  тих  компетенција обухвате

инструменталне компетенције способност анализе и  синтезе
способност  планирања и управљања временом  способност  за усмену
и писану комуникацију  на  матерњем  језику  знање  другог  језика
познавање елементарних основа рада на рачунару способност
решавања проблема и способност  за доношење одлука
интерперсоналне компетенције способност  само критике
способност  сарадничког  учења  етичност  уважавање толерантности и
мултикултуралности
системске компетенције истраживачке вештине способност
примене знања у пракси способност критике и самокритике
способност  стварања нових  идеја

Стандард  знања у  оквиру  сваког  наставног предмета артикулише
основне   минималне захтеве  ученика  у  процесу  учења  и  у  наставним
активностима Ови стандарди  представљају  описе  способности знања  и
умења који се  очекују као постигнуће  ученика  на крају реализације
програмских садржаја у конкретном наставном предмету Недостатак
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постојећих стандарда знања  за  наставне  предмете у основној школи
представља то  што  се најчешће наводе само  конкретне листе знања  каталози
знања  Стандарди знања треба да обухвате исходе учења којима се исказују
нивои знања и пожељне активности ученика  те да представљају  конкретне
примере нивоа остварености постигнућа ученика  Стандард  знања не треба да
садржи само  таксативно  поређане исходе учења  већ  и објашњења за сваки
ниво  постигнућа  Све нам  то  указује да примена стандарда знања у основном
образовању  није једноставна активност  У вези с тимПешикан идентификује
следеће проблеме

шта треба да буде садржај  стандарда
квалитет  стандарда   начин како  су  написани њихова  јасноћа  и

елаборираност  индикатора
обученост  наставника за разумевање и примену  стандарда  посебно

обезбеђивање процедуре за мерење остварености стандарда
обезбеђивање  повратне информације  након примене  стандарда

Пешикан
Стандард  знања не сме бити препрека напредовању  ученика у настави и

учењу
Због  тога наставнике у основном  образовању  треба охрабрити да траже

различите путеве подучавања  да креирају  наставу  у којој  се подржава процес
учења  и развој  ученика  Циљ примене  стандарда  знања не  треба  да  буде
тежња да  се у основном  образовању  све стандардизује  већ  да  се  сваком
ученику  омогући да на крају  основног  образовања поседује функционално
егземпларно  и трансферно  знање
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Дискусија  са  закључком

Ово  је рад  за оне  који су  склони унутрашњој  атрибуцији  За оне  који
верују  да могу  да промене нешто  у животима својих  ученика  За наставнике
који хоће да имају  професионалну  обавезу  да непрестано  унапређују  квалитет
своје наставе  За наставнике  који искрено  желе да буду  бољи наставници
Уколико  наставници нису  заинтересовани да промене начин на који предају  у
настави и начин на који њихови ученици ту  исту  наставу  доживљавају  онда
ће ово  представљати добар  рад  али од  њега нико  неће имати користи

Када се успостави окружење за учење  учење ће се одвијати уз  помоћ
алатки  које се имају  на располагању  циљева учења  шта би требало  да
ученици буду  у стању  да ураде  наставе  како  ће доћи дотле  ресурса за
учење  шта ће им  помоћи да дотле дођу  и оцењивања  како  ће се измерити
да ли су  дотле дошли  Када су  ови алати на својим  местима  оно  што  следи
јесте њихово  усклађивање процес ће дати жељену  слику  само  ако  су  сви
делови усклађени на правилан и кохерентан начин

Циљеви рада су  усмерени на начин на који се жели да се ученичка
знања  мишљење  ставови  вредности и понашање промене  Настава се јавља
онда  када је наставник  створио  услове и омогућио  да се деси та промена или
промене Уколико  промена није у  складу  са оним  што  се очекивало  и
планирало  тада ће се резултатирада ученика користити да би се наставници
усмерили на она места  која ученици нису  разумели или су  имали потешкоћа

Инсистирање на промени омогућава наставницима да разликују  учење
од  постигнућа  Постигнуће је укупан збир  свега што  је ученик научио  до
неког  временског  тренутка  Учење  с друге стране  представља промену  у
постигнућу  током  времена  Разлика између учења и постигнућа је кључна за
настојање да  се  унапреди  квалитет  образовања Учење  је повезано  са
искуством  а постигнуће са контролом  Да бисе видело  да ли је дошло  до
промене ствари се  морају  посматрати у времену Да  бисе  поставили
одговарајући и смислени циљеви за убудуће  мора се знати какво  је тренутно
постигнуће ученика

С друге  стране  када је јаз  између  тренутног  постигнућа ученика  и
постављених  циљева толико  велики да се не може превазићи у расположивом
времену  и  с расположивим  средствима  вероватноћа  да ће  се  остварити
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постављени  циљ је прилично мала  У  овом  случају  неуспех  у  достизању
циља не значи да није дошло  до  учења

Када се настава дефинише у терминима учења  значајно  се мења улога
наставника  Прво  наставник  више не контролише одељење помоћу  правила и
уређења  већ  сарађује са ученицима  усмерава их  и даје им  подршку  Друго
наставник  није више усмерен на себе већ  на своје ученике  Добра настава
није толико  извођачка  уметност  наставника  колико  је процес  помагања
ученицима да се активно  укључе у властито  учење  Треће  настава је много
више од  презентовања информација и давања задатака ученицима  Настава
подразумева пружање помоћи ученицима да правилно  обраде информације и
да тачно  и ефикасно  ураде задатке

Један од  највећих  изазова  који се налази пред  наставником  јесте да
пронађе  адекватан начин да  посматра оцењује  и  евалуира  утицај  своје
наставе на учење ученика

Наставници који познају процес учења не могу одолети
интелектуалном  изазову  да стално  покушавају  да унапреде утицај  који
њихова настава има на учење ученика  Учење се дефинише као  промена у
постигнућу  која настаје у току  времена  Циљеви означавају  начин на који се
жели да  се  ученици  промене  Настава  се  има само  онда  када  се  ученици
заиста  мењају  Друштвене  промене захтевају  промене  у  настави  и  учењу
Потреба за променом  ће  се  најпре  појавити онда  када  постоји  неслагање
између очекивања и реалности

Међутим  одобравање потребе за променама и чињење промена су  две
различите ствари Стварање  а  посебно  одржавање промена захтева висок
ниво стручности великог броја људи Промене такође захтевају
координацију међу стручњацима из различитих области и академских
дисциплина  На крају  свега  захтевају  и дугорочнупосвећеност 

Досадашња  теоријска сазнања  и практична  искуства  показују да
примена  Блумове  таксономије  пружа  велике  могућности  у изради
сврсисходног  система исхода учења у  основном  васпитању  и  образовању
Поред  веће  усмерености на квалитет  процеса  и резултата  учења  исходи
представљају  и основ за израду  стандарда знања  Формулисање исхода учења
и израда стандарда знања у базичном  образовању  изузетно  је комплексна
недовољно теоријско методолошки утемељена и емпиријски истражена
психолошко педагошка активност Стога је потребно на
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интердисциплинарним основама приступити изради целовитог система
исхода  учења  и стандарда  знања за  све  наставне предмете  у  основном
образовању  и пружити одговарајућу  стручну  помоћ  наставницима

Развоју  друштва знања и компетентног појединца за живот  рад  и учење
у  веку  могу  допринети васпитно образовне институције које путем
формулисаних  исхода учења и стандарда знања дају импулсе новој
концептуализацији холистички  усмереног  васпитања  на развој  личности
ученика  Институције које се баве развојем  когнитивним развојем и учењем
брзо  су  напредовале у  мапирању  способности разумевања и  решавања
проблема  код деце на  различитим узрастима  

Данас се боље разумеју фактори који узрокују
индивидуалне разлике у укупном  когнитивном  развоју  и унутариндивидуалне
разлике у учењу различитих предмета или академских  области 

 Захваљујући томе  сада постоје могућности да се осмисле наставни
програми  који уважавају  развојна ограничења у разумевању  и  у исто  време
омогућавају наставницима  да  се  флексибилно прилагоде  различитим
ученицима  у  погледу  претходног  знања  и  нивоа  учења  
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Референце

Бранковић  Д  Циљеви  компетенције и исходи васпитања и

образовања У Образовање и усавршавање наставника  ‒

Ужице  Учитељски факултет 

Вилотијевић Н и  Вилотијевић М Циљеви и  образовни

стандарди  чиниоци ефикасније организације наставног процеса  У

Образовање и усавршавање наставника ‒  Ужице  Учитељски

факултет 

Вујаклија М Лексикон страних речи и израза Београд

Просвета

Гудјонс  Х  Дидактичке теорије  Едука  Загреб  стр

Ђорђевић Ј Схватања о курикулуму и његова улога у

настави  Педагошка стварност  бр  стр  Нови Сад

Образовни  стандард  за  крај  обавезног образовања  Београд

Министарство  просвете и Завод  за вредновање квалитета образовања

и васпитања

Партало Д Етапе анализе садржаја у педагошким

истраживањима и проучавањима  Наша школа ‒

Пешикан  А  Стандарди у образовању  као  начин подизања

квалитета образовања Иновације у настави Београд

Учитељски факултет 

Стојаковић  П  Даровитост и креативност  Српско  Сарајево

Завод  за уџбенике и наставна средства

Шпијуновић  К  Циљ  и задаци  васпитања  и образовања  у

условима друштвених промена У Образовање и усавршавање

наставника  Ужице  Учитељски факултет 
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č č
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Рад  примљен

Рад  прихваћен
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Ивана  Прлић
Висока школа струковних студија за васпитаче и
пословне информатичаре  Сирмијум
Сремска Митровица

ИНКЛУЗИЈА У ПРОГРАМИМА  СТАЛНОГ  СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ  У ПРЕДШКОЛСКИМ

УСТАНОВАМА  У РЕПУБЛИЦИ  СРБИЈИ

пстракт Запослени у предшколским  установама на посредан или
непосредан начин доприносе остварењу  инклузије  Како  знање о васпитању
теорији и методама стичу  не само  кроз  иницијално  образовање  већ  и кроз
целоживотно  стручно  усавршавање  одлучили смо  да се у овом  раду  бавимо
анализом програма сталног стручног усавршавања запослених у
предшколским  установама у Републици Србији  Анализом  садржаја овог
материјала пронађене  су  кључне  теме  које се јављају  и на  основу  тога
одговорено  је  на питање  како  се  у  програмима  стручног усавршавања
намењеним  запосленима у Републици Србији разуме инклузија

Циљ овог  квалитативног  истраживања био  је да разумемо  шта се види
као поље у  коме је запосленима у  предшколским  установама потребна
додатна образовна подршка васпитачима педагошким асистентима
педагозима психолозима логопедима социјалним  радницима и  другим
стручним  сарадницима

Користили смо  квалитативну  анализу садржаја за разматрање
релевантних  програма из  Каталога програма сталног стручног усавршавања
наставника  васпитача и стручних  сарадника за школску  и 
Анализиране су  теме  општи и специфични циљеви програма  Трудили смо  се
да одговоримо  на главно  истраживачко  питање  како  се у програмима сталног
стручног усавршавања  подржава  инклузија кроз два  истраживачка
потпитања  На шта су  програми сталног стручног усавршавања усмерени

Како се сагледава улога запослених у подршци инклузивном
предшколском  васпитању  Анализом  садржаја овог материјала пронађене су

УДК
Прегледни рад
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кључне теме које се јављају  и на основу  тога одговорено  је на питање како  се
разуме  инклузија  у програмима  стручног  усавршавања намењеним
запосленима у Републици Србији

Ово  истраживање даје  нам  приказ  стања  стручног усавршавања  у
домену  инклузије и отвара могућности за размишљање о промени приступа
стручном  усавршавању  приликом  његовог планирања  али и хоризонталног
учења као  другог  вида стручног  усавршавања запослених  у предшколским
установама на локалном  нивоу

Кључне речи програми сталног  стручног усавршавања  инклузија

додатна образовна  подршка  улоге запослених  у предшколском  образовању

хоризонтално  учење
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УВОД
Свака  предшколска  установа  је организован систем  са  сопственом

структуром и културом унутар система предшколског васпитања
Организациона структура запослених у предшколским установама је
хетерогена у смислу различитости професионалаца који непосредно
свакодневно  раде  са  децом  васпитача  медицинских  сестара   васпитача
педагошких  асистената  стручних  сарадника  педагог  психолог  логопед
дефектолог  социјални радник  и других  сарадника које једна предшколска
установа може да има  за ликовно  физичко  Они се разликују  по  ставовима
нивоу  врсти и квалитету  иницијалног  образовања  годинама радног стажа
упознатошћу са концептом и применом инклузивног приступа током
иницијалног образовања праксе у предшколској установи и стручног
усавршавања

На  посредан  или  непосредан  начин  својим  активностима  са  децом
родитељима колегама и локалном заједницом доприносе остварењу
инклузије  Имајући у  виду  да  су  током  иницијалног  образовања углавном
мало  учили о  инклузији стручно  усавршавање у  овој  области обично
препознају као неопходно ако не и приоритетно Зато ове програме
сагледавамо  као  додатну  образовну  подршка професоналцима  компензацију
иницијалном  образовању  и измену  и надоградњу  стеченог знања иновацијама
које су  уобичајене у променљивој  области образовања

Теоријска  разматрања

У  контексту предшколског  образовања инклузија као  филозофија и
приступ подразумева једнако  право  на квалитетно  образовање све деце без
разлике засновано  на  принципима  једнакости и  социјалне  правде Ако
погледамо  релевантна  међународна  документа  као  што  је Универзална
декларација  о људским  правима  Конвенција  о  правима  детета  Изјава  из
Саламанке и Оквир  за акцију  приметићемо  инклузију  као  приступ по  коме
свако  дете  без  обзира  на  различитости   нпр  раса  боја  коже  пол  језик
вероисповест  политичко  или друго  уверење  национално  етничко  социјално
порекло  имовинско  стање  сметње у развоју  итд  има једнако  право  на
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образовање заједно  са својим  вршњацима  као  и на одговарајућу  подршку
заједнице

У Србији инклузија  је обавезна  од  септембра  године  Закон о
основама  система  образовања  и васпитања  и Закону о предшколском
васпитању и образовању такође прописују принцип доступности без
дискриминације по  било  којој  основи уз  уважавање посебности и права
сваког  детета

Ипак  ставови професионалаца који раде  у  предшколском  васпитању
као  и родитеља су  различити без  обзира што  су  једна од  најзначајних
претпоставки за остваривање инклузије  Тако  на пример  Вујачић  тврди да
промена негативног  става према инклузији деце са сметњама у развоју  може
допринети  прихватању  и  пуном  укључивању  ове  деце  у васпитне  групе
Вујачић  У прилог  томе говоре и слична школска  истраживања у

којима  су  се  ставови  наставника  променили  након  похађања  неког  вида
програма о инклузији  па тако  мисли да могу  бити успешани у раду  са
децом  са посебним  потребама  а  је више заинтересовано  за литературу  о
инклузији  иако  је  њих  оценило  да су  семинари већином  теоријски
орјентисани и да нуде јако  мало  практичних  знања  Ђерманов  Косанић

Професионалаци који раде у предшколском  васпитању  су  у обавези да
током  пет  година остваре најмање  од  укупно  бодова кроз  похађање
програма  стручног  усавршавања  Правилник па  зато  не  чуди
податак  из  перспективе васпитача да су  управо  ови програми најчешћи облик
стручног  усавршавања у који се практичари укључују  Међутим  на
програме сталног стручног усавршавања се углавном гледа као на
индивидуално  постигнуће и  одговорност  где  се  знања  уносе од  споља
Павловић  Бренеселовић Крњаја Тако  се стручно  усавршавање

углавном  своди на једнократни догађај  где учесници добијају готов пакет
знања  која треба да примене 

Насупрот  томе  када разматрамо  савремена схватања професионалног
развоја као  што  је постмодернистичко приметићемо  да се развијају  на
партиципативним  односима и одговорностима као  заједнички  свесни покрет
свих  учесника  образовног  система  на различитим  нивоима  образовне
политике  научноистраживачке  научнообразовне институције  практичари у
предшколским  установама  породице  локалне заједнице 
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према Крњаја Павловић Бренеселовић У складу са тим и
компетенције практичара само  су  део  система компетенција целог образовног
система  па их  не  посматрамо  као  корпус знања  који је  у  власништву
појединца  Сматрамо  их  битним  зато  што  се између  осталог
стичу  и кроз  похађање програма  које  половина  васпитача   сматра
корисним  у свом  раду  Павловић  Бренеселовић  Крњаја

Исто важи и за компетенције професионалаца у инклузивном
образовању  чија  улога  је  да својим  знањима вештинама  синергетски
комплементарно подржавају једни друге  децу  породице као  и све оне који
могу  бити мрежа подршке  Сходно  томе  мислимо  да је битно  сагледати како
се  у  овим  програмима  разуме  инклузија јер  се  претпоставља  да  ће  се
учесници  који су  похађали  програм  осећати компетентније да се  носе са
изазовима инклузије

Методологија

Одлучили смо  да се у овом  раду  бавимо  анализом  програма стручног
усавршавања запослених  у предшколским  установама у Републици Србији
Циљ овог  квалитативног  истраживања био  је да разумемо  шта се види као
поље у коме је запосленима у предшколским  установама потребна додатна
образовна подршка

Трудили смо  се да одговоримо  на главно  истраживачко  питање  како
се у програмима сталног  стручног  усавршавања подржава инклузија кроз  два
истраживачка потпитања На шта  су програми  сталног  стручног
усавршавања усмерени  Како  се сагледава улога запослених  у подршци
инклузивном  предшколском  васпитању

Користили смо  дескриптивну  методу  пошто  смо  желели да прикажемо
тренутно  стање  тј  слику  инклузије у званичном  актуелном  документу
Каталогу  програма сталног  стручног  усавршавања наставника  васпитача и
стручних  сарадника за школску  и 

Процес је текао  тако  што  смо  од  укупно  области из  Каталога
одабрали   релевантне области које  садрже релевантне програме
укупно програма стручног усавршавања Деца ученици којима је
потребна додатна подршка у образовању  програма  Образовање и
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васпитање на језицима националних  мањина  Предшколско  васпитање
и образовање  и  Програми које је одобрио  Педагошки завод  Војводине

У одабраним  програмима смо  као  истраживачку  технику  користили
квалитативно орјентисану  анализу садржаја и тако трансформисали
квалитативни емпиријски материјал Анализирали смо теме опште и
специфичне циљеве програма и индуктивним  путем  пронашли теме које се
 појављују  а односе се на наша два истраживачка потпитања

Притом под појмом  релевантни програми подразумевамо само
акредитоване програме из  Каталога који се односе на инклузију  а намењени
су  професионалцима предшколцима

Како  се  у програмима  сталног  стручног  усавршавања
подржава  инклузија

Имајући у  виду  теме које су  из  анализе квалитативних  података
произашле  организоваћемо  их  према истраживачким  потпитањима  да бисмо
на  крају ове резултате  објединили и приказали  у оквирима  главног
истраживачког  питања

На шта су  програми сталног  стручног усавршавања усмерени
Програми су углавном  фокусирани на подршку  професионалцима у

непосредном  раду  са децом  У њима професионалац стиче теоријска знања и
практичне вештине које се оријентишу  према три групе  непосредни рад  са
децом  рад  са родитељима на прихватању  детета  документовање са
колегама

Професионалац учи о темама као  што  је инклузија уопште  а најчешће
о различитим  сметњама у развоју  емоционалне  језичке сметње  поремећаји
понашања пажње специфичне  сметње  при учење   дискалкулкија
дисграфија дислексија аутизам АДХД и ређе социјална културна
материјална депривација и даровитост  Говори се о начелима развоја детета
врстама  узроцима  карактеристикама  клиничкој  слици  као  и о стицању
практичних  вештина да се  на основу  стечених  знања у  пракси  код  деце
препозна и процени одступање од  нормалног развоја и  да  на  адекватан
начин примени  одговарајући  алтернативни  приступ  у комуникацији  методе
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технике  асистивне  технологије  примене основни  принципи  лечења  прву
помоћ  код  појединих  тешкоћа или за подстицање развоја када није реч  о
сметњама  Од  метода  обично  је у питању  метода  која се  односи на  неку
специфичну  сметњу  или практичне смернице за израду  педагошког профила
и  индивидуалног  образовног  плана  ИОП њихову  примену  кроз  мере
подршке  праћење  ревизију  и вредновање

Свега неколико  програма односи се на сарадњу  са породицом  колегама
и  установама из  локалне заједнице Што  се тиче породице акценат  је
углавном  на  знањима  којима ће професионалац оснажити  родитеље  да
прихвате дете и ређе подуче их  методама  техникама за подстицање развоја
Са  друге  стране  када  су  у питању  колеге фокус  је уопштено  на  раду  у
стручним тимовима и активима где се стичу знања и вештине
документовања као  што  је израда праћење и  евалуирање педагошког
профила  ИОП а и слично

Како  се сагледава  улога  запослених  у подршци инклузивном  предшколском

васпитању

Ако  разматрамо  програме искључиво  намењене професионалцима
предшколцима приметићемо  да нису  сви релевантни програми из  Каталога
намењени сваком  професионалцу  предшколцу  које предшколска установа
може да  има  Од  укупно  програма  из  четири области  програма  је
намењено  само  професионалцима предшколцима  од  којих  је  програма из
области Предшколско  васпитање и образовање

У  свим  програмима професионалац  се види  као зналац  који своје
знање примењује у пракси  Он то  чини тако  што  је упознат  са развојним
карактеристикама деце и породице и у складу  са тим  осмишљава садржаје и
активности са децом  којима се подстиче целокупни развој  деце уз  поштовање
индивидуалности  са нарочитим  нагласком  на деци са сметњама у развоју

Сем  што  непосредно  у раду  са децом  ради на примени инклузивног
приступа професионалац предшколац се у много  мањој  мери види као  неко
ко је окренут  другој  деци вршњацима  деце  са потребом  за  додатном
подршком  породици и колегама  Он оснажује вршњаке у изградњи мреже
подршке детету  и сарађује са породицама кроз  модел тимског рада као  и кроз
благовремену  стручну  саветодавну  помоћ  Када је окренут  колегама  он уме
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да препозна личне и професионалне капацитете за спровођење инклузије и
самим  тим  подизање квалитета рада установе кроз  улоге стручних  тимова и
актива у којима учествује

Такође  запослени у предшколским  установама којима су  ови програми
стручног  усавршавања  намењени  различито  позицинионирају  полазнике  у
зависности од  структуре групе  То  практично  значи да се у програмима који
су  усмерени на запослене у предшколским установама  основним  средњим
школама школама за  децу  са  сметњама  у  развоју као  и  уметничким
школама  улога професионалаца предшколаца се види нешто  другачије

У програмима који су  намењени професионалцима  предшколцима
као  и  васпитачима у домовима ученика  професионалци  су  усмерени  на
подстицање развоја перцептивних  способности код  деце кроз  оснаживање
родитеља за примену  ових  актвности и стварање недискриминаторне средине
кроз слушање  деце размену идеја самоевалуацију сопственог  рада  и
документовање

Програми усмерени на професионалце предшколце  као  и наставнике
који предају  деци нижег  основношколског узраста образују  професионалца
који може допринети  примени  инклузивног  приступа кроз стицање
теоријских  знања о општим  начелима развоја детета  различитим  аспектима
сметњи Поред  тога они умеју  да у  пракси препознају  код  деце неку
 нерегуларност и  да на  адекватан начин примене  одговарајуће  методе

вежбе или игрице  Примењују  и неке од  општих  комуникационих  модела и
игрица  за  развијање  социјалне компетенције код  деце  према  педагошком
профилу  детета или примењују  практичне вештине из  области Монтесори
педагогије

Ако  укључимо  и  наставнике предметне наставе у основној  школи
акценат  је  на  практичним  вештинама  којима  се  могу  подржати  деца  са
школским  сметњама   поремећаји пажње  учења  и специфичне  сметње  у

учењу Поред тога користе  технике  које  су уметнички орјентисане
луткарске методе  визуелни симболи  дечје народне игаре  плес  музика  за

подстицање  моторике  побољшање  говора  дикције  гласовне пројекције  и
развијање социјалних  вештина код  деце

Из  перспективе  програма  који се  односе  на  већину  запослених  у
систему  образовања  изузев високог  образовања  професионалац уме да
идентификује потребу  за додатном  подршком  у образовању  и покушава да
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подржи децу  кроз  израду  примену  и евалуацију  ИОП а  Обично  се везује за
подршку деци  са  сметњама врло ретко као подршка деци  из
маргинализованих  група  а само  у једном  програму  као  подршка даровитој
деци  У складу  са тим  нарочито  је наглашена и улога професионалаца у
пружању  подршке деци са сметњама у развоју  Нпр  посебно  је издвојена и
дефинисана улога личног  пратиоца у инклузији као  важна у раду  са децом  из
спектра аутизма

Са друге стране  кад  су  у питању  деца из  маргинализованих  група  нпр
деца ромске популације деца на породичном смештају социјално
неприхваћена деца или деца која су  тражиоци азила  професионалац је исто
тако  неко  ко  стиче основна знања о њиховом  контексту  живљења  процењује
социјални статус у групи и на основу  тога примењује технике за укључивање
ове  деце  у вршњачку групу и текуће  активности Са  децом из
мултикултуралних  средина  професионалац се сагледава  као  посредник  у
очувању  језичког  и културног  идентитета кроз  промоцију  језика мањинских
етничких  заједница  али и смањивање предрасуда и стереотипа о другачијим
културама кроз  вишејезичност  Битно  је истаћи и да је у овим  програмима
више  је него  у  свим  другим  наглашена  улога професионалаца сарадника
породици  члана различитих  стручних  тимова унутар  предшколске установе
као и са другим  васпитно образовним  установама у окружењу

Сумираћемо  податке из  оба истраживачка питања да бисмо  одговорили
на главно  истраживачко  питање  како  се у  програмима сталног  стручног
усавршавања подржава инклузија Програми су  дати као  општи оквир
могућност  за  бирање  и универзалног  су карактера  тако  да  званично  не
постоје програми посебно  намењени различитим  циљним  групама  нпр
стручним сарадницима Подршка инклузији кроз ове програме је
превасходно  усмерена на стицање знања о различитим  типовима сметњи у
развоју  затим  о животним  условима социјалне  материјалне депривираности
и  најзад  о мултикултуралности и  даровитости  Након  стицања теоријских
знања професионалац предшколац је већином усмерен на методе
непосредног  рада  са  децом  а  ређе  са  родитељима  и колегама  У раду  са
децом фокус је углавном на практичним методама  техникама  вежбама за
процену  стања развоја неких  способности и  пружање подршке детету  код
неке  специфичне  сметње   нпр  сметње  у  развоју  говора  У  сарадњи  са
родитељима фокус је већином  на оснаживању  родитеља деце са сметњама у
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развоју  за разумевање специфичних  карактеристика  прихватање детета и
подучавање практичним  методама у раду  са децом  На крају  када је реч  о
сарадњи са  колегама  обично  је реч  о практичним  корацима  за  припрему
израду  праћење и евалуацију  ИОП а

Разматрање  могућности

С обзиром  да смо  разматрали програме који су  намењени одређеним
циљним  групама  само  професионалцима предшколцима  али и мешовитим
групама  значајно  је напоменути да из  званичног документа какав је Каталог
нисмо имали информације о броју реализованих програма начину
организације група  да ли су  у пракси групе полазника мешовите или су  на
пример територијално распоређене а укључују само професионалце
предшколце  Притом  наравно  треба  имати у  виду  и ограничења  која смо
имали приликом  саме анализе података из  Каталога  Издвојили бисмо  начин
на који су  дефинисане теме  општи и специфични циљеви  као  и недостатак
информација о њиховој  примени у пракси  начину  одабира програма и самог
процеса учења  па би ову  тему  требало  даље истраживати

Неки педагози се не би сложили са констатацијом  да овај  рад  има шири
педагошки значај  с  обзиром да су  програми у Каталогу  акредитовани на
период  од  две  школске године  и  да  од ове школске  године  важи  нови
Каталог  Међутим  како  се ефекти образовања уопште и оваквих  програма
стручног  усавршавања као  једног  вида образовања управо  приказују  и
појављују  са протоком  времена  још  једна вредност  овог рада јесте и у томе
да подстакне запослене у институцијама  стручњаке који се баве образовном
политиком планирањем стручног усавршавања али и непосредном
васпитном праксом у предшколским установама да и сами на сличан начин
анализирају  званичне документе и на основу  тога доносе одлуке за које су
одговорни

Како је препорука  Правилника  да се  у планирању стручног
усавршавања полази од  потреба установе  а узмемо  у обзир  систем  бодовања
приметићемо  да систематска подршка у  одабиру  као  и  у  финансирању
програма стручног  усавршавања изостаје  па је аутономија која се приписује
предшколским установама у одабиру упитна  Крњаја Павловић
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Бренеселовић  Зато  овај  рад  професионалцима предшколцима може
послужити  најпре  за  боље потпуније  разумевање  тога  како званична
образовна  политика  гледа  на  стручно усавршавање  професионалаца
предшколаца у области инклузије кроз перспективу тема и садржаја
понуђених  програма  Подаци овакве анализе на микро  локалном  нивоу  једне
предшколске установе могу  бити добар  модел и полазна основа за одабир
постојећих  програма  стручног  усавршавања  из  Каталога  према исказаним
потребама за процену неопходности другачије орјентисаних програма
њихово  креирање  разрађивање модела хоризонталног учења у зависности од
садржаја похађаних  програма и карактеристика циљне групе унутар  установе
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Референце

Ђерманов Ј Косанић М Ђукић М и  Д Станић Спремност

основношколских  наставника на стручно  усавршавање и  ставови

према инклузији  М  Ђукић  ур Инклузивно  образовање за  све 

тематски  зборник  Нови Сад  Филозофски факултет  Универзитета у

Новом  Саду

Крњаја  Ж и  Павловић Бренеселовић  Д Где  станује квалитет

Књига  Политика  грађења квалитета у предшколском  васпитању 

Београд  Институт  за педагогију  и андрагогију

Павловић  Бренеселовић  Д  и Крњаја  Ж  Перспектива васпитача о

професионалном  усавршавању  са становишта системске концепције

професоналног  развоја  ИПА  Андрагошке студије

Правилник  о сталном  стручном  усавршавању  и стицању  звања  наставника

васпитача  и стручних  сарадника  Службени гласник РС  број
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Вујачић  Инклузивно образовање   теоријске основе  и  практична

реализација  Настава  и васпитање

Закон о основама система образовања и васпитања Службени

гласник  РС  број  

Закон о предшколском  васпитању  и образовању   Службени гласник

РС  број  

Рад  примљен

Рад  прихваћен
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Зоран  Гудовић
Висока школа струковних  студија за васпитаче и
пословне информатичаре Сирмијум Сремска Митровица

ДРУШТВЕНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ
ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У

ПРЕДШКОЛСКОЈ  УСТАНОВИ

Апстракт  У раду се разматра смисао  значај  и начин остваривања
права деце припадника националних  мањина у предшколским  установама
Садржај  разматрања  сагледан  је  у  концептуалном  оквиру  етнопедагошке
теоријске парадигме чији је један од  утемељивача Генадиј  Никондрович
Волков  а која укључује различита искуства етничких  група у сферама одгоја
и образовања  Увидом  у рад  петнаест  установа предшколског васпитања са
територије Београда и сремског округа аутор је применом анкетног
истраживања прикупио  одговоре једног  од  одговорних  васпитача у свакој  од
њих  који потврђују  дефицијентност  позитивних  прописа и визије који се
односе на права деце припадника националних  мањина у одгојним  вртићима

За жаљење је откриће да у готово  половини вртића  не знају
да  ли њихова установа поседује  интерни правилник  којим  се регулише
васпитање деце припадника националних  мањина  У само  установа
испитаници потврђују  његово  присуство  а исто  толико  их  и негира  Дубља
стратегија установа која би се односила на неговање књижевности  језика
географије културног и уметничког стваралаштва деце националних
мањина присутна је у само  два вртића  обухваћених  узорком  док у 

 предшколских  установа такве визије нема  Актулна перцепција у
вртићима обухваћеним узорком о овом облику  инклузивног васпитања је на
поглавито  ниском  нивоу

Кључне речи верско васпитање националне мањине методски
поступак индоктринација  установе предшколског васпитања

УДК
Прегледни рад
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УВОД

Феномени  нације  и  националног  припадања  представљају  изузетно
комплексне појмове  културне  и  политичке реалности Она  је не  ретко
бременита конфликтима у специфичним  облицима испољавања  те дете на
предшколском узрасту  не треба оптерећивати перцепцијом о националним и
културним  разликама  и  потреби  да  се  оне  уважавају  кроз  толеранцију
Могућност  сагледавања  овог  проблема  долази  касније  када  је дете  већ
усвојило одређене социјализаторске  обрасце  засноване  на општим
принципима вредности које афирмишу  сарадњу  и  потребу  толерантног
односа  међу вршњацима Међутим трпељив  однос  међу различитим
културама религијама  и нацијама  није  могуће  остварити пуким
декларацијама и политичким саопштењима  већ  добрим делом захваљујући
вредностима које су  деца  усвојила у  предшколској  установи  Оне се  кроз
више  ступњеве  образовања  даље развијају прецизније артикулишу и
прожимају  с улогом које пружају  и  друге  институције  у свакодневном
животу

Усвајање националне  културе  методички  поступак корак
по  корак

Уместо  што  би се дете оптерећивало  сложеним  појмовима  нације  и
националног ваљало би у њему развијати представу о нужности

вредностима идеји и значају  појма разлике у  његовим многобројним
облицима  испољавања На  пример детету ваља  предочити предмет
различитих  боја те га упутити у њихове безбројне нијансе и спектре  Потом
подстицати разговор  међу  децом  о њиховом  укусу  и потреби да се изјасне о
томе која боја им  се највише свиђа  На крају  деци треба предочити да су  све
боје на свој  начин лепе  али да свакоме од  њих  није свака боја подједнако
привлачна  Управо  на овај  начин  дете се учи и стиче навику  да посматра
богате модалитете  и облике  природне  реалности  Напослетку  дете  треба
подучити да је боја коју  оно  преферира  једнако  легитиман и кореспондентан
чин с различитим  укусима која друга деца могу  преферирати
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У  овом процесу  методски стицаног знања  о  наведеним сложеним
појавама  сарадња с децом  и  њихов однос према родитељима заснован на
перцепцији породице су  такође неопходни У  хипотетички замишљеном
настојању  да одреде чија је мајка најлепша  свако  дете ће разумљиво  рећи да
је то његова мајка Међутим у оваквим случајевима дете не треба
оптерећивати простом  перцепцијом  укуса и естетског суда  већ  упутити на
спознају  да је због  природне и друштвене повезаности с мајком  природна
ствар  да је сваком  детету  сопствена мајка најлепша Током  примарне
социјализације  створиће се услови да дете кроз  васпитање касније стекне
доживљај  припадања и у однсу  на шире скупине  државу  нацију  па и читаво
човечанство

На овај  начин дете се постепено  уводи у сложени свет  различитих
друштвених  односа и проблема  Његова перцепција нације иако  недовољно
развијена уз  потребу  да се разлике везане за њихову  припадност  уважавају
сада је јасније артикулисана  а потреба толеранције свестраније и на логичан
начин уочљива  Васпитавати дете не може онај  ко  сам  нема личност  Бивши
студент  а сада васпитач  који је испољавао  склоност  ка преписивању  те особа
која је повлађивала банализованом  идеалу  да је веће боље него  мање  не може
представљати оптимални потенцијал пожељних  васпитних  узора  Особа која
није издиференцирала модуле  крађе  повлађује страсти властитог интереса
испољавајући неосетљивост  за проблеме и позицију  других  људи са којима
треба да живи у миру  и слози  Свест  да се опстајање а потом  даљи развитак
може остваривати искључиво  присвајањем  добара од  другога на морално  и
нормативно  неприхватљив начин  индукује рефлектујући израз  на област
сложених политичких односа међудржавних и међунационалних
конфронтација у будућности  Отуда делимично  разумљиво  што  политички
представници већинских заједница диљем света исказују склоност ка
унитарним  тенденцијама а  мањински народи да  не  прихвате  норме  и
вредности  државе  у  којој  остварују  и  унапређују  своја  права  кроз  здраву
лојалност  поретку

Читав низ  синхронизованих и  осмишљених  стратегија у  раду  с
васпитаницима  предшколског  узраста треба да доведе  дете  припадника
националне мањине у позицију  да осети друштвену  заједницу  као  своју  и не
размишља на конфликтан начин  На тај  начин  своју  нацију  доживљава као
богатство  различитости  а не као  злехуду  судбину  која ће га подстицати на
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дискретно  повлачење и узмицање  не ретко  и скривање  Свест  о општим
вредностима и  човечанству  афирмише идеју  човека  његових  моралних  и
стваралачких квалитета и могућности без  обзира на припадност  ужој  групи

Подстицати регионалне вредности у односу на глобализацијске
тенденције грубе унификације која подједнако  одваја сву  децу  од  њихове
културе и  природне средине афирмисаће мисао  о контрапродуктивној
перцепцији националне припадности пред налетима и контексту  глобалне
монокултуре  Свест  о општим  последицама  осветљава појаве појединачно
узетих  узрока  Тиранија  западног  образовног обрасца и  ширење  глобалне
монокултуре  уједињује  младе  људе  регије  при чему  националне  разлике
ставља  у други  план  подстичући дубља  и универзално мотивисана
размишљања

Стратегија васпитања коме стреме данашњи васпитачи мора рачунати и
с овом  идејом  и могућношћу  да се она као  начин рада још у предшколској
установи афирмише  Наравно  дете овог  узраста за овако  озбиљну  тему  треба
припремити тако  што  ће му  се предочити да све што  лепо  изгледа и долази из
бљештавила већег  и моћнијег  света  не мора бити боље и квалитетније од
добара које ми поседујемо  и користимо  Пред  стихијом  заједничке опасности
мишљење јавног мњења у маленим  вишенационалним  срединама  амортизује
међусобне анимозитете ако  их  има подстичући грађански профил бројних
иницијатива  Истовремено  праксом  да озбиљне ствари треба усвајати кроз
игру  заправо  смештамо  међунационалне разлике међу  децом у оквиру  ужих
заједница на маргину  јер  постају  уобичајене  мање важне пред  потребом  и
изазовима сарадње и личног  уважавања

Сложена питања попут  вредносног  система у различитим  друштвима
деца тог  узраста не могу  разумети  али постепеним  путем  информацијама
стеченим  у предшколској  установи могу  разумети сложени свет  разлика у
свом  зрелијем  добу Објашњавати  деци  да постоје  различита мерила  с
обзиром  на културе и професионалну  припадност  могуће је објашњавати
само почетком њиховог  средњошколског узраста Неки људи особито
политичари вреднују  човека према квантуму  њихове моћи или политичке
власти Припадници научне интелигенције  обично  сматрају  да се пуна
оствареност  особе може  везивати  углавном  кроз  стечене  титуле и  звања
Малограђански  слојеви из  нижих  и  средњих  класа  преферирају  увећању
иметка и стицању  материјалних  вредности  Следствено  томе  поставља се
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круцијално  питање како  припремити дете  у  предшколској  установи да  би
касније на вишим  нивоима школовања разумело  сложени свет  културних
разлика  Васпитач  ће одговорити том  задатку тако  што  ће деци на популаран
и њима прихватљив начин предочити куриозитете специфично  упадљивих
културних  разлика међу  људима  У том  смислу  деца ће  брзо  научити да
људи једне културе конзумирају  псеће месо  у некој  другој  култури змије и
инсекте  а да неки трећи подригују  при јелу  у настојању  да потврде своје
задовољство  оброком  На тај  начин  у стању  опуштајућег и искреног смеха
дете се растерећује стреса и брже учи

Кристализовањем свести о различитим укусима дете препознаје
другачију  културу  као  вредносно  упоредљиву  с оном  у којој  живи  На тај
начин  стварају  се услови да деца припадника националних  мањина не виде
фундаменталне  егзистенцијалне  диверзитете  спрам  већинске  заједнице  не
осећајући инфериорност  и потребу  повлачења пред  већинском  културом  С
друге  стране  деца  већинске културе у другој  деци не препознају  никакву
разлику  чија би дубина  оптеретила  њихову  свест  и пружила  одговоре на
непримерено  груб  и лакомислен начин  Следствено  томе  нова осећајност
представља превентивни израз  безбедносне  образовне и политичке културе

Стога се везује за предшколске установе као симболе раних  васпитних  корака
и моралних  почетака током  изградње личности
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Природа верског одгоја  у предшколским  установама

Сведоци смо  да се верски одгој  као  део  општих  културних  стремљења
одавно  одомаћио у просторима предшколских  установа  Међутим  дете кроз
религију  не треба учити пукој  ритуализацији  механичком  понављању  и
редоследу  обредних  радњи На тај  начин могу  се стварати услови ка
испољавању самозаљубљености и острашћене затворености недовољно
спремне да се прихвате другачији светови религиозности  Стога дете треба
подучити на њихову  симболику  јер  она пројекцијом  духовне представе о богу
ствара услове за стварање благотворних  плодова и у интеракцији хуманих
односа  Дете на пример  треба упутити на симболику Христова распећа и
објаснити му  да је тај  чин заправо  откуп и жртвовање за све нас  Његову
љубав враћамо  му  кроз  молитву  и пост  Постом  ми враћамо  љубав господину
и то  чином  у среду  и петак  када је страдао  и поднео  жртву  за нас  На тај
начин дете се упућује не само  на љубав која искључује идолопоклонство већ
и на потребу  заједништва на различитим  нивоима

Симболика ритуала представља објективну страну сагледавања у
систему  универзалних  религија  док  непримерене аналогије из  живота којима
стреме понеки свештеници представљају  субјективну  антиципацију  вере и
живота  Да би их  приближили деци  они су  често  неуспешни  с применом
мисаоних  конструкција које су  не ретко  вредносно  сумњиве  Ако  је свет
бојно  поље како  рече један високи црквени угледник  непримерено  је

војнику  да се смеје и ужива у сваком  тренутку  Живот  јесте борба  али није
бојно  поље у коме је тобожњи грех  тежити ужитку  у сваком  тренутку  живота
Сматрам  да управо  том  циљу  ваља тежити  али на културно  уређен и људски
прихватљив начин  Речју  дете треба учити објективној  страни универзалних
вредности  и  њиховој  симболици  Међутим  нипошто  не  треба  скрушено
повлађивати слободним  итерпретацијама и  аналогијама којима духовни
пастири по  сваку  цену  настоје доказати повезаност  верске доктрине с
реалним  животом

Уколико дете погрешно упутимо да је овај свет препун зла а
друштвени простор  бојно  поље  пројекција лоших  емоција и отпор  према
другоме и другачијем  постају  извеснији  Пост  је симболички узев облик
жртвовања богу  али чин није аналоган горком  леку  који касније оздрављује и
разгаљује организам На другој  страни уживање у  сласти живота није
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безусловно  аналогно  посластици од  које касније  бриди желудац и  настаје
мучнина  Уживање човека у животу  на друштвено  прихватљив и солидаран
начин  не противречи конзинстенцији  природног  и духовног  елемента
његовог  бића  Свет  је могућност  развитка кроз  бројна искушења и препреке
али није негативна перцепција у виду  рудимента с којим  се дете примарно
суочава Смисао  и  потреба за комуникацијом  јесте у  бити религиозне
природе  но  свакако  није скрушено  усвајање компарирајућих  импровизација
и њихове заводљивости у придобијању  популарности на темељима пуког
ауторитета свештених  лица

Васпитач  мора бити  будан и  спреман  да  схвати  како  посредовање
између  бога  и  пастве  није  доказ  да онај  који посредује  увек  одговорно  и
квалитетно  врши своју  улогу  Да дечијој  машти треба приближити симболику
бога  то  је неупитно  Међутим  онтолошка потврда његовог постојања
неутемељено индоктринира уместо да култивизира Додуше дискурс
онтолошке верификације  најближи је дечјем  начину  размишљања  али су
расправе  у том правцу основ  подела ниподаштавања  и заједљивог
одбацивања вршњачких  разлика  Отуда одговорност  и методичка способност
васпитача у раду  с децом  од  непроценљивог значаја  Како  вероучитељи тако
и васпитачи у раду  с децом  морају  пуно  тога знати и још више умети  На
жалост  поистовећивање нације и вере још бржи пут  је да се разлике међу
децом  и касније одраслим  људима продубе  а њихов значај  предимензионира
Богу  треба приступити кроз  специфичну  пројекцију  међуљудске интеракције
у којој  је добро дело  еквивалент  у досегнутом  нивоу  моралног чина  На
жалост  да је васпитно образовни процес одраз  друштва  а не обрнуто  те да је
уплив политике у васпитању  деце реалност  потврђују  и слике из  вртића у
којима се  симбиотички процес  верског  и  националног  инкорпорирао  у
васпитни програм  неких  вртића

Верски ритуал у једном  вртићу  васпитно образовни образац усвајања
националне културе или  дресура  свести

Ова фотографија упућује да васпитање деце у предшколској  установи
не би требало  да буде интензивирање свести о једнонационалној  структури
било  ког  дела  популације На  тај  начин стварају  се услови за  каснију
нетолеранцију и неадекватну реакцију на различитост Управо оваква
фотографија од  малих  ногу  подрива свест  о мултикултуралном  друштву  уз
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значење фактичког  стања да разлике у овом  случају  етничке  како  у друштву
тако  и у  вртићу  уопште не постоје  Ситуација  у  овом  вртићу  одражава
васпитни образац који је истоветан с процесом индоктринације
Утувљивање  националне припадности кроз  изванконтекстуални образац

представља слику  засновану  на неукусу  и мотиву  који иницирају  одрасли  У
том смислу  обележавање деце са становишта њихове перцепције и интереса
представља  манипулативни чин у  коме  се  мало  разјашњава  од  стране
одраслих  при чему  су малишани марионете  пуког  декора  и средство
политички мотивисаних  циљева  Уколико  је пак реч  о ломљењу  чеснице
инкомпатибилност узрасне припадности и свести о националној
припадности  превиђају  дечије мотивације у бројнијим  начинима да се ове
радости на другачији и деци примеренији начин приближе

Пракса назначена у прилогу  дате фотографије  одражава неразумевање
потребе да се  сачува дететова  приватност  те  његове  слике могу  изазвати
доцнију  нелагоду док  их  буде посматрало  у зрелом  добу  Обележавање деце у
фолклорним наступима су пак љупке и пожељне манифестације које
доприносе  афирмацији не само националне  већ и укупне  културе
мултилултуралног  друштва  Њихово  одржавање у јавом  простору  па и у
установи предшколског  образовања као  забавни културни пројекат  не само
да је допуштен  већ  је и пожељан чин  Међутим  озбиљни верски ритуали у
којима су  учесници  и  предшколска  деца  упркос  културном  и етничком
значењу  неби требало  да се одвијају  у установама предшколског типа Они
не представљају  слободну  вољу  детета и с обзиром  на касније могућности
избора  таква  пракса  није  у складу с развијеном потребом
мултикултурализма

Шта  више овај  вид етничке  дресуре   који се не  односи само  на
већинску  етничку  групу  одражава незнатан степен васпитног потенцијала
а  може  имати големе  социјалне  и  политичке  штете Следствено  томе
фолклор  оплемењује и повезује  верски обреди ограничавају  и буде осећај
нечије  ускраћености  Фолклор  је игра увек блиска деци  верски ритуал је с

обзиром  да се  одржава  у  простору  назначених  установа  политички
мотивисана активност Фолклор  буди плиму  радости и  задовољства у
грудима Ритуал  рађа  могућност појединачне  горчине  и мањка
самопоштовања  Први ниво  културних  садржаја је добро  дошао  други нема
шта тражити у вртићима  Стога теорија и пракса која би требало  да укључује
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права деце припадника националних  мањина мора подразумевати васпитну
компетентност  и широку  наобразбу  самих  васпитача  Њихова умереност  и
укус у одабирању  културних  садржаја  представљају  узор  за дете

Досадашња  пракса односа школе   вртића и цркве  није  толико
заснована на квалитативном  програму  и развојној  визији детета колико  на
обичајном обрасцу  који се дичи квантитатвном страном црквеног постигнућа
У тим  процесима  великодостојници каткад  усхићено  обавештавају  јавност  о
бројевима  крштене  деце  и лепоти  колективног  крштења  у васпитним
установама те патетичном импресијом израженом кроз  изјаве деце да им тај
чин  уопште није  био  напоран  У  овој  форми  каквој  се  сада практикује
колективно  крштење деце у вртићима носи печат  унификоване доминације
над  индивидуалном креацијом  Уз  то  игнорисање дечјих  жеља да им најбољи
друг   другарица  буде крштени кум  уз  препоруку  да то  може само  одрасла
особа  умањује значај  парнерског  односа и потребе за сарадњом  међу  децом
на уштрб  цркве и њеног  кодекса

Колективни  ритуал  крштења  није компатибилан  чак  ни  интересу
идентитетске  културе  већ  доприноси  црквеној  установи  која еклектички
компилира парцијални митски садржај  хришћанства с наводним  интересом
дечје установе  Наша деца су  вели вероучитељ имала срећу  да се крсте баш
на Томину  недељу  када се апостол Тома у име свих  нас уверио  у Христово
васкресење  Јелена Попадић Колективно  крштење другара  са  веронауке
Политика Међутим  да би се задовољио  оптималан образац
верског  васпитања у  предшколским  установама и  школама те избегле
индикативне слабости из претходног  описа  није довољно  да се реформишу
цркве  већ  и васпитно  образовне установе и њихов начин рада  Уз  радикалне
промене духовне климе у самом  друштву  један од  услова је и да педагошка
наука престане да буде у функцији пуког методичког трансфера постојеће
културе на децу  и младе већ и да се посвећено  заузме за критичку  анализу
спрам  постојећих  културних  садржаја и  њезиних  форми као  видљивих
обележја  Овај  циљ је у  већини  случајева  остварен  али  видљиво  је да  у
понеким  васпитно образовним  установама још није

У васпитању предшколске   и не  само њих деце постоје  две
фундаментално  прихватљиве идеје које не смеју  ићи једна против друге  на
једној  страни  у праву  су  они који сматрају  да идентитетских  питања везаних
за националну  културу  никада није сувише  Но  иако  се морају  развијати и
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неговати од  најранијег  детињства  неопходна је методичка вештина и начин
на који се ови циљеви  остварују  На другој  страни  бројни  су  апели да
институционализација у животу деце атакује на спонтанитет развојне
природе детета  те  у том  смислу  не  може  бити  пожељан  модел  њиховог
развитка и одрастања у предшколском  добу  Тек на основу  ових  запажања
комплексни дуализам с обзиром  на пожељне обрасце васпитања  подстиче
размишљање о  значају  и  компетентности данашњих  васпитача О  тако
сложеном  питању  какво  је васпитање деце припадника националних  мањина
не треба трошити речи

Ако  институционализацију  у васпитању  предшколског детета  ваља
доживљавати као  један од најодговорнијих  видова људске развојне услуге
не значи  да  су  промишљања  васпитача  чији рад  симболизује  установу
ригидни израз  њеног  програма и системског кодификацијског устројства
Ширина његове наобразбе надилази специјализовану  компетенцију  дифузно
се распростирући на граничне полове људске психе  од  интроспекције свога
духа до  препознавања других  и другачијих  њихових  потреба  А уживљавање
у емоције и потребе других  с циљем  да се одржи и култивише њихово  биће 
највећи су  домети алтруистичког  духа  Томе учимо  децу  но  шта је са тиме
ако су ови  императиви  компатибилни  дефицијентном садржају у
кодификацијском  систему  државе и компетенцијском  потенцијалу  васпитних
радника
1. Институционалне и друге слабости

Питање које се неизоставно  мора понављати јесте шта може васпитач
да  учини и  колике  су његове моћи  у  околностима  када  држава  и  њено
системско  решење не чине довољно  Сматрам  да компетенцијске могућности
васпитача нису  мале ако  би стратегија његовог рада с децом  искључивала све
облике полних  расних  и етничких  стереотипија које се понекад  могу  уочити
у  причама  садржаним  у  сликовницама  и  другим  материјалима за  децу
Динамика  ставова  начелно потврђује  да  особа  која  преферира
дискриминацију према женама  истоветне осећаје гаји и према различитим
расама или етничким  групама  Иако  држава не треба да спроводи ригидну  и
непосредну  цензуру  наставних  и  предшколских  материјала она мора
омогућити реализацију  кључног  стандарда  елиминацију  свих  садржаја од
текстуалних до визуелних који повлађују развијању дискриминацијски
индукованих  осећаја и назначених  стереотипа
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Како  је прилично  учестало  да се у  материјалима намењеним  деци 
лекар саобраћајац и ватрогасац приказују  у лику  мушкарца  Драган Коковић
је у праву  када закључује да наши уџбеници васпитавају  за прошлост  а не за
будућност  истовремено  једва пратећи садашњост  Коковић
Хараламбос и Холборн уочавају  да у британском  образовном  систему  упркос
расно  измешаној деци  књиге приказују  како  само  бели дечаци одбијају  напад
насилних  и злих  гусара  У лектири се налазе само  ликови белаца  а кад  се
приказују  црнци приказују  се  као  слуге  
Речју  црначка култура  музика и ликовна уметност  упадљиво  су  одсутни из
наставних  програма Црначка  деца  по  мишљењу  ових  аутора  развијају
комплекс  инфериорности и мала  животна  очекивања У препиркама  на
игралишту изван  учионице може  се  чути  како бела  деца  називају
западноиндијску децу  црним  гадовима  а  У
америчком  друштву  кроз  предшколски и школски систем  сва деца упркос
различитом етничком и расном пореклу усвајају заједнички језик и
заједничку  историју  те им  се усађује вредносни образац шта то  значи бити
Американац

Све у свему  с обзиром  на васпитање деце припадника националних
мањина у предшколској  установи  уочавамо  већи број  отворених  питања него
готових  системских  решења  Једно  од  њих  је и како  наћи средњу  меру  између
интегративно културолошких интенција савременог функционализма и
потребе  ослобађања  детета  од  свих  облика  индоктринације  Бар  кад  је о
нашој  теми реч  није мали број  оних  који приговарају  да је верски одгој  у
вртићу заправо индоктринација Образложење почива најчешће на
становишту  да уместо некадашње идеолошко марксистичке сада имамо
верску  индоктринацију  те да није успостављен квалитативно  нов систем
одгоја Шта  више ново  би требало  да  буде  управо  елиминација сваке
индоктринације  а она се одређује као  васпитање које одговара идеолошким
потребама неког  политичког  система који одбацује алтернативе

Имајући у виду  назначену  фотографију  у прилогу  из  узорка који је
обухватио  испитаних грађана  на питање  да  ли  сматрате да  је верски
ритуал  на  слици у који  су  укључена  деца  манипулација  њиховом  свешћу  а
вртић место где  верски  обреди  не  треба  да  се  врше правац у  коме су
уследили одговори ишао  је ка томе да треба водити рачуна о узрасту  детета и
његовим примарним интересима  Шта више  с датом оценом  у потпуности  је
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било сагласно  испитаника  њих  је углавном  сагласно
 респодената изјавило  је да је делимично  сагласно  док се са том

оценом  уопште не слаже само  испитаних  Без  става није био
нико  од  респондената што  потврђује значај  и актуелност  ове проблематике

На темељу  изреченог  неопходно  је систематски и поступно  стварати
друштвену  климу  позитивног  комуницирања међу  децом  Развитак бројних
саржаја социјалне компетентности везане за социо психолошки развој  детета
не значи да се права деце националних  мањина и уопште питања етницитета
у  вртићима могу  третирати као  пасивни додатак и  пука  допуна основним
одгојним  идеалима  и  процесима Права деце  националних  мањина  нису
украсни  суплемент  васпитног  процеса већ  суштински  чин  и  средство
испољавања и развоја дечјег  бића и његове породице  Упркос комплексности
визије  да  се  такав процес оптимално  оствари то  је питање  безболне
интеграције у већинску  културу  која истовремено  испољава васпитни ниво  и
норму сопственог постојања Међутим шире окружење неизоставно
испољава  амбивалентан утицај на  могућност пуног задовољења  права
националних  мањина у васпитној  арени предшколске установе  Пре свега
утицај  хиперпотрошачког  друштва  и  дечја  страст  за  игром боравком  у
природи  поклонима  наградама и похвалама  ове циљеве је с обзиром  на
узраст  детета објективно  разводњавао

Овај  тип друштва допринео  је дисквалификацији ауторитарног модела
васпитања  У  том  смислу  Жил Липовецки смешта дечје доба у социјални
простор  хиперпотрошача и упућује да немо  дете припада прошлој  епохи  У
садашњој  ситуацији  дете бира  показује своје жеље  даје предлоге приликом
куповине  а  родитељи  узимају  у обзир  његове жеље  и  преносе му  стил
потрошње чији је циљ задовољство  Ова околност  коју
дете осећа да допире и до  самог  вртића  прожимајући га као  и породицу  није
довољна за алиби да су  његова права као  припадника националне мањине
секундаран и можда безначајан израз  боравка у предшколској  установи  Шта
више  једног  дана  дете  неће бити на  садашњем  узрасном  добу  те  би у
супротном у суочавању  са стварношћу  на ретроактиван начин перципирало
једну  рану  етапу  свог  живота као  неуспешну  епизоду  у сагледавању  свог
личног  и културног  идентитета

У  сељачко аграрним  друштвима слабе социјалне покретљивости и
национална  структура је била  хомогенија  а  различито  узрасно  доба  деце



Педагошки записи Бр  Год

подстицало је сарадњу емпатију и поштовање међу њима Глобална
стандардизација њиховног  узрасног  доба која их  институционализује и такве
смешта  у клупе  рађа  ривалитет  и слабљење  потребе  за  сарадњом  Отуда
интенција за уважавањем  не само  њихових  друштвених  компетенција  већ  и
специфичних националних права а посебно мањинских резултат су
трансформације  аграрних друштава у више  фазе  индустријске и
информатичке  социјабилности Горе  од  тога је утисак  да  се  ова  права
примењују  формално  површно  вештачки суплементарно  и неискрено

За  жаљење је чињеница  да од петнаест установа  предшколског
васпитања обухваћених  узорком чак васпитача није упознато  с
податком  да ли вртић  у коме су  запослени поседује интерни правилник којим
се регулише васпитање деце припадника националних  мањина  Само
испитаних  сматра да такав правилник  постоји  док исто  толико  негира његово
постојање  На питање  да  ли  поседујете стратегију  васпитања те деце на
начин који  неби  обухватао само  васпитање на  језику  националних  мањина
већ и укључивао садржај  који  се односи  на  књижевност  историју  културно
стваралаштво и географију  деце припадника националних  мањина добио
сам још  поражавајуће податке  Наиме  у  случајева таква визија не
постоји  док  у  постоји

Да  је  у  већим варошима  с  космополитским духом  примарни  циљ
детета игра  а  да су  правилници о правима деце припадника националних
мањина у предшколским  установама  непотребан вишак бирократског начина
размишљања  сматра већина испитаника  У потпуности је сагласно
исптаних  њих  је углавном  сагласно  док  се   респондената  у
одговору  определило  за делимичну  сагласност Истовремено поступни
метод  и методичку  постепеност  у упознавању  деце припадника националних
мањина с њиховим културним идентитетом преферира  исптаника док
се  опредељује за моментално  упознавање детета с његовом  културом
Недостатак  системског  решења за децу  националних  мањина у позитивном
законодавству  предшколских  установа  ваљало  би  тражити  у  супремацији
значаја који породични амбијент  има за психички развој  детета  У породици
су  односи људски и топли  а у било  којој  установи намењени бризи детета
хладни  и службени  Свест  да је  вртић  суплемент  и  допуна породичном
животу  резултирала је пројекцијом  свести која рађа метасуплементна етничка
права у форми безначајног  додатака предшколској  установи  Оваква пракса у
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установама предшколског  васпитања  добрим  делом  одудара од  визије и
начела етнопедагошке парадигме одгоја

Етнопедагогија је знаност  о емпиријском  искуству  етничких  скупина у
сферама одгоја и образовања које је засновано  на вишестољетном  природно
развијеном  споју  народних  традиција  Туфегџић  Посветитити се
детету  припаднику  национално  мањинске групе у установи предшколског
одгоја  не  подразумева само  социо психолошки  однос  употребе његовог
матерњег  језика  и писма  већ  и упознавање  с играма  музиком  плесом  и
песмама  његове  етничке  групе  Ове активности ваља  посматрати у  тесној
вези с редовним  садржајима у остваривању  свакодневних  циљева васпитања
Васпитни  садржаји у установама ове  врсте не  представљају само
припремање детета за школу  већ  пружају  и развијају  социјалну  компетенцију
за његово  укључивање у друштвени живот 

Спремност на  учење  и развој толеранције веома  су важни у
предшколском  добу  детета  И када је само  реч  о употреби језика мањинске
групе  њихова обавеза и право  је истовремено и да науче језик културе у
којој живе Тај процес  подразумева одбацивање  и сваке  помисли на
функционалну  и просторну  сегрегацију  ове деце у циљу  бржег учења  Шта
више функционално  окружење које је природно  и  спонтано одбацује
помисао  о сопственој  разлици и инфериорности у односу  на већинску  групу
На  жалост  уз  најчешће  редукована  права  ове  деце  која су  се  односила
превасходно  на  употребу  њиховог  језика  ишла је  и  редукција  која  је
најчешће узимала у обзир  само  или примарно  припаднике ромске заједнице

Закључак

Упркос  чињеници  да  циљеви  васпитања  треба  да  превазиђу
локалистичке и етничке границе  не значи да је питање етничког идентитета у
васпитном  раду  с  децом  анахроно  и  конфликтно  Шта  више  савремена
педагогија нема за циљ само  утврђивање чињеничког стања у сфери одгоја
већ  и  развојну  перспективу  у  визији задовољног и  на темељу  могућих
стандарда испуњенијег човека Тежња детета се везује превасходно  за
диференцијалну  перцепцију  импресивистичког облика  У том  смислу  од
посебног  је значаја  његова  усхићена  нарација уместо  егзактно  засноване
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идентификације датог  културног  или етничког идентитета  Дете реагује на
боје уз  доживљај  облика у коме би идентификација садржаја и значења могли
представљати принуду и насиље над узрастом Визуелни доживљај
предшколског  детета важнији је од  перцепције значења

Прва особеност  на предшколском  узрасту  постепено  уводи дете у
сложену  структуру  друштвеног  простора ослобађајући дечју  природу  а друга
могућност  је поробљава јер  је не признаје  Свест  о националним  културама
посебно  сазрева без  моћи и потребе да се прецизно  одреди  Као  такав вртић
ваља заштитити од продора верске и националне индоктринације којом  се
ритуализују  поступци кроз  механичко  учење утемељено  на дресури свести
Ако  се  једног  дана  пређе  преко  бурки  у  средњим  школама  и  њиховом
ирационалном  подсећању  деце да нисмо  исти те да су  подвојене оазе које
егзистирају  једна поред  друге идеал егзистенције  ко  може гарантовати да се
идеолошка помама која злоупотребљава религију  неће прелити и на невине
просторе предшколских  установа
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Референце

 č

Хараламбос  М  Холборн  М  Социологија  теме и перспективе  Загреб

Јелић  С  Умни одгој  предшколског  дјетета у дјечјим  вртићима  Загреб

Главни одбор  А Ф Ж  Хрватске

Липовецки Ж Парадоксална срећа оглед о хиперпотрошачком

друштву Сремски Карловци Нови Сад Издавачка књижарница

Зорана Стојановића

Павлов М Образовање и васпитање националних мањина на

страницама  Педагошке стварности  Педагошка  стварност часопис

за  школска  и културно просветна питања  год  бр

Покрајац  С  Увод  у социологију  Бечеј  Пролетер

Туфегџић  А  Етно педагогија као  знанствена дисциплина  Школски

вјесник часопис за  педагогијску  теорију  и праксу  бр

Вебер М Духовни рад  као  позив Сремски Карловци Нови Сад

Издавачка књижарница Зорана Стојановића

Волков Г Н Етнопедагогика Москва Издателбскии центр

Академи

Зелинчић  М  Одгој  и образовање у предшколској  доби  учинковити

програми и утјецај  на когнитивни развој  из  перспективе одгајатеља

Учење и настава  год  бр

Рад  примљен

Рад  прихваћен
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Марта  Дедај
Тања  Панић
Висока школа струковних  студија за васпитаче и
пословне информатичаре Сирмијум  Сремска Митровица

ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ  НАСИЉА  У ШКОЛИ

пстракт  Насиље у школи је глобални и увек актуелни проблем  свих
земаља у свету  а у прилог  томе говори и велика заинтересованост  и домаћих
и страних  стручњака из  разних  области за овај  проблем  Сазнања до  којих  се
дошло  како  код  домаћих  тако  и код  страних  аутора  указују  на веома велики
проценат  присутности насиља у школи и потребу  да се у школама примене
одговарајући програми превенције  Искуства различитих  земаља показују  да
се применом  програма превенције насиља у школи учесталост насиља у
целини може значајно смањити  и да је најуспешнији приступ превенцији
насиља у школи онај  који је усмерен на изградњу позитивне климе у школи
у којој  се не толерише насиље

Кључне речи  насиље у школи  превенција  насиља

УДК
Прегледни рад
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УВОД

Насиље у школи се током  тих  и  тих  година препознаје као
важан  проблем  у  низу  европских  и  ваневропских  земаља те се спроводе
истраживања и пишу превентивни и интервентни програми 

 према  Попадић  Плут У покушају  одређења појма насиља
који се дешава у школи  за потребе овог  рада ослањали смо  се на дефиницију
насиља која се наводи у Посебном  протоколу  за заштиту  деце и ученика од
насиља  злостављања и занемаривања у образовно васпитним  установама  где
се насиље дефинише као сваки облик  једанпут учињеног или  поновљеног
вербалног  или  невербалног  понашања које за  последицу  има стварно  или
потенцијално  угрожавање здравља  развоја  и достојанства  деце ученика
Министарство  просвете Републике Србије

Школа  се  појављује  као  еколошки микро систем који делује  као
катализатор  на силе које су  одговорне за насилну  комуникацију  која постоји
и ван ње  али и креира нове улоге и интеракције који рађају  и специфичне
облике насиља  Попадић  Дакле  школски етос може представљати
за ученике како заштитини фактор  толико  и угрожавајући фактор  и узрок
проблема у понашању  ученика

Програми  превенције  насиља  у школи

У развијеним земљама  се  проблем школског  насиља  сматра
националним проблемом и  решава се уједињеним акцијама различитих
владиних  сектора  образовања  здравља  правосуђа  одбране  Спроводе се
испитивања на националном  и интернационалном  нивоу  да би се прикупили
подаци о насиљу  у школама и о постојећој  школској  пракси која се односи на
његову  превенцију Оснивају  се  удружења која се  баве  проблематиком
школског  насиља и безбедношћу  школа  Гашић Павишић

Неоходно  је препознати и  зауставити насиље у  школи Један од
могућих  излазака  из  круга  насиља  су  превентивни  програми који ће
оснажити кључне актере и навести да изнова испитују  свет  у коме живе да би
могли да реагују  на конструктиван начин  Дедај  Кад  говоримо  о
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насиљу  у школи превентивни програми треба да су  усмерени на оснаживање
еколошког  система детета и обухватају

три различита нивоа  превентивног деловања  примарну  секундарну
и терцијалну  превенцију

три различита делокруга  деловања  локална заједница  регија и
држава

уз  уважавање потреба  три групе корисника  деце  породице и ширег
социјалног  окружења

 према  Гашић Павишић  је дао  преглед
мера превенције насиља у САД  које су  предузимане  их  година  Различите
мере које се предузимају  против насиља у школи могу  се груписати према
циљним  групама на које су усмерене

1. Интервенције усмерене на  ученике  различити облици
помоћи у учењу групно саветовање индивидуално
саветовање  вршњачко  саветовање програми за промену
понашања  обука у интерперсоналним  вештинама  обука у
савладавању  стреса  обука у замењивању  агресије  обука у
решавању проблема морално васпитање програм
разјашњавања вредности пограми за појачавање
самоуважавања  и др

2. Интервенције усмерене на наставника обука у
управљању агресијом чешћи  контакти  ван  учионице
између наставника и ученика групне дискусије између
школе  наставника и ученика  доследна  праведна  чврста
дисциплина компензација трошкова повезаних са
агресијом  већа интеракција наставника са родитељима
упутства о опасним  околностима

3. Интервенције усмерене на  школски  програм  курсеви о
практичним  аспектима живота одраслих  центри за учење
курсеви музике и ликовне уметности  курсеви о правима

4. Интервенције  усмерене  на управу школе  јасно
одређивање одговорности и  ауторитета међу  управним
особљем коришћење едукованих преговарача у
конфликтима координација између школске управе и
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полиције  приручник  о школским  процедурама  правилник
о правима и одговорностима обука у управљању
агресијом  курсеви о људским  односима

5. Интервенције усмерене на физичку школску средину
широко  осветљавање искључивање осветљења
смањивање  величине  школе смањивање  величине
разреда повећан надзор од стране особља брзо
поправљање оштећења услед  вандализма инсталирање
табле  за  графите  коришћење  плексигласа  или сличног
материјала за зидове  инсталирање декоративних  решетки
на прозоре  означавање школског инвентара  прегледна
школска зграда  коришћење личног алармног система  и
др

6. Интервенције  усмерене  на особље  за обезбеђење  
ангажовање лица из  обезбеђења да поучавају  о законима
за саветовање посете породицама ученика и
састављање школског  приручника о безбедности и др

7. Интервенције усмерене на  заједницу  програми помагања
омогућавање локалној  заједници да користи просторије
школе  после  часова  заједничке  прославе  и  друштвено
корисне акције организоване са школом  и у школи

8. Интервенције усмерене на државу успостављање
јединственог  система извештавања о случајевима насиља
састављање државног  надзорног одбора против насиља
строжији прописи о ношењу  оружја  бољи закони о дечјем
раду  и др

Школски програми за смањење насиља обично  садрже и превентивне и
интервентне мере  и углавном  се баве низом  пре свега психолошких  фактора

 емоционалном  сазнајном и понашајном компонентом  Бројна истраживања
су  показала да програми превенције насиља могу  битно  да смање насиље
међу  ученицима у школи Дедај 

Мултимодални програми обухватају  ученике различитог узраста  а по
правилу  и  особље школе и  родитеље С  обзиром  да су  циљне групе
различите  овакви програми захтевају  детаљнију  припрему  и организацију
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Најпознатији програм  ове врсте  који је послужио  као  прототип за развијање
сличних  програма  је Програм  превенције силеџијства норвешког аутора
Олвеуса  ć ć Сврха програма је
да се

• повећа свест  о проблему  насиља и знање о њему

• постигне активно  укључивање родитеља и наставника у решавање

проблема школског  насиља

• развију школска правила и процедуре против силеџијског понашања
• обезбеди подршка и заштита жртвама силеџијства у школи и

• смање позитивне  последице  насилништва  и  повећају  негативни

исходи по  насилника

Примарна  порука  програма је  да  је  насиље  неприхватљиво и
конкретизовано  је преко  низа  правила која се  ученицима представљају  на
јасан и уочљив начин и за која се  пошто  нису  наметнута споља већ  од  стране
групе  очекује да ће их  чланови групе у већој  мери сматрати исправним  и
обавезујућим а  правила су  праћена  порукама  о  последицама  њиховог
придржавања односно  кршења  Програм  је намењен ученицима основне и
средње школе  обухвата све ученике у школи и примењује се на три нивоа 
ниво  школе  разреда и појединачних  ученика Табела бр  Према исказима
ученика након примене овог  програма у  Норвешкој САД Енглеској 
Немачкој Белгији насиље у школи се смањило од до
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Табела бр Олвеусов програм  превенције силеџијства 
према

Циљне
групе

Програмски
циљеви

Методе програма Стратегије
програма

Наставни
ци  и
друго
школско
особље

да  постану  свесни
проблема
насилништва 

да  буду  активно
укључени  у
решавање  тог
проблема 

да  реагују  на
агресивно
понашање  у
школском
дворишту 

 повећана  свест  о проблему
насиља  у школи
 информације о проблему

насилник жртва
 супервизија и евалуација

за  време  спровођења
програма 

 састанци  запослених
и едукација о
проблему
насилник жртва
формирање Тима

наставника за
унапређивање
школске климе

Родитељи да  постану  свесни
проблема  насиља 

да  буду  активно
укључени  у
решавање  проблема
насиља  у школи

информисање о проблему
насилник жртва
 консултације током

развијања  школског
програма 

подршка  њиховом  детету
када  је  виктимизирано
 савети  родитељима деце

који  су  насилни

родитељске групе за
дискусију  и учење
дискусионе групе с

родитељима
насилника и жртава
 разговори  с децом

укљученом  у насиље
брошура за

родитеље

Ученици

Вршњиаци
насилници
жртве

 да  буду
толерантнији  и
прекину  насилно
понашање  према
другима 

да  пружају  помоћ
жртвама
насилништва 

да  се
супротстављају
насилном
понашању 

Вршњаци
одељењска  правила
похвале  уколико  се

поштују  правила
одељењска  дискусија о

проблемима
насилник жртва
социјална  подршка

бављењу  проблемима
насилник жртва
кооперативно учење

Насилници  и жртве
награде  и казне у вези  с

одељењским  правилима
наставничка подршка којом

жртва  постаје вредна у
очима  вршњака у одељењу
помоћ  неутралних

ученика 

Вршњаци
редовни  одељењски

састанци
састанци  наставника

родитеља и деце
заједничке

позитивне
активности
играње улога
литература

Насилници  и жртве
разговори  са

насилницима и
жртвама

Промене
социјалног
окружења

 учинити
атрактивнијим
школско  двориште 

Гашић Павишић према  Дедај  наглашава да је
важан део  успешног  превентивног  програма партиципација самих  ученика у
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давању информација о школском насиљу  и у пружању помоћи и подршке
вршњацима који су жртве насиља Успешност  превентивних програма
зависи и од  подршке наставника  родитеља и друштвене средине у којој  се
школа налази

Закључна  разматрања

Прегледом  литературе може се уочити да постоје системске мере за
превенцију  насиља у школи у другим  земљама и да могу  буду  извор  идеја за
припремање  модела превенције  насиља  у  школама у  Србији Искуства
различитих  земаља показују  да применом  програма ране превенције насиља
у школи пораст насиља код младих  може да се заустави и да се учесталост
насиља у целини може значајно смањити  Дедај  Најуспешнији
приступ превенцији насиља у  школи  је онај који прожима целокупни
образовн  васпитни програм  и не ограничава се на поједине ученике или
поједине предмете или часове и који је усмерен на изградњу позитивне
климе у школи  у којој се не толерише насиље док  се  позитивно
понашање подстиче и награђује
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Референце

Насилник  жртва и проматрач  Загреб  Биос

đ č

Гашић Павишић  С Насиље у  школи  и  могућност  превенције  у

Крњајић  С  ур  Социјално  понашање ученика  Београд

Институт  за педагошка истраживања

Дедај  М  Педагог  и наставник  физичког васпитања у превенцији

насиља у  школи Докторска дисертација  Филозофски факултет

Универзитет  у Новом  Саду

Дедај  М  Теоријски приступи објашњењу  насиља  Зборник  Висока

школа струковних  студија за образовање васпитача у Кикинди

Дедај  М  Јоковић  Ј  Карактеристике учесника у кругу  школског

насиља  Педагошка стварност 
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Милосављевић  М  Насиље над  децом  Београд  Факултет  политичких

наука

Министарство  просвете Републике  Србије Посебни протокол  за

заштиту  деце и ученика од  насиља  злостављања и занемаривања у

образовно васпитним  установама  Београд Публикум

Попадић  Д Насиље у школама  Београд  Институт  за психологију

УНИЦЕФ

Попадић  Д  и Плут  Д  Насиље у основним  школама у Србији  облици

и учесталост  Психологија

Рад  примљен

Рад  прихваћен
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Гордана  Степић
Јасмина  Дамњановић
Висока школа струковних  студија за васпитаче и
пословне информатичаре  Сирмијум  Сремска Митровица

ПОЛАЗИШТА ЗА ТИМСКИ  РАД ПРАКТИЧАРА У
ТЕОРИЈИ И СТАНДАРДИМА  КОМПЕТЕНЦИЈА  ЗА

ПРОФЕСИЈУ  ВАСПИТАЧА  И ЊИХОВОГ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ  РАЗВОЈА

Апстракт Тимски рад  је препознат  као  кључни аспект  личног и
професионалног  развоја практичара  Једна од  три компетенције за професију
васпитача и  његовог  професионалног  развоја  јесте  развијање  сарадње и
заједнице учења Заједница практичара значајна је не само  због тимске
подршке већ представља  извор  за  долажење  до  идеја и  за  критичко
преиспитивање  Полазећи  од  оваквих  увида настојали  смо  да  размотримо
теоријске основе тимског  рада кључне појмове који га одређују  и  да
сагледамо  место  тимског  рада у оквиру  Стандарда компетенција за професију
васпитача и њиховог  професионалног  развоја  Теоријске основе тимског рада
потичу  из  филозофије  образовања  Дјуија Левинове психологије  групне
динамике  из  генетичко епистемолошке теорије Пијажеа и социокултурне
теорије Виготског У  концепте  који се  углавном  користе  да  се  објасне
одређени аспекти тимског рада спадају колаборација кооперација и
колегијалност  Изнете су  разлике између  групе  тима и заједнице учења и
представљена је компетенција васпитача за развијање сарадње и заједнице
учења  Ефективан тимски рад  заснива се на позитивној  међузависности  која
се формира на основу  изградње поверења и осећања ко одговорности између
чланови тима темељи се на правилној  подели рада а  уз  сарадњу  и
конструктивну  комуникацију

Кључне речи  тим  тимски рад  колаборација  заједница учења

УДК
Прегледни рад
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УВОД
Минимална одредница тимског  рада  уопште  обухвата одговорност  и

међузависност  чланова  тима који теже  да  остваре  жељене или захтеване
исходе  Тимски рад  у многим  сферама друштвеног живота постепено  смењује
индивидуални  рад  појединаца  У  предшколској  установи  заступљен  је у
организационим  саветодавним  административним пословима  раду  у оквиру
пројеката и слично  али и у непосредном  раду  практичара са децом

У  Члану  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања
 наводи се Стручни

органи предшколске установе јесу  васпитно образовно  веће и стручни активи
васпитача и медицинских  сестара  васпитача  актив за развојно  планирање и
други стручни активи и тимови  у складу  са статутом  У установи директор
образује следеће тимове  тим  за инклузивно  образовање  тим  за заштиту
од дискриминације насиља злостављања и занемаривања тим за
самовредновање  тим  за обезбеђивање квалитета и развој  установе  тим
за професионални развој  друге тимове за остваривање одређеног задатка
програма или пројекта

Тим  у вртићу  могу  чинити васпитачи а чланови тима могу  бити
повремено или редовно други професионалци у вртићу на пример

психолог педагог специјални педагог логопед социјални радник
медицинска сестра васпитач  и други  Запослени у вртићима често  немају
довољно  конкретна сазнања  о  тимском  раду  тако  да  је  њихова  искуства
тимског  рада потребно  континуирано  надограђивати кроз  прилагођене видове
професионалног  развоја  Тимски рад  се ефикасно  учи првенствено  кроз
искуствено  учење путем  директног  тимског рада  Сталне рефлексије које
прате тимски рад  доприносе личном  и професионалном  развоју  сваког члана
тима  али и развоју  самог  тима  Тимски рад  такође  утиче на наше односе са
другим људима Практичари који тимски раде продубљују међусобно
разумевање поверење сарадњу и прихватање различитости модел су
понашања деци са којом  раде  али и њиховим  родитељима

Тимски  рад  представља модел  за  лични  и  професионални развој
практичара у области васпитања и образовања  па га је као  таквог  важно
проучавати  и  разумети  Као  допринос оваквим  настојањима  у  овом  раду
представљамо  теоријске  основе  тимског  рада кључне  појмове  који  га
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одређују  и законодавни оквир  који прописује да је једна од  три компетенције
васпитача  потребних  за развијање  квалитета  предшколског  васпитања  и
образовања кроз  усаглашено  деловање на плану  система образовања  плану
предшколске  установе  и на  индивидуалном  плану  професионалног  развоја
васпитача  развијање сарадње и заједнице учења

Теоријске  основе  тимског  рада

Размишљања о  сарадњи између  људи била су  имплицитно  присутна
још  у далекој  прошлости  почевши од  идеја Сократа  Платона и Аристотела
Сократ  је често  практиковао  метод  групних  разговора јер  се  инсистирајући
да његови ученици самостално  долазе до  нових  информација  борио  против
формалистичког  знања  Платон је под  његовим  утицајем  говорио  да у држави
треба  да  живе  грађани  васпитани  да  међусобно  комуницирају  и сарађују
Аристотел је сматрао  да је човек  према својој  природи друштвено  биће које
треба да живи у заједници у којој  се на одговарајући начин односи према
осталим  особама  č  ć  ć

Теоријске основе тимског рада сагледавамо кроз филозофију
образовања Дјуија Левинову  психологију групне динамике генетичко
епистемолошку  теорију  Пијажеа и социокултурну  теорију  Виготског

Дјуи  је  био  најистакнутији  следбеник  прагматизма  са  краја   и
почетка  века  Мишљење је  по  његовом схватању  средство  у постизању
личне користи  Знање је проверена мисао  у индивидуалној  делатности  На тај
начин је поистоветио  знање и искуство  Знање је усмерено  на оспособљавање
индивидуе да се што  боље прилагоди новој  средини  да то  уради на најбољи
могући начин како  би задовољила своје потребе  циљеве и  у  оквиру  њих
жеље и интересовања  ć  Искуство  се односи на две
ствари  међусобно  деловање и континуитет  Дете делује на спољни свет  али
и тај  спољни свет  делује на њега  Пошто  различита деца остварују  различиту
интеракцију  са окружењем  ствара се различито  искуство  деце без  обзира на
то  што  су  они окружени истим  предметима  У искуству  се мењају  оба
фактора и појединац и околина

Дјуи се залагао  за кооперативно  поучавање и учење  Користио  је фразу
кооперативна социјална организација  која је обухватала и васпитаче и децу
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Био  је поборник рада у дечјим  радионицама  лабораторијама  библиотекама
школском  врту  и слично  Иако  је оспораван  и  критикован  у  много  чему
заслужан је за тражење трећег  решења између  два поларитета  индивидуалне
и социјалне педагогије  за поштовање природе детета  његових  интересовања
мотивације и  стваралачких  потенцијала и  приближавање школе животу

 ć  Већина од  наведених  тежњи Дјуија је на  неки
начин заживела у концепту  тимског  рада

Левин је прилагодио  идеје гешталт  психологије теорији личности и
социјалној  динамици и  формирао  Теорију  поља Групе дефинише као
социјалне  творевине Њихово разумевање  је могуће  ако  се схвате  као
јединице или компоненте неке динамичке целине и кроз  разумевање начина
на  који су  ти  делови  повезани  Разматрао  је природу  групних  задатака
покушавајући да разуме групну динамику као посебну специфичну
карактеристику дате групе Осим тога проучавао је и
универзалност  неких  групних  понашања  Он сматра да људи могу  имати
потребу  да се укључују  у групу  из  различитих  разлога и диспозиција  али ако
деле заједничке теме  они ће врло  вероватно  деловати заједнички да би их
достигли  Важни  чиниоци  групних  процеса  су  стање унутрашње тензије
настаје у  групи и мотивише  групу  у кретању  према  достизању  жељеног

циља  и међузависност  промена код  једног члана или у подгрупи утиче на
остале  Позитивна групна међузависност  се огледа у  чланови теже да више
комуницирају  и учествују  много  више у дискусијама  настоје да буду  мање
агресивни  више се допадају  једни другима  теже да буду  продуктивнији

Група или групе  којима  појединац припада  су  централни  аспект
животног  простора  Особа увек  до  неког степена мисли и делује као  члан
групе Левин је упозорио  на  три стила  вођства  у  групи ауторативни
демократски  и  лесе фер Први  је ефикасан продуктиван  и
доноси  уштеде  у времену  али  дестимулише развој  личности  и  подстиче
агресивност Други  захтева  веће улагање  времена  и снаге али је
стимулативан рађа задовољство другарство и развија личност Трећи
подразумева да се вођа не меша у одлуке групе  препуштајући им  потпуну
слободу  што  често  води у анархију  Левин је указао  на стилове вођства који
се могу  јавити и у тимској  настави  као  и на карактеристике групних  процеса
на којима се темељи тимски рад



Педагошки записи Бр  Год

Учење је реконструкција знања кроз  поновно  откриће 
 Из  овога произлази став да учење није само  знање о чињеницама

већ  и знање како  се до  сазнања долази  Пијаже је сматрао  да је
дете  истраживач Разумети нешто значи  самостално га открити  кроз
манипулацију  мануелни рад  конкретну  акцију  и ментипулацију  менталну
обраду  информација  размишљање  Одрасли је фацилитатор  тог истраживања
задаје проблеме  провоцира  подржава  Пијаже је говорио  о активностима

јединке као  кључном  фактору  развоја  али и да је за формирање структуре
формалних  операција нужна социјална размена  Под  њом  он подразумева
вршњачку  интеракцију  Вршњачка интеракција је равноправан и реципрочан
однос  чиме се остварују  предуслови за конструктивну  размену  и кодирање
различитих  гледишта  што  је веома  важно  за  развој  логичког  мишљења
Делотворност  вршњачке интеракције је ограничена на симетричну  вршњачку
интеракцију  и то  почев од  седме  осме године  када деца постају  способна да
граде  кооперацију која  је неопходна  да би се  кроз  дијалог  дошло  до
когнитивног конфликта покретача  интелектуалног развоја али  се  он
разрешава  на  индивидуалном плану односно води  индивидуалној
конструкцији нових  компетенција đ  Са становишта тимске
наставе пожељан је настанак когнитивног конфликта  на  два  нивоа
васпитачком  и дечијем

Још  један концепт  Пијажеове  теорије је за  нас  значајан  а  то  је
преузимање перспективе Кључна промена у  социокогнитивном  развоју
јавља  се  када  деца  почну  да  увиђају  да  друге  особе  имају  другачија
становишта од  њихових  те почињу  да буду способна да посматрају  ствари из
угла других  особа  č  ć  ć  Васпитач  као  члан тима  и
дете  као  члан групе  увиђају  да  ако  желе да други саслушају  и уважавају
њихово  мишљење и ставове  треба да буду  спремни да то  понуде осталим
члановима

Тимски рад има значајно теоријско упориште у
социоконструктивистичком  виђењу  учења  деца активно  конструишу  знање
при  чему социјална интеракција   са  васпитачима децом доприноси
изградњи  знања  Исто  се  може  применити  и  на учење васпитача током
тимског  рада  јер  они долазе до  бољих  решења кроз  разговор  и разматрање
идеја других  Дакле  у тимском  раду  се отварају  могућности за конструкцију
и знања деце и знања васпитача
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Схватања о природи учења социокултурне теорије Виготског на којима
би  тр бало темељити  тимски  рад су учење  је резултат активне
конструкције  учење је по  природи интерактивно  ко конструкција
учење зависи од  садржаја који се учи и  учење се одвија у контексту  Један
од  веома  значајних  елемената  теорије  Виготског је појам  зоне  наредног
развоја  Зона наредног  развоја није карактеристика индивидуе која постоји
независно  од  процеса заједничке активности  већ  је то  карактеристика саме
интеракције  која се креира и мења  у зависности од  тога са ким  је дете у
интеракцији  и  на који  начин  компетентнији други  води  процес решавања
проблема  Задатке који су  у зони наредног развоја дете не може
решити самостално  али може у интеракцији са напреднијим  вршњаком  или
одраслом особом  Слично  је  и  са задацима који  се постављају  пред  тим
практичара Има задатака у динамичном  окружењу  професионалне праксе
које васпитач  самостално  не може успешно да реши  али сарадњом  у тиму  са
колегама  који имају  потребне  компетенције може  да дође  до  решења и
унапређивања сопствених  компетенција

Терминолошка  разјашњења

У концепте који се углавном  користе да се објасне одређени аспекти
тимског  рада  а могу  се посматрати и у ужем  и у ширем  смислу  спадају
колаборација  кооперација и колегијалност 

Општу  конструкцију  појма колаборација дао  је Литл  који
је разликовао  четири типа колаборације  распоређена у континууму  у распону
од  независности до  међузависности  разговор  и тражење идеја  вођење и
асистенција дељење  и заједнички рад Колаборација  или сарадња  у
пословном  свету  представља комуникацију  и координацију  јединица унутар
групе ради постизања заједничког  циља  Јединице могу  бити људи који чине
тим  организације које чине већу  организацију  заједнице  земље  рачунари
роботи итд  У случају  колаборације заједнички рад  партнера је заступљен
током  целокупног  процеса рада  насупрот  кооперацији у којој  деле посао  и
комбинују делимичне резултате у завршни исход
Кооперативност  представља црту  личности која  се огледа  у  склоности ка
раду у групи спремности  да  се успостављају равноправни  односи
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толеранција према другачијим мишљењима и ставовима контроли
сопствених жеља  и емоција  Термини
колаборација и колегијалност  се често  користе у синонимном  значењу

Колегијалност проистиче  више из обавезе  да са  неким
сарађујемо  на послу  или спонтано  из  симпатија  солидарности и слично  док
је колаборација мерљива  продуктивна и угодна међуповезаност

Важно  је протумачити и разграничити још два појма која су  у тесној
вези  али их  не треба схватати у синонимном  значењу  То  су  тим  и група

Литература пружа велики број  дефиниција које одређују  појмове  тим  и
тимови У  нашем  раду  тимом  ћемо  сматрати скуп појединаца који су
међузависни у раду  који деле одговорност  за исходе  који посматрају  себе и
свој  рад  рефлексија  и које  други виде  као  кохерентну  социјалну  форму
уклопљену  у један или више друштвених  система и који управљају  односима
у тиму

Група и тим се често  користе као  синоними  Тим је ужи појам од  појма
група  На пример  практичари који раде у једном  објекту  чине групу  чији
чланови су  по  природи посла упућени једни на друге  они треба да сарађују
али и не морају  Та сарадња се одвија на добровољној  основи  повремено  или
континуирано  повезана је са потребама појединаца  чланова групе  без  јасно
постављених  циљева и начина функционисања у групи  Поменути васпитачи
или део  њих  ако  желе да функционишу  као  тим  треба да имају  јасну  визију

циља и усмереност  на задатак  треба да постоји међузависност  и емпатија
међу  члановима тима  подела одговорности и улога  установљене процедуре
и правила која дефинишу  начин рада  договорени механизам  за доношење
заједничких  одлука и начини разрешавања интерних  тензија и конфликата

 ć  ć  Према томе  сви тимови су  групе  али
супротно  не важи  јер  групе не морају  испунити све критеријуме које важе за
тим  Главна разлика између  групе и тима потиче од  чињенице да резултати
рада групе зависе претежно  од  онога шта раде чланови као  појединци  фокус
је на појединачним  циљевима и одговорностима  Насупрот  томе  тимови се
граде на заједничкој  посвећености и узајамној  одговорности 

Да би се утврдило  да ли скуп појединаца поседује квалитет  да буде тим
уведен је концепт  Показатељи за утврђивање степена 
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су  изведени  из  комбинације  кључних  елемената  наведених  у
литератури о  концепту  и
дефиниције тима  То  је резултирало  следећим  показатељима  чланови тима
имају  заједничке циљеве и  заједничке одговорности  кохезија у  оквиру
задатка  задатак  је заједничка обавеза  делује као  обавезујућа снага
идентификација  осећај блискости  са члановима тима  и сагледавање
чланства у тиму  као  важног  аспекта нечијег посла међузависност  у
функцији задатка   потребе  једних  за  другима  за  обављање  задатка  и  
међузависност  у  функцији  исхода  осећај  да  остварење сопственог циља
зависи од  остварења циљева других  Дати показатељи
су  значајни из  више разлога  јасно  нам  предочавају  шта је потребно  да би
један тим  успешно  функционисао  односно  дају  смернице за формирање
тимова  пружају  могућност  за сагледавање функционисања тимова и њиховог
даљег  обликовања  и дају  основ  за  емпиријска истраживања  усмерена  на
утврђивање  утицаја  степена присутности  датих показатеља  на
функционисање и успех  тима
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Тимски  рад  у Правилнику  о Стандардима  компетенција  за
професију  васпитача  и његовог  професионалног  развоја

Стандарди компетенција за професију васпитача и његовог
професионалног развоја дефинисани су на основу Стратегије развоја
образовања у Србији до  године 

 Закона о основама система образовања и васпитања 
 и  др  закон  Правилника о Општим

основама предшколског  програма 
 Закона о предшколском  васпитању  и образовању

 и  др  закон и документа Европске
комисије о компетенцијама васпитача 

Правилником  о Стандардима компетенција за  професију  васпитача и
његовог  професионалног  развоја 

 дефинисано  је да је компетентан васпитач  професионалан у свом
раду  што  подразумева аутономно  и одговорно  деловање у складу  са етичком
природом праксе васпитача и комплексном  динамичном и контекстуално
условљеном праксом васпитања Компетентност васпитача је у овом
документу  одређена  кроз  три  подручја непосредни  рад  са  децом
развијање сарадње и заједнице учења  и  развијање професионалне праксе
Свако  подручје компетентности конкретизовано  је кроз  више компетенција
које су  дате у димензијама знања  умења и вредности  Са аспекта теме којом
се бавимо  у раду  а уз  уважавање значаја и међусобне условљености сва три
подручја  компетентности  васпитача ближе  ћемо представити димензију
Развијање сарадње и заједнице учења  Табела 

č
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Табела  Развијање сарадње и заједнице учења
ЗНАЊА УМЕЊА ВРЕДНОСТИ

Знања  о
заједничком
учењу  и сарадњи

Кроз  дијалог  са  колегама
преиспитује  и изграђује вредности
и уверења  о детету  и учењу  и
властиту  праксу  са  циљем
континуиране  промене праксе и
развијања  квалитета програма
Критички  преиспитује са колегама
културу  и структуру  дечјег
вртића 
Сарађује  са  колегама из  других
установа  ради  размене искустава
заједничког  учења  и истраживања
На  основу  самосталног  и
заједничког  преиспитивања
праксе  планира  и усмерава своје и
колективно  стручно  усавршавање
и професионални  развој 
Разлике  у мишљењу  и проблеме у
пракси  користи  као  прилике за
учење 
У сарадњи  са  колегама изграђује
педагошка  знања  кроз
документовање  и заједничко
вредновање  праксе 
Преузима  иницијативу  и води
активности  тима  и процес развоја
праксе  дечјег  вртића
Критички  анализира и сагледава
могућности  и капацитете
предшколске  установе и у складу
са  тим  даје  и прихвата предлоге за
пружање  различитих  програма и
облика 

Демократски  и
критичко
рефлексивни
приступ  пракси
предшколског
васпитања и
образовања
Сагледавање
вртића као
заједнице
учења у којој
су  сарадња и
размена основ
учења  промена
и развоја

Знања  о раду  са
породицом

• Подстиче  отворену  комуникацију
и размену  са  породицом  кроз
развијену  праксу  добродошлице
непосредне  контакте
документацију  писане
информације  и др

• Успоставља  односе  са
родитељима и другим  члановима
породице  на  основу  међусобног
разумевања  поверења и сарадње

• Укључује  родитеље  у процес
доношења  одлука  и узима у обзир
перспективу  родитеља приликом
доношења  одлука 

• Заједно  с родитељима развија
педагошка  уверења  и знања и
пружа  подршку  васпитној

• Уважавање
примарне
улоге и значаја
родитеља и
породице у
васпитању  на
раном  узрасту

• Демократски  и
инклузивни
приступ
предшколском
васпитању  и
образовању  и
породицама
као  основ
развоја
социјалне
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функцији  породице повезаности

Знања  о сарадњи
са  локалном
заједницом

• Организује  активности  за укључивања
породице  и других  чланова локалне
заједнице   дебате  радионице
активности  у вртићу  боравак
заједничке  акције  и др

• Информише  се  о активностима и
понуди  локалне  заједнице  спортских
уметничких  културних  еколошких
социјалних  и других  активности  и у
вези  са  тим  обавештава  и консултује
родитеље 

• Сагледава  потребе  породице у својој
локалној  заједници  посебно  из
осетљивих  друштвених  група

• Реализује  васпитно образовни  програм
кроз  двосмерну  сарадњу  са локалном
заједницом

• твореност  у
односу  вртића
и локалне
заједнице

У оквиру  компетентности васпитача за развијање сарадње и заједнице
учења  од  васпитача се  између  осталог  очекује да преузима иницијативу  и
води  активности тима  и  процес  развоја праксе дечјег  вртића  

č
Тимске активности обично обухватају шест карактеристика дељење
простора планирање активности колаборативни рад са групом деце
постављање заједничких  правила  дељење ресурса  заједничко  планирање и
реализовање процењивања

Кључни елементиове димензије су  сарадња  сарадња са колегама  са
породицом  и локалном заједницом  и комуникација  Кроз  комуникацију  са
различитим  актерима и сарадњу  са њима од  васпитача се очекује да остварује
све активности и одговори на изазове ове комплексне професије

Сарадња може бити ефикасна само  када постоји истински равноправан
однос  између  свих  страна све  стране  морају  да  се  обавежу  да  ће  се
ангажовати у  дијалогу  и узајамном  истраживању  сви учесници морају  да
имају  прилику  да спознају  искуство  других  у  одговарајућим  условима
сарадницима мора бити и омогућено да отворено  разговарају о свим
питањима или  проблемима који  се  јављају Од
суштинског  значаја за ефикасно  партнерство  јесу  следеће карактеристике
степен различитости међу  партнерима  обострано  задовољавање сопственог
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интереса и  мера несебичности сваког  партнера Сарадничко  понашање
чланова тима треба да буде засновано  на следећим  принципима  неопходно  је
да  сваки члан тима идентификује постојеће циљеве и  проблеме  неговање
индивидуалних  разлика је основа тимског рада  тимски рад  треба да постане
извор нових навика  и вештина сарадња  не  сме  да омета  процес
аргументовања и доношења одлука  добар  тим  води рачуна о потребама и
могућностима  својих чланова руковођење  унутар тима  треба  да  буде
децентрализовано  и одређено  ситуацијом  сви чланови тима треба да активно
слушају  једни друге  могућа неслагања у тиму  треба претворити у креативне
конфликте  Т  Т  према ć

 ć  Да би били ефективни  чланови тима морају  успоставити
и  трајно  одржавати отворену неагресивну  комуникацију засновану  на
узајамном  поверењу  и стално  преиспитивати свој  однос и праксу

У Правилнику  о Стандардима компетенција за професију  васпитача и
његовог  професионалног  развоја  очигледна је усмереност  на тимски
рад у  васпитној  пракси и  успостављање заједнице учења Док је сврха
функционисања тима остваривање задатка и постизање постављеног циља
сврха заједнице учења је у континуираном  истраживању  властите праксе  Док
је тим  усмерен на сагледавање проблема и развијање стратегије за њихово
решавање и промену  и спровођење одговарајуће акције у функцији промене
у заједници учења акценат  је на процесу  саме промене кроз  преиспитивање и
дијалог између свих заинтересованих страна о суштинским питањима
васпитања и образовања

Према  Крусу  и сарадницима   е  а  развијена  заједница
учења заснива се на пет  елемената  То  су  рефлексивни  дијалог као  процес
учења у  коме  се  кроз разумевање  полазишта  другог и  преиспитивање
потиснутих властитих  претпоставки изграђује заједничко значење и
заједнички  смисао  и  сврха  норме веровања и  вредности  као  основ  за
акацију  деприватизација  праксе  чланови заједнице деле  посматрају  и
дискутују своју  праксу  и  у  том  процесу  уче и  развијају  односе
колективни  фокус  на  учење  заједница  је усмерена  на  учење  и јачање
капацитета колаборација чланови учествују у заједничким
колаборативним активностима  дељење норми  и вредности  чланови
заједнице деле заједничке норме и вредности о деци  организацији и улогама
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Закључак

Неке од  основних  карактеристика тимског рада у вртићу  су  заједничко
учење  планирање  међусобно  повезивање  отворена комуникација и истинска
размена мишљења  Тимови нису  појединци који само  раде заједно  већ  група
која функционише заједно  и холистички  Тимски рад  треба да буде заснован
на флексибилности  заједничким  циљевима и заједничком  раду  правилима
одлучивања и професионалној  слободи чланова тима

Неке  опште одреднице  успешних  тимова  се  огледају  у  следећем
чланови успешних  тимова су  се договорили да буду  део  тима  они су  спремни
на компромис  при чему  је флексибилност  од  кључног значаја  чланови тима
схватају  да постоји могућност  да уче у сарадњи са другима  сви чланови су
узбуђени и одушевљени што  су  део  тима  Неопходан
услов за успешан тимски рад  је прихватање различите праксе и различитих
уверења других

С друге  стране  истраживања указују  на  карактеристике тимова које
могу  негативно  да утичу  на ефекте тимског рада у васпитању  и образовању
Беренсен  открива да је неким  практичарима непријатно
удруживање  јер  они радије раде самостално  и нису  вољни да се промене или
прилагоде тимском  раду  Томас  примећује да су  најзначајније
тешкоће које се јављају  пред  члановима тима неизвесност  у вези са улогама
непознавање тимских  процеса  и  протокола  и  недостатак  административне
подршке Утицај на  функционисање  тима имају и разлике  у личним
особинама  стиловима рада  педагошким  уверењима 

Зашто  практичари  упркос бројним  ограничењима  желе да учествују  у
тимском  раду  и најчешће се за њега спонтано  опредељују  Неки од  одговора
на ово  питање су  испробавање нових  идеја у сигурном  окружењу  рефлексија
о сопственој  пракси  могућност  добијања повратне информације од  колега
развој компетенција подстицање развоја деце С друге стране и
опредељење  креатора  образовне  политике  усмерено је  ка  повезивању
практичара  тимском  раду  и формирању  заједница учења
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Рад  примљен

Рад  прихваћен
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Маја  Цвијетић
Висока школа струковних  студија за васпитаче и
пословне информатичаре  Симијум  Сремска Митровица

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  КАО  ЈЕЗИК  СТРУКЕ  НА  СМЕРУ
ПОСЛОВНИ  СТРУКОВНИ  ИНФОРМАТИЧАР

Апстракт  Током  друге половине  и почетком И века енглески
језик  стиче доминантну  улогу  у међународној  комуникацији  Свакодневна
комуникација са изворним  али и неизворним  говорницима енглеског језика
постаје императив савременог  пословног  друштва чије пословне активности
подразумевају  свакодневну  комуникацију  на енглеском  језику Енглески
језик  као  језик  струке  стога  заузима све значајније место  не само  у оквиру
курсева енглеског  језика који се организују  у приватним  школама  већ  и у
оквиру  акредитованих  курикулума које се реализују  на факултетима и другом
високошколским  установама  Аутор  овог  рада приказује начин израде курса
пословног  енглеског  језика  на смеру  Струковни  пословни  инфоррматичар
који  је  Висока  школа  струковних студија  за васпитаче  и пословне
информатичаре акредитовала школске  године  а затим  успешно  и
реакредитовала  године у складу са  потребама  савременог
друштва за стручњацима у овој  области  Израда курса је за циљ имала развој
прагматичке  компетенције  студената и унапређење  будуће пословне
комуникације на енглеском  језику  Циљ наставе у току  реализације предмета
Енглески језик је било  унапређење способности студената да енглески језик
користе  на одговарајући  начин  у  одговарајућем  пословном  контексту  да
стекну  и  развијају  стратегије неопходне за касније успешно  самостално
учење језика као  и позитиван став према учењу  језика

Кључне речи језик  струке  комуникативна компетенција  пословна
комуникација  интеркултурална прагматика

УДК
Прегледни рад
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УВОД
Прва  истраживања  енглеског  језика  као  језика  струке 

 појавила су  се  их  година прошлог века и првобитно
су  се односила на енглески језик  науке и технологије 

 и енглески језик  за академске намене 
 Поменута истраживања била су

дескриптивна и представљала су  статистички приказ  граматичких  јединица
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које су  се појављивале у писаним научним и техничким текстовима  Овакав
приступ ће касније бити замењен истраживањима у којима се примарно  место
даје односу  између  граматике или лексике енглеског језика науке и технике и
реторичке сврхе аутора текста  У наредном
периоду  су  се  вршила  истраживања  која су  се  фокусирала  на  одређене
карактеристике које имају  централно  место  у научним  текстовима као  што  су
на  пример  пасивне  конструкције које се  чешће  примењују  у  научним
текстовима 

Крајем  тих  и почетком  тих  година  века долази до  промене у
проучавању  енглеског  језика струке У  први  план  се  стављају  анализа
комуникативних  потреба полазника  циљеви и очекивања
полазника  али и чињеница да полазници користе енглески језик као  страни
језик  у пословним  ситуацијама и у комуникацији са говорницима који често
нису  изворни говорници енглеског  језика  Поред  тога  мења се и  природа
интеракције  између  предавача стручног  курса  и полазника  Док  је  током
курса  општег  енглеског  језика  предавач  главни  извор  знања у  случају
стручних  курсева  је то  другачије  Предавач  прихвата  да  полазници добро
познају  струку  којом  се баве и да могу  бити врло  важан извор  знања 

 Горе  наведене промене у курсевима језика
струке допринеле су  развоју  пословног  енглеског језика као  посебне гране
енглеског  језика струке  који се као  самостална истраживачка дисциплина
издваја крајем  тих  и током  тих  година  века 

Иако  курсеви  пословног  енглеског  језика  имају  заједнички  циљ  
олакшавање запосленима комуникацију  на енглеском  језику  у свакодневним
пословним  активностима  тешко  је дати једну  прецизну
дефиницију  шта је пословни  енглески  језик  Пословни  енглески  језик је
прихваћен као  заједнички термин који  обухвата мешавину  општег  и уско
специјализованог  енглеског  језика везаног за одређену  струку

 Из  тог разлога пословни енглески
језик  подсећа на општи енглески језик  али су  у њему  заступљене речи и
фразе које су  непознате чак  и изворним  говорницима енглеског језика који не
познају  одређену  струку  Поред  тога  разлике између  општег  и  пословног
енглеског  језика се тичу  више лексике него  граматике и заступљеније су  у
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писаној него у вербалној комуникацији На успешно
коришћење  пословног енглеског језика  посебан  утицај има  познавање
културолошких  и  друштвених  околности у  којима се обавља пословна
комуникација

Може се закључити да пословни енглески обухвата наставни систем
који се  заснива  на  комуникацији  у  друштвеном  и  економском  домену
међународног  пословања у коме учесници прихватају  пословне конвенције и
процесе  селективно  користе лексичке и граматичке ресурсе како  би постигли
свој  циљ  у  писаном  или вербалном  облику  У  оквиру
пословног  енглеског  језика неопходно  је направити разлику  између  енглеског
језика  за  опште пословне  намене  

 и енглеског  језика за посебне пословне намене и и и
 и

Енглески језик  за опште пословне намене односи се на курсеве који су
првенствено  намењени полазницима који немају  професионалног искуства
онима који су  тек  почели да се баве одређеном  струком  или онима који већ
добро  познају  терминологију  своје струке  али немају  довољно  самопоуздања
у пословним  ситуацијама које нису  директно  везане за саму  струку  као  што
су  разговори са пословним  партнерима приликом  упознавања  пре пословних
састанака изношење  мишљења тражење  мишљења заказивање  или
отказивање састанака и слично  Ситуације које се обрађују  смештене су  у
пословни контекст  али по  својој  структури и језичким  јединицама у великој
мери подсећају  на  курсеве  општег  енглеског  језика  
Описани курсеви су  често  предвиђени студијским  програмима у којима се
групе формирају на основу  претходног  нивоа знања језика и трају  током  целе
школске године  У већини случајева се користе традиционални уџбеници и
материјали  развијају  се основне језичке вештине са нагласком  на одређене
граматичке  и лексичке јединице  везане  за упознавање представљање
компаније за коју  раде  учествовање на састанцима  обављање телефонских
разговора и слично

За разлику  од  курсева  енглеског  језика  за  опште  пословне  намене
курсеви  енглеског језика  за  посебне  пословне  намене  се  по правилу
организују  за  полазнике који су  већ  запослени и  односе  се  на  њихове
свакодневне професионалне потребе  
Курсеви се пажљиво  израђују  на основу  детаљне анализе потреба за мале
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групе полазника или појединачне полазнике  а посебна пажња се посвећује
развијању  једне или две  језичке  вештине  као  и  обрађивању  специфичних
пословних  ситуација  Пошто  је настава прилагођена потребама полазника и
остваривању  комуникативних  циљева  предавачи се првенствено  опредељују
за аутентичне наставне материјале

У оквиру  курсева пословног  енглеског језика  без  обзира да ли су  они
курсеви  за опште  или  посебне пословне  намене посебну улогу има
прагматичка  компетенција Она  представља  способност адекватног
коришћења језика у одређеној  ситуацији  Поред  познавања
граматике енглеског  језика  неизворним  говорницима је битно  и познавање
конвенција употребе прикладног  језика у датој  комуникационој  ситуацији
нпр  који говорни чин одабрати и на који начин га употребити или на који
начин се обратити  саговорнику  у  зависности  од  његовог друштвеног  и
пословног  положаја

Истраживања су  показала да висок  ниво  језичке компетенције не значи
нужно  и висок  ниво  прагматичке компетенције 

 Недовољно  развијена прагматичка компетенција код
неизворних  говорника може као  последицу  имати отежану  комуникацију  па
чак  довести и до  прекида комуникације  Прагматичке грешке
које праве неизворни говорници  изворним  говорницима се чине озбиљнијим
и теже их  толеришу  од  граматичких  грешака  Како  је крајњи
циљ пословне комуникације успешно  обављен посао  развијање способности
адекватног  коришћења  језика  код  полазника  курсева  пословног  енглеског
језика има значајну  улогу

Комуникативна  и прагматичка  компетенција

У све захтевнијем  глобалном  окружењу  од  пословних  људи се очекује
да поседују  читав низ  компетенција  које  могу  имати  одлучујућу  улогу  у
послу Када је реч о  пословној  комуникацији на
енглеском  језику  у  којој  учествују  неизворни  говорници  енглеског језика
посебан значај имају комуникативна и прагматичка
компетенција Комуникативна компетенција  је  шири  појам  од  прагматичке
компетенције и представља свеобухватну  способност  говорника да користе
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језик  и  док  је прагматичка компетенција значајн
компонента комуникативне компетенције 

Термин комуникативна компетенција  цоммуницативе цомпетенце
уводи антрополог  и социолингвиста Дел Хајмс  који се
бавио  језиком као  обликом социјалног  понашања  По  његовом мишљењу
комуникативна компетенција је наше свеобухватно  познавање језика  али и
способност  да користимо  језик  на одговарајући начин унутар  неке друштвене
заједнице  Другим  речима  комуникативна компетенција је способност  да се
од  свих  доступних  граматички исправних  облика изаберу  они који су  у
сагласности са друштвеним нормама у специфичним комуникацијским
ситуацијама  За развијање комуникативне компетенције код  особа које уче
енглески као  страни језик  потребно  је развијати три компоненте  познавање
језика познавање друштвених  норми и  познавање културних  вредности

Познавање језика подразумева познавање
граматичких правила вокабулара и правилног изговора Разумевање
друштвених  норми и конвенција и коришћење језика у складу  са њима је од
посебног  значаја за кориснике страног  језика у пословном  окружењу  где
познавање  норми  и  правила  опхођења  могу  имати  великог  утицаја  на
пословну  сарадњу

Гамперз  предлаже модел комуникационе компетенције који повезује
познавање  језика  и  друштвене  елементе  и  истиче  да
комуникација није само  говорниково  формулисање поруке и разумевање од
стране  слушаоца  већ  да  је процес  далеко  сложенији  У стварној  размени
исказа неопходно  је узети у обзир  који је говорников комуникациони циљ
који може бити задовољен чак  иако  говорник није у потпуности сигуран како
тачно  да употреби сва граматичка правила  Преношење поруке и разумевање
значења превазилази познавање граматички тачних  облика  Контекстуални
сигнали  који  подразумевају језичке парајезичке  и интерактивне
карактеристике које препознају  учесници у комуникацији имају  већи значај
за успешну  комуникацију

Током  тих  и   тих  година прошлог  века  у  даљем  развоју  појма
комуникативне компетенције посебан допринос дају  Канал и Свејн 

 Најпре Канал и Свејн  а касније само  Канал 
комуникативну компетенцију схватају као синтезу знања и вештина
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неопходних  за успешну  комуникацију  Првобитни теоријски модел који су
предложили  Канал и Свејн  укључивао је три  компетенције
граматичку  социолингвистичку  и стратегијску  Граматичка компетенција се
односи на познавање фонолошких морфолошких синтаксичких и
семантичких правила Социолингвистичка  компетенција се  заснива  на
Хајмсовој  идеји о  адекватној  употреби језика  у  различитим  друштвеним
ситуацијама  Због  тога се ова компетенција дефинише као  познавање правила
употребе језика у различитим социолингвистичким и социокултуролошким
контекстима Стратегијска  компетенција  представља развијање  стратегија
које олакшавају  успостављање комуникације и спречавање језичких  грешака
Те стратегије укључују  парафразирање  погађање  промену  регистра и стила
модификовање поруке  доследности у говору  или писаној  комуникацији
Канал и Свејн  је описују  као  овладавање начинима повезивања облика
и значења како  би се постигла смислена целовитост  говорних  или писаних
текстова различитих жанрова Целовитости текста доприносе кохезија
употреба заменица синонима и  кохерентност  понављање прогресија

релевантност  идеје помоћу  којих се постиже организација значења и
успоставља логичан однос делова текста и главне идеје текста

Нешто  касније Канал  додаје још и дискурсну  компетенцију  која
узима у обзир  друштвени и културолошки контекст  саме комуникације  С
обзиром да социолингвистичка компетенција једна од три кључне
компетенције у  првобитном  моделу  који  су  предложили  Канал  и  Свејн
подразумева и  познавање друштвених  и  културолошких  карактеристика
заједнице дискурсна  компетенција се  делимично преклапа  са
социолингвистичком  Овај  модел је дуго  био  у употреби све до  појаве модела
језичке  компетенције  који је  предложио Бахман

 У центру  овог  модела су  организациона компетенција
и прагматичка компетенција

Језичка компетенција обухвата организационо знање и
прагматичко  знање Организационо  знање  се  даље  дели на  познавање
граматике  познавање вокабулара  синтаксе и фонологије  и знање о кохезији
реторичкој  и конверзацијској  организацији текста  док се прагматичко  знање
дели на функционално  знање  како  извести језичке функције које се могу
поделити у четири групе идејну манипулативну хеуристичку и
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имагинативну  и социолингвистичко  знање  познавање дијалеката  регистара
језичких  варијанти

Значај  стицања комуникативне компетенције за учење страних  језика
наглашава  и Совињон Она  предлаже  модел
комуникативне компетенције који интегрише четири компоненте
социокултурну стратегијску дискурсну и граматичку Граматичка
компонента  се  односи на познавање  граматичких облика лексичких
морфолошких  синтаксичких  и фонолошких  карактеристика  Од  дискурсне
компоненте  зависи  способност  разумевања  повезаности  речи  и  исказа  у
оквиру  текста или неке друге целине  Социокултурна компонента у овом
моделу  има шире значење од  значења које предлажу  Канал и  Свејн  Она
захтева  разумевање  друштвеног  контекста  у  коме  се  језик  користи  што
укључује улоге које учесници у комуникацији имају  информације које деле и
процес интеракције  Такође ова компонента укључује и спремност  учесника
да прихватају  различите културне обрасце и разлике  У овом  моделу  свака
компонета је подједнако  важна и не може се развијати једна без  друге  што
значи да  напредак  у  једној  компоненти  подразумева  напредак  и  у  свим
осталим  и  у  укупној  комуникативној  компетенцији  особе која  учи страни
језик

Као  што  је већ  речено прагматичка компетенција је кључни део
комуникативне компетенције и

 Прагматичка компетенција је способност  особе која учи страни
језик  да тај  језик  користи у складу  са прагматичким  правилима која одређују
употребу  језика  на  начин како  то  чине одрасли изворни говорници језика

 Изворни говорници једног језика који припадају  истој
друштвеној заједници  користе језик на одговарајући  начин  у току
комуникације  Они најчешће познају  обрасце понашања и коришћења језика
који су  прихватљиви за ту  заједницу  Насупрот  њима  неизворни говорници
који учествују  у комуникацији  а притом  не познају  довољно  друштвена и
прагматичка  правила  језика  могу  погрешно  схватити шта  је речено  и или
употребити исказ  који је  иако  граматички тачан  неуобичајен или чак и
неприхватљив  Из  тог  разлога се у дефиницијама прагматике истиче значај
познавања  прагматичког  система језика  који  се учи али и  способности
коришћења овог  система на одговарајући начин  Од  познавања прагматичког
система и способности коришћења језика зависи колико  ће успешно  говорник
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савладати језик  који учи и користи га у различитим  ситуацијама  како  би
нешто  тражио  објаснио  а самим  тим  и довео  до  неке реакције  али и колико
успешно  ће слушалац разумети говорникове стварне намере  посебно  ако  те
намере нису  директно  изнете као  што  је то  случај  са индиректим  питањима
иронијом  и сарказмом

С обзиром  да прагматичка компетенција језика који се учи подразумева
развијање способности коришћења и разумевања језика у контексту  аутори

 је посматрају  као  сложен конецепт  Према Личу
прагматичка компетенција  се  дели  на социопрагматичку

компетенцију  и и прагмалингвистичку
компетенцију  и  Социопрагматичка компетенција
се односи на начин на који се језик  користи у одређеној  заједници  тј  под
којим  условима се неки говорни чин може реализовати  Прагмалингвистичка
компетенција се више односи на језички аспект  прагматике  на познавање
језичких  ресурса и на њихово  адекватно  коришћење у одређеној  ситуацији

 Оба ова аспекта прагматичке компетенције су  значајна за
успешну  комуникацију јер  прагмалингвистичка компетенција говорнику
омогућава реализацију  говорног  чина за који му  његова социопрагматичка
компетенција каже да је у тој  ситуацији прихватљлив 

Бахман  прагматичку  компетенцију  посматра у оквиру  језичке
компетенције и дели је на илокуциону компетенцију

 која представља познавање прагматичких  правила за коришћење
језичких облика и социолингвистичку компетенцију

 која обухвата познавање социолингвистичких  конвенција које
омогућавају  одговарајућу  употребу  језика у датом  контексту  Бахманова и
Личова подела се могу  упоредити  пошто  се и илокуциона и
прагмалингвистичка компетенција баве језичким  ресурсима помоћу  којих  се
реализују говорни чинови а социолингвистичка компетенција и
социопрагматичка компетенција се односе на одговарајућу  употребу  језика у
друштвеном контексту Како  би овладали прагматичком компетенцијом
неизворним  говорницима је неопходно  да  поред  познавања језичких  облика
умеју  да изаберу формулације које најбоље одговарају  контексту  у коме се
комуникација одвија

У  процесу  усвајања страног  језика познавање језичких  правила и
облика омогућава говорнику  да формулише граматички тачан исказ  Осим
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граматичке тачности неопходно  је да  исказ  буде  и  прикладан  односно  да
буде  заснован на  прагматичким  правилима  Прагматичка компетенција  у
матерњем језику  се усваја  заједно  са језиком  То  међутим  није случај  са
прагматичком компетенцијом у страном језику  За развијање прагматичке
компетенције  код  неизворних  говорника неопходна  је  изложеност  језику
интеракција  на језику  који се  учи развијање свести  о  друштвеним  и
културолошким разликама које утичу на коришћење језика Правилно
коришћење језика у  датом  контексту  добија  посебан  значај  у пословном
окружењу  Особама које уче пословни енглески језик неопходно  је да познају
језичка и прагматичка правила како  би избегли потенцијално  несугласице и
нејасноће у скакодневним  пословним  ситуацијама  где се пре свега мисли на
правилну употребу говорних чинова уз адекватан ниво формалности
учтивости  ин директности и одговарајућу невербалну комуникацију  у
зависности од  контекста у коме се одвија комуникација

Одсуство  способности адекватног  коришћења језика може довести до
прагматичке  грешке  која у  пословном  контексту  може  имати  негативне
последице  по  учеснике  у  комуникацији Прагматичка  грешка  

 је неспособност  неизворног  говорника да користи језичке облике на
одговарајући начин у одређеном  контексту  и неразумевање намере говорника

 Говорници могу  поседовати завидно  знање граматике  али
да и поред  тога праве прагматичке грешке 

 јер  висок  ниво  граматичке компетенције не значи нужно  и висок ниво
прагматичке компетенције и и
Прагматичке  грешке  могу  бити  прагматичко језичке  и социопрагматичке
Прве грешке  настају  када се  употребе  неодговарајући језички  облици
Разлози за то  могу  бити грешке услед  језичког трансфера из  матерњег језика
дословни преводи из  матерњег  језика који на другом  језику  или не постоје
или звуче чудно  Социопрагматичке грешке настају  због неспоразума услед
различитих  перцепција  које условљавају  различите језичке  изборе  у току
комуникације саговорника који припадају различитим културолошким
заједницама  као што су  разлике у схватању учтивости  коришћењу  говорних
чинова и друштвеном  положају  саговорника 

Трансфер  знања  матерњег  језика  приликом  учења  страног  језика  је
уобичајен процес  који се може дефинисати као утицај
који настаје као  резултат  сличности и разлика између  језика који се учи и
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било  ког  другог  језика који је раније  можда чак и погрешно  усвојен
 Матерњи језик  или неки други усвојен језик се може посматрати

као  средство  у откривању  формалних  карактеристика страног језика тако  што
олакшава  учење  оних  структура које  су  сличне  са  матерњим  језиком
Трансфер  може бити позитиван и  негативан  Када утицај  матерњег  језика
доводи  до  тачне употребе страног  језика можемо  говорити  о  позитивном
трансферу  а уколико  због  утицаја матерњег језика настају  грешке у употреби
страног  језика то  називамо  негативним  трансфером Негативан трансфер  из
матерњег  језика је врло  чест  и до  њега може доћи због недовољног познавања
језика који се  учи недовољне  прагматичке  компетенције недовљне
изложености језику  који се учи и  неадекватних  уџбеника и  наставних
материјала 

Прагматичка грешка није само погрешна  употреба  језика  већ и
неразумевање намере саговорника  У току  комуникације говорник треба да
продукује поруку  на разумљив начин  али исто  тако  треба да разуме поруку
коју  је чуо  од  саговорника  Слушалац може тачно  да разуме значење речи у
исказу  али да му  промакне нијанса у значењу  или значење које је индиректно
пренето  и да зато  не буде у могућности да на адекватан начин одговори  Из
тог  разлога је неопходно  развијати и способност  интерпретације  а не само
продуковања  поруке Неспособност коришћења језичког  облика  на
одговарајући начин и неразумевање намере говорника у пословном  контексту
могу имати далекосежне последице Пословне ситуације у којима се
комуникација одвија на енглеском  језику  су  сложене ситуације које захтевају
познавање  језика  правилне употребе  говорних  чинова  познавање  ширег
контекста прихватљивих норми понашања учтивости друштвеног и
пословног  положаја учесника

Већина учесника у пословној  комуникацији на енглеском  језику  су
неизворниговорници па је трансфер  из  матерњег језика један од  најчешћих
разлога за прагматичку  грешку  Прагматичке грешке  међутим  не праве само
неизворни говорници  У комуникацији  и  разумевању  онога  шта је речено
подједнако  учествују  обе стране  и особа која говори и особа која слуша и
треба да разуме говорника Изворни говорници иако  могу  да разумеју
нијансе у значењу  свог  језика  нису  увек  спремни за разумевање саговорника
који су  неизворни говорници Због  непрепознавања прагматичке грешке
неизворних  говорника  изворни  говорници  могу  стећи  погрешан  утисак о
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понашању  и намерама саговорника  Исправљање
прагматичких  грешака је дуготрајан процес који захтева да им  се посвети
велика  пажња  у  току  наставе  да полазници добију  тачна  објашњења о
правилној употреби  језика да  се користе уџбеници  и материјали са
аутентичним  садржајем  и да полазници буду  што  је могуће више изложени
енглеском  језику

На основу  претхпдно  изнетих  ставова и разматрања можемо  закључити
да  успешна  комуникација подразумева  далеко  више  од  само  изговорених
граматички тачних  реченица Прагматика се као  грана
лингвистике може  посматрати  из  различитих  углова па  тако  Кристал

 истиче да прагматика проучава факторе који одређују  шта
ћемо  и како  рећи у одређеној  друштвеној  интеракцији и какав ће утицај  оно
што  кажемо  имати на друге учеснике у комуникацији  а Јул 
детаљније објашњава да  прагматика проучава значење из  угла говорника
значење у  контексту  и  утицај  контекста  на то  како  ће и  шта учесници  у
комуникацији рећи  Из  наведених  дефиниција се види да су  кључни елементи
корисници језика  контекст  и значење у контексту  Корисници језика користе
језичке  ресурсе  како  би  пренели  одређено  значење  Они  успостављају  и
одржавају комуникацију користећи језик  на начин који  је  условљен
одређеном друштвеном заједницом којој  припадају  и  коју  карактеришу
друштвене  и културне карактеристике Корисници  енглеског  језика у
пословном  окружењу  су  пословни људи којима је енглески језик заједнички
ресурс за успостављање и одржавање комуникације  Међу  њима је већина
неизворних  говорника  који  на  енглеском  језику  комуницирају  са такође
неизворним говорницима Ова врста комуникације у којој говорници
припадају  различитим друштвеним и културним заједницама  немају  исти
матерњи  језик  а  енглески  језик  користе како  би  реализовали свој  посао
подразумева да говорници или добро  познају  друштвене и културне норме
свог  саговорника или да су  спремни да уче и уважавају  разиличитости својих
саговорника

Контекст  је  целокупно  окружење у коме се  одвија  комуникација  и
подразумева познавање свих  аспеката окружења које саговорници деле и који
доприносе њиховом  међусобном  разумевању Иако  се
првенствено  мисли на физички контекст  у којем  се одвија комуникација  не
треба занемарити  и  епистемички  друштвени  и  језички  аспект  контекста
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 Физички контекст  је само  физичко
окружење  комуникације  односно  време  и место  у коме  се  комуникација
одвија  Епистемички контекст   се односи на информације о
некој  теми или догађају  које су  познате свим  саговорницима Језички
контекст представља све изречено у комуникацији
Друштвени  контекст  су  друштвене  везе које постоје  међу
учесницима у  комуникацији  Додатно  контекст  треба  посматрати како  на
нивоу целе заједнице тако и на нивоу појединца односно његовог
друштвеног  положаја у заједници 

 јер  прихватљиви начини употребе језика зависе од  оба контекста
Пословно  окружење представља сложен контекст  који се непрестано

мења и  у  коме су  познавање  ширег  друштвеног контекста  и  контекста
појединца подједнако  важни Пословни људи у свом  непосредном  окружењу
имају  улогу положај  и  утицај  на  остале учеснике  у  комуникацији  који
одређују  на који начин ће користити језик  обраћати се другима и на који
начин ће  се  други обраћати њима  Обављање  посла  међу  припадницима
различитих  друштвених  заједница из  различитих  земаља само  по  себи
представља  потенцијални  проблем  у  комуникацији и  захтева  познавање
друштвених  и културних  норми свих  учесника у комуникацији и адекватног
коришћења језика у датом  окружењу  Као  што  је већ  речено  прагматика се
бави значењем али не само  директним значењем већ  и  оним шта је
индиректно  и имплицитно  речено  Значење треба посматрати из  три угла као
концептуално значење и контекстуално значење

и и прагматичко значење и
Концептуално  значење се односи на значење које исказ  има сам  по  себи без
контекста Контекстуално значење је  значење које  неки  исказ има  у
посматраном  контексту  и  које не мора бити исто  као  и  концептуално
значење  Прагматичко  значење исказа је значење које зависи од  интеракције
говорника и слушаоца  како  ће нешто  што  је изговорено  бити протумачено  у
зависности од  интеракције саговорника

Може се закључити да је из  угла прагматике за успешну  комуникацију
неопходно  узети у обзир  учеснике у комуникацији који користе језик као
заједничко  средство  споразумевања  контекст  у коме се дешава комуникација
и значење на начин како  га саговорници разумеју  Основни циљ људи који
уче пословни енглески језик  јесте да развију  вештине које ће им  помоћи да
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лакше формулишу  и пренесу  своју  поруку  саговорнику  али и да у исто  време
могу  да разумеју  своје саговорнике  С обзиром  на чињеницу  да је у овом
случају реч о полазницима који  ће  енглески језик  користити као
комуникациони ресурс  првенствено  са пословним  партнерима  којима  он
такође  није матерњи језик  посебна пажња је посвећена и  интеркултурној
прагматици

Интеркултурна прагматика  проучава употребу
језика у  комуникацији  у  којој  учествују  особе чији  се матерњи  језици
разликују  потичу  из  различитих  културних  и друштвених  заједница  али
комуницирају на заједничком страном  језику Аутори који проучавају
комуникацију  између  неизворних  говорника  објашњавају  да
таква комуникација добија посебне одлике  Претходна појединачна језичка и
друштвена искуства учесника у комуникацији су  подједнако  важна у процесу
успостављања и одржавања комуникације  Њу  карактеришу  ограничена улога
културе језика комуникације  нпр  енглеског језика  јер  саговорници заправо
заснивају комуникацију првенствено на културним нормама из својих
култура  а улога норми и  вредности  који су  карактеристични  за енглеско
говорно  подручје је до  различите мере заступљена  Контекст  у коме се одвија
комуникација  је врло  динамичан  и  зависи  од  самих  учесника  Никерсон

 објашњава да је интеркултурна комуникација тренутна и краткотрајна
и да представља културу насталу у тренутном културном контексту
Неизоставни  део  чине вредности  и  модели  понашања који  су  типични  за
заједнице из  којих  долазе саговорници  те интеркултурна комуникација може
значајно  да се разикује од  једне ситуације до  друге

Енглески  језик  на  смеру  струковни  пословни  информатичар
 садржај  и циљеви

Аутор  овог  рада приказује начин израде садржаја предмета пословног
енглеског  језика  који  је  за  циљ  имао  развој  прагматичке  компетенције
студената и унапређење будуће пословне комуникације на енглеском  језику
Циљ наставе  у току реализације  предмета Енглески језик јесте  било
унапређење способности студената да енглески језик користе на одговарајући
начин у одговарајућем  пословном  контексту  У току  школске 
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године студенти на смеру  струковни пословни информатичар  су  корситили
уџбеник  енглеског издавача 

као  и додатне текстове  материјали  вежбе и активности
изабране у  складу  са  стварним  пословним  ситуацијама  са којима  ће  се
студенти  сретати  у  свом  пословном  окружењу  Они су  имали  за циљ  да
помогну  полазницима да развију  способности разумевања  писања  слушања
говора како  би могли да унапреде своју  пословну  комуникацију

Приликом  израде садржаја  аутор  овог рада се руководио  становиштем
да  курс  пословног  енглеског  језика  који се  израђује  за  одређену  групу
полазника представља интегрисани низ  искустава у учењу  и предавању  чији
је коначни циљ да доведе полазника до  одређеног знања

 односно  до  унапређења прагматичке и комуникативне
компетенције  студената Аутор овог рада  се при  роме ослањао на
Бастуркменов модел израде курса  Бастуркмен израду
курса посматра као  истраживачки процес који започиње утврђивањем  циљне
групе  односно  полазника којима је тачно  намењен курс  Курсеви који су
намењени студентима на факултетима и у пословним  школама су  углавном
курсеви који нису  намењени само  једној  струци  Насупрот  њима  постоје
курсеви који су  планирани само  за одређену  професионалну  оријентацију  на
пример само  за  полазнике  који се  баве  рачуноводством финансијама
маркетингом  људским ресурсима  продајом  итд  Након тога следи детаљна
анализа потреба на основу  чега се доносе одлуке о садржају  курса и начину
његовог реализовања Садржај курса представља комбинацију  језичких
јединица које су  предвиђене курсом врсте текстова новински и  научни
чланци  пословни извештаји  упутства  и вежби помоћу  којих  ће полазници
на најбољи начин овладати језиком

Традиционално  уџбеник  представља саставни део  курса страног језика
 и наставно  средство  којим  се најлакше задовољавају

потребе  наставног  процеса   Уџбеник  је
организован скуп материјала  састављен на
основу  познавања  језика  и  струке  са циљем  да  олакша учење  језика
полазницима  Он је ресурс  и  смерница  предавачима  у  настави како  би
помогли полазницима  курса да унапреде  своје  вештине  и олакшају
комуникацију  на страном  језику  С обзиром  на неспорни значај  уџбеника
неопходно  било  је неопходно размотрити низ  фактора  као  што  су  циљ курса
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потребе полазника  ниво  предзнања полазника  као  и доступност  уџбеника на
нашем  тржишту  Приликом  избора уџбеника било  је неопходно  узети у обзир
ниво  знања полазника Уколико  је уџбеник превише једноставан за полазнике
неће бити довољно  подстицајан за њих  и самим  тим  изостаће и резултати
Уколико  су  текстови презахтевни  и  неразумљиви за полазнике  биће  им
потребна већа помоћ  тешко  ће пратити садржаје и неће бити у могућности да
одговоре  захтевима  предмета  приликом  приступања  полагању  завршног
теста Уџбеник је изабран из
разлога  што обрађује  највећи број тема  из области информатике  и
представлља добар  извор  текстова  вокабулара и граматике  а послужио  је и
као  значајна полазна основа приликом  проналажења и састављања додатног
материјала  који се  пре  свега  односио  на  савремене текстове из  области
информационих  технологија  с обзиром  на  рапидне промене којима је ова
област  изложена  али и на избор  адекватних  и пратећих  тесктова из  области
економије и пословања

Коришћени уџбеник  је прегледан и добро  организован али је у овом
случају представљао наставно  средтсво које се користило у складу с
потребама курса  И данас се међу  предавачима и у ширим  научним  круговима
води дискусија  да  ли  и  у  којој  мери уџбеник треба  користити  у  настави
Постоје ставови да су  уџбеници неопходни и да без  њих  не постоји успешан
курс  да их  треба  ограничено  користити  али и  да  их  не  треба  користити
уопште  Аутори који сматрају  да треба користити уџбеник попут  О Нила и
Харвуда  истичу  да су  они добро  организоване
целине које штеде  време  и  које ако  се  прате елиминишу  могућност
изостављања важних  језичких  јединица На овај  начин студенти имају
могућност  да се самостално  припремају  за час  али и да лакше надокнаде
пропуштене часове  Такође  са готовим  уџбеницима
предавачи имају мање посла око  одабира текстова  вежби за граматичке
јединице  и  методологије коју  ће  користити  у  току  курса што  посебно
олакшава посао  предавачима без  великог  професионалног искуства

Аутори попут  Хачинсона и Тореса  међутим  сматрају  да настава језика
струке подразумева флексибилност  и прилагођавање потребама и променама
у струци  а то  уџбеници не могу  да прате 
Постојећи уџбеници пружају  један унапред  одређен програм  што  у настави
представља  ограничење  и  доприноси  томе  да  предавачи зависе  од  једног
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уџбеника  Такође  задаци у појединим  уџбеницима су
сувише поједностављени и не представљају  изазов за студенте  Такође  у
уџбеницима ретко  постоје подаци о томе да ли је он заснован на детаљној
анализи потреба и да ли су  тестирани пре штампања а у зависности од  тога ко
је аутор  уџбеник  може да буде превише школски и да се не бави довољно
животним ситуацијама или да су вежбе неадекватно организоване и
састављене  што  упућује на аутора који је упознат  са језиком  струке али не и
са методиком  наставе

Аутори попут  Вилијамса  сматрају  да треба користити
комбинацију  уџбеника и додатног  наставног  материјала  Када  се  упореде
уџбеници  на  курсевима  општег  енглеског језика  и  курсевима  пословног
енглеског  језика  уочава се разлика  Уџбеник за курс пословног енглеског
језика нема централно  место  као  на курсу  општег енглеског језика и уџбеник
не може да обухвати све језичке вештине на адекватан начин Из  то  разлога је
лакше пронаћи уџбеник  који садржи теме које се могу  користити за вежбање
различитих  пословних  ситуација па  су  самим  тим  добра основа  за  курс  и
једноставно  им  се могу  додати други наставни материјали

Курсеви који имају  за циљ задовољавање одређених  потреба полазника
намећу  додатно  питање да ли изабрати неки од  готових  уџбеника који већ
постоје на тржишту  или писати и састављати уџбеник за одређене курсеве  Са
тим питањем  се суочавају  предавачи на факултетима који у немогућности да
пронађу  уџбеник  који у потпуности одговара струци  често  се одлучују  да
сами напишу  уџбеник  Такви уџбеници  међутим  остају  уџбеници само  за
једну институцију за  које  постоји  ограничено интересовање ван  те
институције

Из  свих  претходно  наведених  разлога  може се закључити да су  одабир
прилагођавање и израда наставног  материјала неминован процес за предаваче
пословног  енглеског  језика  Наставни  материјали могу  да  се користе  уз
уџбеник  као  додатни материјали који употпуњују  градиво  из  уџбеника или да
буду  коришћени самостално  без  уџбеника  У случају  уско  стручних  курсева
пословног  енглеског  језика  који су  намењени једној  групи полазника са
одређеним  потребама и циљевима  један уџбеник може бити у потпуности
замењен наставним материјалима израђеним или прилагођеним датој  групи и
курсу
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Као  наставни материјал у току  наставе Енглеског језика  осим  додатних
текстова из  области информационих  технологија и економије  коришћени су
и оригинални новински чланци  вебсајтови  аудио снимци  видео снимци  као
и посебно  састављени задаци  чији је примарни циљ био  да повежу  садржаје
које нуди уџбеник  и  који представљају  градиво  планирано  курсом са
актуелним  садржајима у области информатике и савременог пословања  Да
би студенти развили компетенције неопходне за будуће радно  место  било  је
неопходно  развијати прагматичку  компетенцију  у циљу  остварења успешне
пословне комуникације на енглеском  језику

Када је реч  о  аутентичном  материјали коришћени су  аутентични
текстови избештаји  потврде  уговори  спецификације  брошуре који су
представљали основу  за вежбање и употребу  језика  као  и бољу  припрему  за
реалне пословне ситуације  Иако  ови материјали нису  првенствено  намењени
за педагошку  употребу  и у сврху  учења језика  аутор  овог рада сматра да
представљају  значајан извор  информација у вези са пословним  активностима
и вокабуларом  који се примењује у свакодневној  пословној  комуникацији  а
при томе имају  и позитиван утицај  на мотивацију  студената јер  им  омогућује
да језичко  знање примене у ситуацијама које су  им  блиске и са којима ће се
сусретати у свакодневном  послу  У појединим  ситуацијама  била је приметна
потреба за прилагођавањем  и поједностављивањем  аутентичног материјала  с
обзиром на одређени број студената који поседују нижи ниво знања
енглеског  језика  У том  случају  било  је неопходно  издвојити додатно  време
на часу  за  објашњења непознатог  вокабулара  и  граматичких  појмова  при
чему  проблем  није представљало  само  недовољно  познавање енглеског
језика  већ  и стручне терминологије на матерњем  језику  од  стране студената
којима су  била потребан додатна појашњења

У  оквиру  реализације наставе поред  додатних  материјала које је
припремио  предавач  студенти су  имали прилику  да одрже презентацију  на
одређену  тему  као  посебан облик  комуникације у коме у првом  делу  једна
особа  презентује  а  остали присутни  слушају  након  чега  следе  питања  и
дискусија  Успешно  држање презентације захтева припрему  презентације
излагање  теме разумевање  питања одговарање  на  питања и  изношење
ставова  Значај укључивања презентација у наставне планове и припремање
студената за  успешно  држање  презентација пре  него  што  почну  да  раде
истичу  аутори попут  Нола  Вилкинса и Дека 
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 а овакав начин рада је студентима пружио  прилику
да осим  језичке примене вежбају  и начин презентовања одређених  садржаја
пред  већим  аудиторијумом  као  и да се суоче са проблемима са којима се
суочавају  и компетентни говорници са знатним професионалним искуством
приликом  држања презентација  преопширно  и досадно  излагање  трема
недовољно  знање о теми која је  била предмет  истраживања  површност  у
излагању  примена недекватног  регистра у комуникацији са саговорницима
итд

Аутентични материјали су  такође захтевали и одређену игру  улога
и  постављање  студената  у  одређене  говорне  ситуације током

симулираних  послових  састанака  који су захтевали размену  информација
изношење  аргуманата тражење  решења  проблема успостављање учтиве
комуникације и  примену комуникативних  стратегија које ће олакшати
разговор  и омогућити да се састанак  заврши позитивним  резултатом

Када је реч  о писању  као  продуктивној  вештини  на њеном  развијању
се највише радило  путем  писања имејлова или одговарања на имејлове које је
предавач  презентовао  у току  часова вежби Иако  усмена комуникација
преовладава у пословним  активностима  у данашње време готово  је немогуће
замислити обављање пословне комуникације без  коришћења комуникације
путем  имејла  Имејл као  најчешћи облик  писане комуникације у пословном
свету  је један од фактора који су  допринели доминантности енглеског језика
као  језика  глобалне  комуникације  Писање  имејла  је
комуникација без  личног  контакта и као  таква има предност  јер  не постоје
ограничења  која  се односе  на личне распореде географску локацију
временске зоне  те се стога контакт  може успоставити у тренутку  када то
одговара учесницима у комуникацији Међутим и поред неспорних
предности истраживања показују  да је и  у  овом  начину  комуникације
неопходно  водити рачуна о културолошким  разликама и устаљеним  нормама
обраћања (Du-Babcock, 2006: 261; Jackson, 2007: 7−10). У току реализовања
наставе је примећено  да студенти исказују  највише отпор  према вежбама које
захтевају  писање  али пре свега када је реч  о писању  есеја на одређену  тему
док  је писање имејлова или одговарање на њих  било  прихваћено  чак и од
стране студената са нижим степеном језичког знања  којима је у том случају
презентован пример  на основу  којег  су  уз  мање или веће корекције од  стране
предавача  нарочито  када  је реч  о  реду  речи у  реченици  или употреби
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адекватног  глаголског  облика  успевали да примене адекватан регистар  и
прилагоде комуникацију  захтевима одређене пословне ситуације

Улога  предавача  у изради  и реализацији  пословног  енглеског
језика

До  појаве курсева енглеског  језика струке  предавачи нису  учествовали
у планирању  курса  него  су  добијали већ  готов испланиран курс и њихова
улога је била само  да одрже наставу  по  задатим  упутствима  Развојем  курсева
енглеског  језика струке  посебно  курсева који су  намењени за мање групе или
чак  појединце са врло  прецизно  одређеним  потребама и циљевима  предавачи
добијају  све значајнију  улогу  у планирању  и изради курса  Ова промена је
довела до  потребе  за  тимским  радом  са  полазницима и стручњацима из
области којима се баве полазници  Предавачи имају  вишеструку  улогу  јер  се
од  њих  очекује не само  да држе часове  већ  и да учествују  у изради курса и
материјала  да сарађују  са стручњацима из  области којом  се баве полазници
да се баве истраживачким  радом  и да врше сталну  евалуацију  самог курса али
и напретка који су  постигли полазници 

Робинсон  Дадли Еванс и Сент  Џон  се слажу  да предавачи
учествују  у  свим  фазама  од  анализе потреба  и израда  курса  преко  саме
реализације курса  па до  фазе евалуације успешности курса и полазника  У
свакој  од  тих  фаза предавачи имају  кључну  улогу  Током  анализе потреба  о
којој  је већ  било  речи  они прикупљају  податке на основу  којих  се упознају  са
полазницима  њиховим пословним окружењем  процењују  тренутно  знање
полазника и утврђују потребе полазника Добијени подаци помажу
предавачима  да  одреде  циљеве  учења  и  језичке  јединице  на  које  треба
обратити посебну  пажњу  да одаберу  уџбеник и наставне материјале који ће
бити обрађивани током курса и којим редоследом ће бити обрађивани  У току
курса  пословног енглеског језика  преплићу се  традиционална  улога
предавача који предају  предвиђено  градиво  и очекивања да предавач  буде
спреман да прилагоди наставу полазницима  и да  се  сам прилагоди
ситуацијама у којима полазници своју  професионалну  област  познају  боље од
предавача
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За  разлику  од  курсева  општег  енглеског језика  где  је предавач  у
доминантној  позицији као  особа која најбоље зна језик који се учи  у току
курсева  страног  језика  струке предавачи ову  улогу  деле  са полазницима
Предавачи морају  имати  у  виду  да су  полазници  стручњаци  у  својим
областима  а да ће процес учења бити обостран  У таквој  ситуацији однос
између  предавача и полазника је флексибилнији  и више партнерски него  што
је то  случај  са курсевима општег  енглеског језика

Процењивање  знања  и напредовања  полазника је константан процес
током  курса  Предавач  процењује да ли је и колико  полазник унапредио  своју
способност  пословне комуникације  На крају  предавач  треба да се детаљно  и
реално  осврне на свој  рад  и курс који је саставио  Коначна евалуација курса
помоћу  тестова  упитника или интервјуа  има посебно  значајну  улогу  јер
представља основу  за све будуће измене и прилагођавање курса

Важан  предуслов  успешног стручног курса  је сарадња између
предавача  полазника  курса  и  стручњака  из  одређених  области  односно
спремност  предавача на тимски рад  Поред  сарадње са полазницима курса
предавачи су  упућени и на стручњаке из  области којом  се полазници баве
Њихова улога може бити различита  Они могу  учествовати у курсу  као  особе
које информишу  и саветују  предавача  али исто  тако  и као  неко  ко  активно
учествује у изради и реализацији курса  На тај  начин се смањује јаз  између
језика и струке и долази се до  најбољег  решења у вези са садржајем  курса

Предавачи  се  сусрећу  и са  низом  проблема  Као  један од  највећих
проблема  истичу чињеницу да  курсеви пословног  енглеског  језика
превазилазе оквире  познавања језика  који  предају и подразумевају
познавање различитих  професионалних  области којима се њихови полазници
баве  Највећи број  предавача стручних  курсева своју
каријеру  почиње прво  као  предавач  општег енглеског језика који познаје
језик  педагогију  и методику  наставе  што  му  омогућава  да  разуме  језик
анализира га  и даје  полазницима граматичка лексичка  и семантичка
објашњења Међутим  то  није  довољно  за  предаваче  пословног  енглеског
језика  Они  у току  свог  формалног  образовања  стичу  врло  мало  знања  о
пословању  и ситуацијама у којима пословни људи користе енглески језик па
су  за њих  стицање искуства  додатна обука и посвећеност  такође врло  важни
Постоје  међутим и  мишљења  да су  управо  искусни предавачи  курсева
пословног  енглеског  језика  најбоље особе за израду  курса
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јер  они стицањем  искуства у  одржавању  наставе и  стицањем  знања из
области којима се полазници баве могу  најбоље да процене шта и на који
начин треба да буде заступљено  у курсу

Приликом  израде курса за студенте који се тек припремају  за будући
посао  у струци  вођено  је рачуна о потреби развијања различитих  вештина
како  би могли да прате настацу страног језика  првернствено развој
рецептивнин  вештина али и  да се  укључивањем  додатног  материјала
упознају  са  струком  новим  терминима и  активностима са  којима ће  се
сусрести када почну  да раде Припремање студената за пословне активности
на енглеском  језику  које ће обављати тек  кад  заврше студије подразумева не
само  наставу  језика већ  и додатна објашњења о пословном  окружењу  које их
очекује и начин на који ће моћи адекватно  да користе језик  Без  обзира на
дугогодишње педагошко  искуство  у  настави страног језика предавач  је
морао да  уложи додатни труд и упозна се пре  свега  са  релеватном
терминологијом у области информациониг технологија и савеменог
пословања  да би био  у стању  да релевантне садржаје анализира и предочи
студентима на одговарајући начин  тако  да се током  прве године реализовања
наставе на смеру  Струковни пословни информатичар  руководио  најпре
уждбеником да би  тек након  стеченог  искуства и консултација са
наставницима  који предају стручно апликативне  предмете  почео да
примењује другачији приступ  и уз  уџбеник користи и додатне материјале
који  су  сваке  године  иновирани  у  складу  са променама које  је  било
неопходно  пратити  узевши у обзир  и застарелост  одређених  тема  пре свега у
области информационих  технологија  Иако  је Енглески језик акредитован као
опште образовни предмет  и у самом  називу  предмета није наглашено  да је
реч  о  језику  струке аутор  овог  рада  је настојао  да  имплементира  све
претходно  наведене ставке  у циљу  успешнијег оспособљавања студената
будућих  пословних  информатичара за успешну  комуникацију  на енглеском
језику  у свакодневном  пословном  окружењу

Педагошке  импликације

Пословни енглески на  мађународној пословној сцени  има  све
значајнију улогу јер се  број људи  који  га користе као заједнички
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комуникациони ресурс у  пословним  ситуацијама константно  повећава а
способност  успешног  коришћења енглеског језика постаје један од  кључних
елемената од којих зависи пословна комуникација тј успешност
успостављања и одржавања комуникације  Притом  не треба изгубити из  вида
да се највећи број  пословних  контаката одвија међу  говорницима који говоре
различите  матерње језике  потичу  из  различитих  култура а енглески језик
користе као  језик  комуникације

Пословни енглески језик стога привлачи велику  пажњу  у последње две
деценије Интердисциплинарна истраживања из  области пословног енглеског
језика односе се како  на проучавање самог пословног окружења у коме се
комуникација одвија на енглеском  језику  тако  и на начин на који се језик
користи С  једне  стране пословно  окружење постаје све  сложеније  и
динамичније и захтева разумевање свакодневне пословне праксе  учесника у
пословним  ситуацијама и њихових  различитих  културолошких  националних
и етничких  припадности  као  и структуре компаније и положаја појединца у
њој 

Аутор  овог  рада је приказао  начин израде курса Енглеског језика као
језика  струке  на  основу  одређених  теоријских  поставки  и  дугогодишњег
педагошког  искуства  Међутим  да би се проценила успешност  у постизању
наведених  циљева  неопходно  је извршити евалуацију  курса и материјала
која  се  неће  заснивати само  на  студентској  евалуацији самог  курса  или
успешности  наставника Изврешна евалуација би  представља  основ  за
измене и  додатно  прилагођавање курса  потребама полазника и  омогућила
отклањање околности које отежавају  организацију  и реализацију  наставе
пословног  енглеског  језика  Детаљна  анализа  потреба дала  бу  потпунију
слику  у  вези  са  стварним  окружењем  у  коме  полазници  курсева  раде  и
користе енглески језик  олакшала и усмерила израду  курса  избор  уџбеника и
наставног  материјала  аутентичног  али и прилагођеног потребама конкретног
курса Аутор  јесте утврдио  циљну  групу али није извршио  системску
анализу  потребе полазника  која би дала потпунију  слику  у вези са стварним
окружењем  које будуће пословне информатичаре очекује  Увођењем  овог
сегмента  остварила  би се  сарадња  између  предавача  енглеског  језика  и
стручњака са дугогодишњим професионалним искуством који би могли
представљати  значајан фактор  прликом  избора  наставног  материјала с
обзиром да псоедују значајно искуство из праксе које факултетским
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предавачима често недостаје За успешну реализацију овог процеса
неопходна је и спремност  предавача да прихвати и разуме сложеност  своје
улоге  као  и да активно  учествује у свим  облицима усавршавања семинарима
конференцијама  примени нових  технологија које олакшавају  комуникацију
са студентима и полазницима и ефикасно  прикупљање података  Предавачи
енглеског  језика су  се првенствено  школовали за наставу  општег енглеског
језика и поставља се питање мотивисаности да се баве пословним  енглеским
језиком  што  захтева не само  језичко  знање  већ  и познавање елемената
одређене струке којом  се полазници баве  или ће се у бавити у будућности

Уколико  бисмо  прихватили став аутора попут Грејвсове 
 да  се  процес  израде  курса  дели  у  четири  фазе планирање  курса

одржавање курса  модификовање курса и уношење измена у курс  и поново
одржавање  курса било  би  потребно  извршити  одређене модификације
применити ух  у пракси  при чему  би свака фаза била праћена процењивањем
и доношењем  одлука на основу  којих  би се курс вредновао  и на основу  тога и
унапређивао  Процес израде курса се не завршава тиме што  се курс одржи
једном  већ  га је неопходно  мењати и прилагођавати потребама сваке наредне
групе полазника

Аутор  овог  рада  израду  курса  започео  разматрањем  окружења  и
потреба полазника а  потом  донео  одлуке  у  вези  са  садржајем  курса
редоследом наставних  јединица и начином њиховог презентовања  Анализом
потреба стекао  је увид  у то  колико  је језичко  знање полазника пре почетка
курса и шта је њихов циљ који је условљен послом  којим  се баве  и на основу
тога  дефинисао  циљ  и  исходе  предмета  Успешан курс  пословног  језика
омогућује полазницима  да  усвоје  садржаје  који су  релевантни  за  њихову
струку  али и да стекну  и развијају  стратегије неопходне за касније успешно
самостално  учење  језика  да повежу  претходно  знање  са  новим  Успешан
курс  такође  подстиче полазнике на учење и стицање позитивног става према
учењу  језика

Бројни  чланци  и  књиге објављени у  свету  из  области  пословног
енглеског  језика говоре у прилог  томе да је пословни енглески језик врло
интересантна тема у оквиру  које се истраживачи баве проучавањем  пословне
комуникације пословног контекста учесницима у комуникацији и
полазницима курсева пословног  енглеског језика  израдом  курсева  улогом
предавача у изради и реализацији курсева  значајем  анализе потреба и развоја
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прагматичке  компетенције  полазника  као  једног  од  кључног услова  за
успешну  комуникацију  Међутим  ова област  истраживања је код  нас слабо
заступљена и постоји мали број  радова који се баве развијањем  прагматичке
компетенције полазника у пословном  окружењу  Будући да код  нас постоји
велико  интересовање за учење пословног енглеског језика  свакако  би било
од велике користи  спровести  истраживања у  области  методике наставе
израде курса  улоге предавача и полазника  израде наставног материјала  и

прагматике  значаја комуникативне и прагматичке компетенције  Оно  што
представља  велики потенцијал  у  даљим  истраживањима јесте  могућност
интердисциплинарног  приступа и сарадње међу  стручњацима из  области
лингвистике и методике наставе  али и свих  других  области којима се баве
полазници курсева пословног  енглеског  језика
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Здравко  Иванковић  Дејан  Савичевић
Висока школа за образовање васпитача и
пословних информатичара Сирмијум  Сремска Митровица

ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ИГРАЧА НА КОШАРКАШКИМ
УТАКМИЦАМА МЕТОДОМ  ВЕКТОРА  ПОДРШКЕ

Апстракт  У оквиру  рада је представљено  истраживање које се бави
аутоматским одређивањем позиције  играча  на  кошаркашким утакмицама
Кошаркашки  терен  је подељен  на  једанаест  делова на основу  којих  се
одређује позиција играча  Препознавање играча се врши помоћу  машинског
учења методом  вектора подршке  Препознавање се врши по  деловима
па се  може одредити тачка  која се  налази  између  његових  стопала  и  која
представља његову  локацију  на терену Поред  играча препознају  се и
границе  терена  као  и  границе  рекета  На  основу  ових  граница  се може
утврдити  тачна позиција  пет  тачака   тачка  у  пресеку  хоризонталне  и
вертикалне границе терена и четири тачке у теменима рекета  На основу  њих
се креира матрица просторне трансформације која ће било  којој  тачки која је
препозната на снимку  одредити тачну  локацију  на терену  На овај  начин се
врши одређивање локације играча и његово придруживање једној од
једанаест  локација

Кључне речи  кошарка  машинско  учење  тренерски софтвер

УДК
Оригинални научни рад
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УВОД

Истраживање садржано  у овом  раду  представља резултат  рада аутора
на анализи и прикупљању  знања из  различитих  типова података  Као  извор
података су  коришћени снимци кошаркашких  утакмица Сваки снимак
представља дискретан низ  слика а  свака  слика  се  састоји од  пиксела
Применом  алгоритама над  вредностима  које се  налазе  у оквиру  пиксела
аутоматски се  одређује шта  одређена  група пиксела  представља  на
посматраној  слици

Дигитална анализа мултимедијалног садржаја пр дст вљ
т хн л ги у с  к нст нтним  р ст м и н пр тк м п сл дњих  г дин  Њена
прим н бухв т в лики бр в жних  жив тних бл сти к шт су
м дицин  пр тр г  м дицинских  сним к  и њих в ут м тск н лиз 

вн  б зб дн ст пр гл д сним к  с  сигурн сних  к м р  и пр п зн в њ
с б  сигурн ст  у с бр ћ  у  препознавање п ш к  и бициклист  к и с

н л з  п р д пут  к л в зн  тр к  п сп н сти в з ч  упр вљ њ  р б тим
у индустри ск  пр изв дњи  спорту  и многим  другим  областима

Циљ  наших истраживања  представља  н лиза  снимака  са
кошаркашких  утакмица који се емитују  гледаоцима путем  телевизијских
кућа  Она укључује  широк  спектар  активности  од  пр п зн в њ  играча
одређивања  њих ве  позиције  препознавања  лопте  обруча  као  и анализу
шута и одређивање његове успешности  У оквиру  овог рада је представљен
процес одређивања позиције играча на терену

Повезана  истраживања

Издвајање информација из  видео  садржаја представља веома значајно
поље у научним  истраживањима последњих  неколико  година  нарочито  код
спортских  догађаја  Циљ је да се из  снимака спортских  утакмица аутоматски
добију информације о одиграним акцијама успешним и неуспешним
шутевима  позицијама са којих  су  они упућени  учинку  појединих  играча итд
Овим  темама  бави се  велики  број  научних  радова  
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Сп ртски д г ђ  и  су  р зв м  т хн л ги п ст ли д ступни у
дигит лн ф рми К ришћ њ м  в лик г  бр л т к и  су  пр тх дн
р зви ни з  п тр б  пр тр г  т кст  пр тр г  вид  и мултим ди лн г
с држ п ст св ч шћ у  сп рту ут м тиз в н м т д пр гл д
ут кмиц  с  к рист  з  п рсир њ  вид  с држ  и њ г в  пр в ђ њ  у
ф рму  к  с  м ж  пр тр жив ти Пр м  њима т к м
сл д ћих  н к лик  г дин  прим н  у сп рту  ћ  с  су чити с
н к лик из з в и пр пр к Н  в ћ пр пр к бић пр в зил ж њ
виш г дишњ г пр тивљ њ к им у др ђ ни чл н ви сп ртских
рг низ ци  Исти ут ри  н в д  д  с  прим н  у  сп рту

н л зи н  пр л мн  т чки и д  в лики бр  м гућн сти к  н д н си тек
ч к  у д  буду  иск ришћ н

У циљу  одређивања позиције играча на терену  углавном  се користе
методе које захтевају  употребу  додатног  хардвера  и др

посматрање  терена  врше  помоћу специјалних камера које су
постављене на кров хале  Њиховим  коришћењем  није потребно  вршити било
какво  мапирање јер  се директно  може одредити позиција играча на терену
Већи број  камера се користи и у радовима  док се

 координате користе у  Све ово  у значајној  мери
олакшава процес одређивања позиције играча у односу  на наше истраживање

У овом  раду  је одређивање позиције играча базирано  на коришћењу
само  једне камере  Оно  је уско  повезано  и у великој  мери зависно  од  тачности
одређивања граница терена и препознавања самих  играча

Одређивање  позиције играча

Да  би се одредила  позиција играча  потребно  је одредити границе
терена  и препознати  све  играче  који се  тренутно налазе  на  терену
Препознавање  терена  се  врши  помоћу  алгоритма  за  препознавање
ивица и  детаљно  је објашњено  у  нашем  раду
Препознавање играча  се врши помоћу  латентне  машине вектора  подршке

 и детаљно  је објашњено  у раду  К д  су
д т кт в ни сви игр чи  п тр бн др дити тр нутну  п зици у н  к  с

ни н л з  Утиц  шут  с  р зличитих  п зици  н  игру  тим  д т  у
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истр жив њу У њему  су  анализирани статистички
подаци из  пет  сезона Прве Б кошаркашке лиге Србије  Коришћени су  подаци
о шутевима који су  се састојали од  позиције са које је упућена лопта и од
исхода  шута   успешан или неуспешан  Применом  неуронских  мрежа  су
добијени утицаји шутева са различитих  позиција на исход  меча  као  и однос
важности шутева у односу  на друге параметре  као  што  су  скокови  блокаде
итд

П д л  т р н  н  п зици  м ж  с  извршити н  виш  р зличитих
н чин к  с  п см тр  стручн  лит р тур  в з н  з  к ш рку  м ж  с
у чити д  н  п ст  и дн пшт  р ш њ  з в  пр бл м  Р зл г с  м ж
пр н ћи у чињ ници д  с  учин к н к г игр ч  угл вн м п см тр  у дн су
н  њ г ву  п зици у  Зб г т г  би тр б л  кр ир ти р зличиту  п д лу  т р н
з  ц нтр  б к  крил  итд  и  др су  кр ир ли
с пств ну  п д лу  т р н  н бл сти прим н м  кл ст р в њ  н д
з б л ж ним  п зици м  игр ч  У овом  истраживању  је коришћенап д ла
к  с  к ристи у н  в ћ м бр  у такмичења  У њој   сам  т р н п д љ н н
бл сти  Изгл д вих бл сти  прик з н н  слици  Н  слици с  види д
зн ч н  ш ст бл сти ли бл сти  и  с држ  пр ст р из  к г с

п г д к р чун  с  дв  п н  и пр ст р из  к г с  п г д к р чун  с  три п н
Зб г т г  с в бл сти р чун  у дупл  Ч ст  с  ср ћ  и случ  д бл ст

 п д љ н  у ч тири п д бл сти  Р зл г  чињ ниц  д  п д к ш м им м
н  виш ктивн сти  п  д д тн  п д л  креирана са циљем  д  с  св н
з б л ж

Слика  Подела терена на области
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Одређивање  просторне трансформације

Узим њ м у бзир  ств рних  дим нзи  т р н  у  к ш рк шк

лиги и п т т ч к  препознатих  на терену  тачка у пресеку  хоризонталне и

вертикалне  границе  терена  и  четири тачке  у  теменима  рекета м ж м

др дити функци у к пр дст вљ пр ст рну тр нсф рм ци у в

из  к рдин т

слик  у  т чку к  с  н л зи у  квиру  р лних  к рдин т

т р н  П р т ч к п с ду  р л ци у при ч му пр дст вљ

м трицу  тр нсф рм ци  која има следећи облик

У претходној  једначини се налазе следећи елементи

• представља матрицу  која дефинише тип трансформација

који ће бити примењен  скалирање  ротација  итд

• представља вектор  транслација који једноставно  помера тачке

• представља вектор  пројекције

Трансформација тачке  са  координатама у  тачку се  може

записати на следећи начин

Трансформација пројекцијом  показује како  се објекат  мења када се
мења угао  посматрања  Ова трансформација дозвољава креирање дисторзије
перспективе  Дисторзија перспективе се управо  и среће током  кошаркашких
утакмица па је овај  метод  и коришћен у нашем  истраживању  За одређивање
параметара у матрици су коришћене  референтне тачке  одређене  у
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теменима  рекета и пресеку  хоризонталне  и вертикалне  границе  терена  и
стварне мере терена

др ђив њ м пр ст рн  тр нсф рм ци  ми см  з пр в др дили
функци у к  ћ  н м м гућити д  бил  к  т чки с  слик др дим  т чну
п зици у н т р ну Упр в п м ћу њ ми и др ђу м п зици у
к ш рк ш

Пр др ђив њ  п зици  игр ч  н  т р ну  п тр бн др дити
п зици у игр ч  н  слици  При томе нам  п тр бн дн  т чк  п  игр чу
к  ћ  пр дст вљ ти м ст  гд  с н н л зи н  т р ну  к рдин ту в
т чк  см др дили п м ћу  пр в уг ник  к и б л ж в  ц л г игр ч
Н ш  к рдин т  с  н л зи н  ср дини изм ђу  дв  к рдин т  к
пр дст вљ  у л ву  и д сну  ивицу  пр в уг ник  к рдин т  би тр б л  д
пр дст вљ  ст п л  п см тр н г к ш рк ш р  тр ж н  т чк  з пр в
м ст  гд  с  н  т р ну  н л зи  п см тр ни  к ш рк ш  Зб г  т г  см  з
др ђив њ в  вр дн сти уз ли у бзир  пр в уг ник  к и пр дст вљ у

ск чн  згл б в  к ш рк ш р ж н  к рдин т  ср дњ  вр дн ст
к рдин т  д њих  ивиц вих  пр в уг ник
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Експериментални резултати

Када  су  препознате  границе  терена  и играчи  могуће је одредити
њихову  позицију  на терену  Резултате препознавања позиције играча је доста
тешко  квантитативно  проценити  Током  игре се дешава доста граничних
случајева које је тешко  окарактерисати да ли су  тачни или не  Нпр  ако  се
играч  налази између  две позиције  одлука алгоритма да играчу  додели једну
од  две позиције се може сматрати и тачном  и нетачном  Такође  ако  се играч
налази на самој  линији за три поена  алгоритам  није довољно  прецизан да
препозна да ли је стопало  чепало  линију  или не  У овом  раду  се позиција
сматра тачном  уколико  је алгоритам  играча придружио  било  којој  од  две
области између  којих  се он налази

Одређивање позиције играча је тестирано  над  скупом  од  сто  фрејмова
са  десет  различитих  утакмица  На  овај  начин  се  могу  проценити стварне
могућности алгоритма јер  се он не обучава поново  за сваку  нову  утакмицу
Резултати  одређивања  позиција  играча  су  приказани  у  табели   Од
играча  коректна позиција је одређена за  играча  што  представља тачност
од  Постоје два разлога за  нетачно  одређене позиције  Прва је у
одређивању  границе  рекета Уколико граница  није  коректно  одређена
почетне тачке  за матрицу трансформације  су такође  некоректне Као
последица  овога  тачке  на  фрејмовима  које представљају  позиције играча
нису  коректно  мапиране на  реалне позиције  на терену  Други разлог је у
тачности препознавања скочних  зглобова код  играча  У неким  случајевима
зглобови су  препознати  изнад  или  испод стварних позиција на  којима  се
налазе  У таквим  случајевима  мапирање се врши у складу  са препознатим
позицијама скочних  зглобова  што  може довести до  придруживања играча
некоректној  области на терену
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Табела  Тачност  одређивања позиције играча по  областима

Област Тачно Нетачно Проценат
Област  
Област  
Област  
Област  
Област  
Област  
Област  
Област  
Област  
Област  
Област  
Укупно

Примери одређивања позиција су  приказани на слици 
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Слика  Примери одређивања позиција играча

Закључак

Приказани  алгоритми  представљају  један  од  корака у  креирању
софтверског  система за аутоматског  вођења статистике Њихов основни
допринос је робусност  и применљивост  над  великим  бројем  снимака са
кошаркашких  утакмица  Истраживање доноси  нов  приступ у  одређивању
тачне позиције играча помоћу  просторних  трансформација Аутоматско
одређивање  п зици  игр ч  н  т р ну  се  врши  помоћу  сним к  к и с
миту у гл д цим  пут м т л визи ских  кућ в к в тип снимк  д  п гл д

са с м дн  к м р  у бил  к м тр нутку  п см тр њ  шт  с м пр ц с
д т кци  чини т жим

Простор  за даља истраживања је веома широк Овде је представљен
први корак у креирању система  за  аутоматско вођење  кошаркашке
статистике  Његова применљивост  у односу  на друге системе је у томе што
користи снимке са само  једне камере  Приликом  анализе противничког тима
и припреме за нове утакмице  тренери најчешће и поседују  управо  овакав
снимак У  циљу  креирања практично  применљивог решења потребно  је
бележити и остале статистичке параметре као  што  су  скокови  асистенције
изгубљене и освојене лопте  блокаде итд
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Референце

 М  М  Ј
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Рад  примљен

Рад  прихваћен
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Гордана  Мијаиловић
Ивана  Прлић
Висока школа струковних  студија за васпитаче и
пословне информатичаре  Сирмијум  Сремска Митровица

АКТУЕЛНА ПРАКСА УВОЂЕЊА У ПРОФЕСИЈУ
ВАСПИТАЧА КРОЗ  ИНИЦИЈАЛНО  ОБРАЗОВАЊЕ

Резиме Квалитет  иницијалног  образовања васпитача у  Србији је
тренутно  под  упливом  бројних  реформи у образовању  и зато  у фокусу  нашег
интересовања  Ово  важно  питање иницијалног образовања разматрамо  као
актуелну  праксу увођења  у  професију  васпитача  кроз  неколико  фаза
уписна политика  студентска пракса  приправништво  Сходно  томе
приказаћемо критичко промишљање настало као резултат анализе
декларативних званичних програма  иницијалног  образовања  васпитача
важећих  релевантних  закона  правилника и актуелне праксе реализације ових
студијских програма од уписа преко организације самих студијских
програма  где  ће нарочита  пажња бити посвећена  студентској  пракси  до
приправништва као  фазе која је  чувар  капије  професије васпитача  Пошли
смо  од  претпоставке да се овим  питањима морамо стално  враћати да бисмо
одговорније зрелије и  смисленије  планирали  и  стварали  могућности  за
квалитетнију  праксу  иницијалног  образовања васпитача а  самим  тим  и
предшколског  васпитања

ључне речи  иницијално  образовање васпитача  студијски  програми
стручна  пракса  законски  оквир  развој  професије васпитача

УДК
Прегледни рад
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УВОД

Још  од  године актуелна је реформа вишег и високог образовања
што  има бројне ефекте на структуру  садржај  и трајање студија  На Конгресу
стручних  радника предшколских установа  одржаног   године  дате  су
оштре  критике  на рачун  квалитета  иницијалног образовања  васпитача
Указано  је на недостатке који  произилазе из  курикулума  високог образовања
а који  се тичу  потребе за  стицањем  вештина и знања  за  рад у пракси
Такође је наглашено  да је у оквиру  читавог образовног система  потребна
промена  парадигме која  се фокусира  на  дете Сажетак рада Првог конгреса
стручних  радника предшколких  установа Србије  СРПУС

У овом  раду  покушавамо  да одговоримо  на питања која се оријентишу
на следеће  Да ли и на који начин иницијално  образовање васпитача кроз
различите фазе одговара на захтеве васпитачке професије  Одговоре смо
тражили  кроз анализу  студијских  програма  за образовање  васпитача  и
релевантних  законских  докумената  а у односу  на уписну  политику  стручну
праксу  и приправништво  Свесни да је свако  од  ових  питања комплексно  и да
захтева опсежно  истраживање  сврху  ове анализе видимо  у  уочавању  и
указивању  на извесне неусаглашености иницијалног образовања васпитача са
основним  потребама праксе предшколског васпитања  као  основ за дискусију
и  иницирање истраживања уз партиципацију  свих  актера у  тражењу
оптималних  решења за унапређивање образовних  политика и постојеће
праксе образовања васпитача

Професија  васпитача  у републици  Србији  у законским
оквирима  и курикулуму

Према Закону  о предшколском  васпитању  и образовању  Сл  гласник
РС бр и члан васпитно образовни рад  могу  да
остварују  васпитачи васпитач  медицинска сестра васпитач  и дефектолог
васпитач  Чланом  прописано  је да послове васпитача може да обавља
лице  које испуњава  услове  прописане  Законом и има одговарајуће
образовање
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 са  децом  узраста  од  шест  месеци до  две  године   лице које  има
средње образовање  медицинска сестра  васпитач  а са децом  узраста од  две
до  три  године   лице  које има  средње  образовање   медицинска  сестра  
васпитач и лице  које има одговарајуће  више  образовање односно
одговарајуће  високо  образовање  на  студијама првог  степена  на  којима је
оспособљен за рад  са децом  јасленог  узраста  васпитач

 са децом  узраста од  три године до  поласка у школу  лице које има
одговарајуће више образовање  односно  одговарајуће високо  образовање на
студијама првог  степена   основне  струковне студије основне  академске
студије  или  специјалистичке  струковне  студије  или  на  студијама  другог
степена  мастер  академске студије  специјалистичке академске студије или
мастер  струковне студије Имајући у  виду  оваква законска решења
анализирали смо  постојећу  праксу  у  Републици  Србији  ослањајући  се  на
релевантна законска документа и актуелне акредитоване студијске програме

Са  друге  стране  иницијално  образовање за професију  васпитача  у
Републици Србији могуће је стећи на нивоу  високог образовања и  на  две
врсте студија  академским  и струковним  студијама  Звања која студент  може
стећи регулисана су  Правилником  о листи стручних  академских  и научних
звања  Службени гласник  РС  бр  и Стога смо  анализу
студијских  програма за образовање васпитача усмерили на уписну  политику
стручну  праксу  и приправништво

Уписна  политика

Услов за упис на студијске програме високих  школа и факултета за
образовање васпитача могућ је са завршеном средњом школом у
четворогодишњом трајању Кандидати подлежу провери способности
физичких говорних и музичких способности која је елиминаторног

карактера а затим полажу тест знања  из области  српског  језика  и
књижевности и опште информисаности  Рангирање кандидата врши се према
укупном  броју  бодова  на основу  успеха  у  средњој  школи  и  успеха  на
тестовима знања  Сходно  одредбама новог Закона о високом  образовању  Сл
гласник  РС  бр  чл  у наредном  периоду високошколске установе
ће  уписивати кандидате  уз  признавање опште  односно  стручне матуре за



Педагошки записи Бр  Год

упис на академске  односно  струковне студије  Остаје право  високошколске
установе да утврђује критеријуме на основу  којих  се обавља класификација и
избор  кандидата за упис на студије првог степена  који укључују  и  општи
успех  постигнут  у средњем  образовању  у четворогодишњем  трајању  успех
на матури резултате испита за проверу знања односно склоности и
способности

Уважавајући  вредности  демократичности и  доступности образовања
али  и  специфичности  васпитачке  професије уписна  политика  може се
проблематизовати са  више  аспеката са  аспекта потреба  праксе  што  би
требало  решавати у домену  националне  односно  државне политике  питање
врсте  студија питање  броја  студената  и  мреже  установа  за образовање
васпитача  са аспекта оправданости и или  не довољности критеријума за
упис  као  и  не доследног  придржавања ових  критеријума  Наиме  у пракси се
уочава појава да се сви пријављени студенти приме  посебно  уколико  их  се
није пријавило  довољно  у односу  на број  по  дозволи за рад Дешава се да у
једној  школи кандидат  не прође проверу  способности  нпр  због проблема у
говору  а онда тај  исти кандидат  буде примљен у другој  школи  Чини се да је
постојећа  уписна  политика  оријентисана  на  обезбеђење  потребног  броја
студената  као  услова  за  опстанак  и функционисање  установе  одржавање
норме  часова  запосленог  наставног  кадра  а  да су  при томе  мање  важни
пред услови за професију  васпитача и питање како  да радимо  на квалитету
С друге стране  има размишљања да уписну  политику  треба пооштрити  па
провером  обухватити особине личности кандидата за васпитачки позив  као  и
њихову  мотивацију  за бављење професијом  васпитача  али то  онда отвара
друга питања  На који начин би се то  постигло  и ко  би вршио  такву  проверу
Да ли су  тестови личности у овом  смислу  предиктивни и заиста дају  податке
о личности која се може бавити овом  професијом
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Стручна  пракса

Ову  анализу  можемо  повезати и са закључцима који су  донети 
године на завршној  конференцији конзорцијума пројекта

 одржаној  у Високој  школи  за образовање васпитача у Новом
Саду  која је окупила више од стотину  актера и практичара у систему
предшколског образовања и васпитања И тада је истакнут проблем
неусаглашености студијских  програма са потребама праксе  као  и међусобне
неусаглашености у погледу  исхода и садржаја  што  резултира неуједначеним
и  углавном  недовољним  компетенцијама свршених  васпитача На истој
конференцији проблематизовано је образовање  васпитача  на  нивоу
академских  студија  У  прилог  томе  можемо  се  позвати на  стандарде  за
акредитацију који у односу на академске студије јасно дефинишу
квалификације након основних  струковних  студија  поседовање практичних
знања  која омогућују  брзо  укључивање у процес рада

Имајући  у виду значај практичног оспособљавања  васпитача  у
контексту вртића посебно нас је занимао удео стручне праксе у
курикулумима наведених  студијских програма  исказан бројем  ЕСПБ  као
мерилом оптерећења студената У студијским програмима образовања
васпитача наглашава се значај  стручне праксе  током  које студент  у складу
са компетенцијама које је стекао  током  наставног процеса  треба да активно
учествује у васпитно образовном  раду  у предшколској  установи  како  би
стекао  искуство  континуираног  непосредног  рада  са  децом  предшколског
узраста и унапредио  своје компетенције за  бављење професијом  васпитач
Анализа свих  студијских  програма са основних  академских  и струковних
студија  у  Републици  Србији коју  су  аутори  овог текста  урадили  као  део
ширег  истраживања   Табела   и Табела   показује да  је стручна пракса
заступљена у свим програмима али у различитом обиму односно
оптерећењу  студената  исказаном  бројем  ЕСПБ  у  оквиру  курикулума  На
нивоу  струковних  студија удео  праксе исказан бројем  ЕСПБ у укупном  броју
ЕСПБ  креће се у распону од  до  што  је значајно  више у односу
на академске студије  где тај  распон износи од  до  Поставља се
питање шта ове бројке значе за студенте  васпитаче и професоре  Да ли већи
процентуални удео  стручне праксе у структури студијског програма нужно



Педагошки записи Бр  Год

значи квалитетније иницијално  образовање  Који су  то  додатни услови које је
потребно  испунити  да  би време  проведено  на  пракси било  смислено  за
студенте  васпитаче и професоре  а студенте добро  припремало  за изазове
професије за коју  су  се определили  То  су  само  нека од  важних  питања која
се  отварају када  покушамо да тумачимо ове  квантитативне  податке
Одговорно  би било  спровести квалитативна истраживања у бар  једном  броју
високошколских  институција  о  томе  како  се време  проведено  на  пракси
заиста користи за смислено  учење о професији васпитача

Са друге стране  већ дужи низ  година говори се о важности и значају

праксе студената у оспособљавању за послове и задатке који се од њих

очекују и  потреби  успостављања система и  модела стручне праксе  што

подразумева и развијање модела сарадње привреде  јавног сектора и других

сектора са високошколским  институцијама У  савременим  концепцијама

образовања васпитача сврха праксе сагледава се у оспособљавању  студента

да самостално  процењује преиспитује гради знање контекстуално  кроз

проблематизовање и преиспитивање педагошке праксе  чиме се припрема за

очекиване улоге у пракси  што  захтева довољно  времена и добро  осмишљен

концепт  праксе У  том  смислу на основу  добијених  података можемо
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указати да стручна пракса није заступљена у довољној  мери у иницијалном

образовању  васпитача Разлике у  броју  ЕСПБ за стручну  праксу  међу

студијским  програмима сугеришу  и питање у којој  мери број  ЕСПБ заиста

одговара реалном  оптерећењу  студента на пракси  што  би требао  да буде

посебан проблем  за промишљање и истраживање

Ослањајући  се  на  искуства  у реализацији стручне праксе у оквиру
студијских  програма високих  струковних  школа  као  и разматрања овог
питања од  стране других  аутора  Марковић  проблеми у овом  сегменту
образовања  васпитача  везани  су и за нерешена  питања  менторства
организациона питања   сви  студенти  на пракси  у  исто  време  недовољни
капацитети  предшколских установа да приме  све  студенте лоша
организација и праћење рада студената као  и  недовољној  сарадњи
високошколских и предшколских установа Да постоји потреба да се
системски реши ово  питање показује и једна од  новина у Закону  о основама
система образовања и васпитања у РС  која се односи на уређивање
питања везаних за установе вежбаонице за студенте на студијским
програмима за образовање наставника  васпитача и стручних  сарадника  као
наставне базе високошколске установе Дефинисани су  и услови које треба
да обезбеди вежбаоница за спровођење праксе студената  координатора
студентске  праксе  ментора  студентске  праксе  у  установи  посебан
простор  за  консултације студената  и ментора  размену  искуства  и  идеја и
планирање других  активности  савремену  опрему  за остваривање наставе и
учења Наводи се и да детаљан програм  рада студената на пракси заједнички
развијају  наставници високошколских  установа  координатори  ментори и
студенти
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Приправништво

По  завршеним  студијама и заснивању  радног односа  васпитачи имају
обавезу  увођења у посао  и полагања испита за лиценцу  Начин увођења у
посао провера савладаности програма у  установи у  којој  је васпитач
приправник  запослен програм  и  испит  за лиценцу  којим  се проверава
оспособљеност за професију васпитача регулисани су  Правилником о
дозволи за рад  наставника  васпитача и стручних  сарадника Питање
приправништва разматрамо  у односу  на иницијално  образовање из  неколико
разлога искуства  у  процесу  увођења  приправника  у  посао  указују  на
неусаглашености потреба  праксе  и програма  иницијалног образовања
добијањем  дипломе обично  се прекида веза између  дипломаца и установе у
којој  су  се образовали  због  чега млади васпитачи остају  без  подршке оних
који су  их  припремали  а установе за образовање васпитача губе прилику  за
добијање повратне информације о квалитету  студијског програма  као  основе
за њихово  унапређивање

Сам  испит за полагање лиценце организован је тако  да као  део  испита
васпитач  добија  тему  активности за  коју  пише  припрему  и  реализује
активност  са децом  у некој  од  предшколских  установа  пред  комисијом  чији
је један од  чланова наствник  запослен у установи за образовање васпитача
Обзиром  на слабости иницијалног  образовања  препознате у дисциплинарно
оријентисаном курикулуму  и  издвојеним методичким областима као  и
испиту  за лиценцу  који прати тај  модел  а што  је у нескладу  са савременим
приступима учењу  и  подучавању  деце  предшколског  узраста може  се
поставити питање смислености целог  овог процеса  Васпитачи који се годину
дана  уводе у посао  на  принципима  савремених  концепција  предшколског
васпитања  доводе се у ситуацију  да се за испит  за лиценцу  који треба да
потврди њихову  спремност  за бављење професијом  спремају  на начин који
није више прихватљив у пракси предшколског васпитања
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Закључна  разматрања

У раду  смо  невели неке уочене слабости које се односе на недовољну
заступљеност  праксе  отворили питања и указали на неке дилеме везане за
врсту  студија  за  образовање  васпитача  за уписну  политику  оправданост
постојећег  концепта полагања за лиценцу  и др  Међутим  тражење одговора
на суштинско питање квалитета студијских програма као питање
усклађености  са  захтевима професије захтева  даљу дубинску анализу
студијских  програма дефинисаних  исхода студијског програм  и  њихове
покривености исходима на нивоу  појединачних  студијских  предмета унутар
сваког  студијског програма  анализу  садржаја и посебно  начина организације
наставе

Постојећи студијски програми за образовање васпитача морали су  да
задовоље дефинисану  форму  и стандарде за акредитацију  и подлежу  провери
квалитета кроз  поступак  самовредновања и спољашње провере квалитета у
законом дефинисаним роковима  по  новом Закону  о високом образовању
донетом  год  у циклусу  од  седам  година  Поступак акредитације и
поновне акредитације је нужан и захтеван  али не може да обезбеди потребне
суштинске промене  Оне су  истински могуће само унутар  институције  кроз
процес истраживања преиспитивања и мењања у подржавајућем
регулаторном  оквиру  и  уз  партиципацију  свих  заинтересованих  страна
посебно  практичара

Сведоци смо  да овакве суштинске промене нису  лаке ни брзе  али су
могуће и оне се дешавају кроз  стварање погодног законског оквира
остваривање активности предвиђених Стратегијом развоја образовања
увођењем стручно истраживачких пројеката у струковно образовање
умрежавање  и  повезивање  школа факултета предшколских  установа  и
других  актера у оквиру заједничких  пројеката  стручних  скупова  програма
стручног  усавршавања  укључивању  практичара у креирање и остваривање
курикулума  осмишљавање и развијање модела интегрисане праксе и др  Као
доказ  или илустрацију  наводимо  да су  највеће добити за четири школе за
васпитаче  из  Србије које су  учествовале  у  поменутом
пројекту унапређење методичких  компетенција наставника и  пре свега
иновирани  студијски  програми као  резултат  бављења  питањем односа
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исхода учења садржаја и  наставних  метода кроз  размену  искустава и
партиципацију  наставника  студената и практичара

Додајмо на  крају да  се  у овом раду нисмо довољно бавили
садржинским  концептуалним  питањима вредности  начинима како  се за њих
опредељујемо  и како их  кроз  програм  подржавамо  Овакав вид  анализе је
сложен и захтева сложеније истраживање  Сматрали смо  да овај  рад  може да
буде подстрек  свим  високошколским  установама да на нивоу  своје установе
темељно  преиспитују  и у складу  са тим  мењају  студијске програме  Притом
треба да пођу  од  важних  етичких  питања вредности на нивоу  исхода
студијских  програма  али  и  на  нивоу  појединачних  студијских  предмета
међусобне усаглашености  усаглашености са вредностима у нашем  систему
образовања  али  и  вредностима до  којих  се  држи  у  нашем  друштвеном
контексту  као  питањима смисла и подршке предшколском  васпитању
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Референце

КАПК  Комисија за акредитацију  и проверу  квалитета  Водич  кроз

акредитоване  високошколске  установе  и студијске прогеаме у

Републици Србији Београд Комисија за акредитацију  и  проверу

квалитета

Крњаја Ж Бренеселовић Д Политика грађења квалитета у

предшколском  васпитању  Где станује квалитет  Књига  Београд

Филозофски факултет  Институт  за педагогију  и андрагогију

Крњаја  Ж  Развијање праксе дечјег вртића  Где станује квалитет

Књига Београд  Филозофски факултет  Институт  за педагогију  и

андрагогију

Марковић  Т  Модел  интегративне праксе у иницијалном  образовању

васпитача  докторска дисертација Београд Универзитет у

Београду  Филозофски факултет 

Правилник  о дозволи  за  рад  наставника  васпитача  и стручних  сарадника

 Службени гласник  РС  бр

Правилник  о листи  стручних  академских  и научних  звања  Службени

гласник  РС  бр  и 

Правилник  о изменама и допунама Правилника о стандардима  и поступку  за

акредитацију високошколских установа и студијских програма

 Службени гласник  РС  бр

СРПУС Сажетак радова Првог конгреса стручних радника

предшколских  установа  Србије  СРПУС  Предшколско  васпитање и

образовање у Србији  изазови  и перспективе  Београд  Смедерево

Закон о предшколском  васпитању  и образовању   Службени гласник РС

бр  и 
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Закон о основама система образовања и васпитања Службени

гласник  РС  бр

Закон о високом  образовању   Службени гласник РС  бр

Рад  примљен

Рад  прихваћен
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Милица  Ничић
Драган  Дукић
Висока школа струковних  студија за васпитаче и
пословне информатичаре Сирмијум  Сремска Митровица

НОВИ  МОДЕЛ  ФИНАНСИРАЊА  ВИСОКОГ
ОБРАЗОВАЊА

Апстракт  Имајући у виду да је циљ ЕУ да постане водећа економија
у свету  заснована на знању  то  је и логична чињеница да се све већи значај 
придаје развоју високог образовања кроз различите стратегије попут
стратегије Европа  где су  постављени циљеви који су  мерљиви  па је
тако  између  осталог  дефинисано  да  младих  треба да буду  високо
образовани до  године  ЕУ  настоји да кроз  заједничку  реформу  система
образовања  створи  простор  високог  образовања који ће омогућити  лакше
поређење студијских  програма  већу  мобилност  студенатаи наставника  већу
аутономију  образовних  институција и  веће инвестиције  у истраживање  и
развој  Заједничка образовна политика подразумева да постоји јединствени
начин утврђивања  величине  државних  расхода  за  финансирање високог
образовања и да образовне институције широм  Европе имају  сличне типове
буџета  и степен аутономије  приликом трошења  додељених средстава
Улагање у развој образовног система  и достизање  европског  просека
издвајања за високо  образовање представља услов који наша земља треба да
оствари  на путу  пуноправног  чланства у  Европској  унији  У  том  смислу
потреба за променом  модела финансирања високообразовних  институција у
Србији се јавља као  природна последица  те су  високообразовне институције
упућене на одабир  одговарајућег  модела финансирања  који би помогао у
идентификовању нових шанси и могућности заснованих на динамици
тржишних  потреба и конкуренције  Чињеница је да су  данас високообразовне
институције  суочене са потребом  разумевања  фактора  и околности  који
креирају  тржишну  атмосферу како  би  ускладили  понуду  са  актуелном
тражњом  и  тиме  се  адекватно  позиционирале  у  односу  на релевантну
конкуренцију С тим  у вези је ускоро  најављено  и усвајање новог закона о
финансирању високог образовања који ће  по речима предлагача

УДК

Прегледни рад



Педагошки записи Бр  Год

променити комплетну  парадигму  начина финансирања високог образовања у
Србији

Кључне речи  Финансирање високог образовања
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 Т
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УВОД

Високо  образовање је једно  од  подручја које је ЕУ  порепознала као
значајно  за развој  друштва  односно  представља јавну  корист  која обухвата
допринос напретку  у  знању  економском  расту  и  порасту  флексибилности
тржишта рада у ширењу  писмености  естетских  и културних  вредности  и
ефикаснијој  политичкој  партиципацији Знање као  главни
елемент  високог  образовања  је материјал  који се  производи  преноси  и
усавршава 

За високо  образовање  када је реч  о економском  развоју  се тврди да
увећава продуктивност  првенствено  кроз  раст  људског капитала  односно
стварање веће и боље образоване радне снаге  Поред  овога  унутар  економије
знања  производња знања  заједно  са ефективним и ефикасним преносом
знања индустрији  виђена је као  један од  кључних  фактора за економски раст
у развијеним земљама  У свим развијеним земљама економски раст  и развој
темељен је на економији знања  производњи знања као  и преносом  знања на
целокупну  привреду што  представља кључне факторе развоја друштва

Значајно  је  такође узети у обзир  и критеријуме који индиректно  утичу
на  социо економску  ситуацију  и развој  друштва  а  резултат  су  улагања  у
високо  образовање  Већа образованост  становништва повезана је са мањим
трошковима других  јавних  сектора  јер  је на основу  студиозних  истраживања
доказано  да образованији људи мање користе здравствени систем  јер  имају
више информација и  знања о  превенцији болести  а  ако  остану  без  посла
труде се да тај  период  што  краће траје  па се тиме мање ослањају  на систем
социјалне заштите итд

С друге стране  економска перспектива високог образовања наглашава
индивидуалну  корист  коју  појединац има од  завршавања вишег степена
образовања  Образовање се види као  канал друштвене мобилности који може
омогућити или  олакшати индивидуално напредовање  и на  тај начин
поправити друштвено економски статус као и квалитет  живота Ово
очекивање је нарочито  присутно  у државним  политикама и стратегијама које
за  циљ  имају  смањење  сиромаштва  економски  развој  пораст  друштвене
кохезије итд
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Ниво  високог  образовања је одлучујући фактор  у омогућавању  или
олакшавању  друштвене покретљивости  нарочито  од  када професије повезане
са високим друштвеним статусом захтевају  високообразовне квалификације

Користи од  високог  образовања нису  ограничене само  на појединце или
јавни сектор већ  укључују  и  приватна предузећа јер у  најмању  руку
образовање смањује потребу  за обуком  и за трошковима преквалификације
када се мењају  технологије и производи  док поједине обуке и истраживачки
програми могу  повећати продуктивност Због тога је приликом  анализе
начина  и  потребе  финансирања високог  образовања значајно  узети све
заинтерсоване актере у обзир  њихову  улогу  и одговорност  у том  процесу

Узимајући различите  користи  које поједини актери  имају од
образовања и схватања његове добробити у друштву  нарочито  су  присутни у
дебатама о томе  који  је  најадекватнији  модел финансирања високог
образовања  У том  смислу  се и аргументи који се истичу  у корист  конкретног
модела финансирања  засновани пре  свега  на очекиваном  или  стварном
утицају  високог  образовања нарочито  када је реч  о  проценту  јавног и
приватног  у финансирању  високог  образовања 

Модели  финансирања  високог  образовања

Прикупљање финансијских средстава и њихово преношење
институцијама високог  образовања  представља  инструмент  јавног  сектора
помоћу  којег  владајуће  институције остварују  циљеве у  оквиру  стратегије
развоја образовања као  што  су  квалитет ефикасност  и  правичност Од
институција високог  образовања  којима су  додељена средства  очекује се да
их  искористе на најефикаснији начин и тиме допринесу  остваривању  циљева
образовања  Финансирање високог образовања зависи од  улоге
високог  образовања у земљи и друштву  и интереса које интересне групе које
улажу  у високо  образовање имају  од  високог образовања 

Високо  образовање се поред  јавних  средстава финансира и из  других
извора  која укључују приватна средства  средства  на  основу  сарадње  са
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индустријом међународни извори различите саветодавне и
научноистраживачке услуге које академска заједница нуди  као  и школарине
Четири основна  модела  финансирања  високог образовања  су

1. Амерички модел синергија истраживања и  наставног процеса
Према Америчком  моделу  финансирања високошколсих  институција
универзитети су  првенствено  институције у приватном  власништву
Извори за њихово финансирање су већином обезбеђени кроз
школарине  донације и различита давања  док је мали део  средстава
обезбеђен из  федералног  буџета или локалних влада

2. Јапански модел је у поређењу са представљеним моделима
најекстремнији модел  финанцирања  високог  образовања јер се
сматра водећим  моделом  приватизације високог образовања  Према
традицији земаља у источној  Азији  породице имају  кључну  улогу  у
финансирању високог образовања у поређењу са изворима из
буџетских  средстава

3. Британски модел  УК Ирска Шпанија Овај  модел представља
посебну врсту приватних високошколских институција Он се
разликује од  америчког  и  европског модела јер  високошколске
институције нису  у потпуности нити у државном  нити у приватном
власништву  То  су  јавне институције које влада подржава  али не и у
потпуности финансира  Јапански и Аустралијски модел

4. Европски  континентални модел  образовање доступно  свима Према
овом  моделу универзитети су  јавне институције које финансира
држава из  буџетских  средстава
У Европским  земљама могу  се срести следећи модели финансирања

Турајлић

Улазно  излазни  модел  као  најстарији модел је дуго  година био
заснован на броју  уписаних  студената  улазни модел  који се користи код  нас
као  основ за прерасподелу  средстава  Временом  модел је показао  бројне
недостатке који се огледају  кроз  повећање броја уписаних  студената преко
реалних  капацитета  Настала ситуација  доводи  до  смањење  ефикасности
студирања и  појаве великог  процента одустајања од  студирања Овакви
исходи су  навели многе земље да размишљају  о излазном  моделу  односно  о
моделу  којим  ће се факултети финансирати на основу  броја оних  студената
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који  су  завршили  студије  Могући  проблем  овог модела је  у снижавању
критеријума како  би се  повећала  успешност  студирања што  би довело  до
смањених  компетенција  свршених  студената  а  тиме  би  била  и  смањена
могућност  за запослење У  тржишним  условима веома брзо  би опало
интересовање будућих  студената за овакву  установу

Модел  преговора  и модел  формуле  већина Европских  земаља има у
буџету  унапред  утврђен укупан износ средстава за финансирање факултета
Утврђени износ се дели на све високошколске установе на основу  утврђене
формуле  преговорима са установом  или комбинацијом  оба модела  Основна
предност  модела путем  преговора је могући утицај  државе на развој  самих
установа са потребама друштва  Као  недостатак истиче се да је могуће да на
коначну  одлуку  о финансирању  може  да  утиче лобирање  или  политички
утицај  установа  Финансирање путем  формуле је далеко  објективније  јер  је
засновано  на броју  студената  улаз  излаз комбиновано  број  различитих
студијских  програма  врсту  наставе  инфраструктуру  и сл Финансирање на
основу  перформансе  засновано  на формули као  претходни модел који поред
наведених  параметара укључује и квалитет  дипломираних  студената  број
објављених радова пријављених патената међународних пројеката
репутација итд

Пример  финансирања  према  формули користи  се  у  Словенији  као
реформисан модел у којем  је државни буџет  за високообразовне институције
организован тако  да спецификује  ставку  по  ставку  Комбинација излазних  и
улазних  критеријума у  формули финансирања у  Словенији Бранковић  Ј  и
др

Нормативна годишња средства се израчунавају  на следећи начин

 Σ 

• је годишња почетна вредност и представља нормативна
годишња средства по  студенту  у првој  студијској  области  Израчунава
се као

•  Σ 

•  су  годишња буџетска средства за наставну  делатност  тј  то  су
укупна средства за студијску делатност свих високошколских
установа се одређује у  складу  са  правилником  за  припрему
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државног  буџета а  у  оквиру  финансијског плана министарства
одговорног  за високо  образовање

•  укупан број  редовних  студената у старом дужем циклусу  и у првом
и другом  Болоњском  циклусу

•  Пондерација  према дипломираном  студенату  програма
према студенту  истог  програма

•  Број  дипломираних  редовних  студената у старом  дужем  циклусу  и
првом и другом Болоњском циклусу фактор  групе студијске
области

• Σ  сума свих  високообразовних  институција
Основ алокације средстава тиче се критеријума и механизама који се

користе  при одређивању  количине  јавних  средстава  која  ће  бити  дата
конкретној  институцији високог  образовања  Механизми могу  бити  формула
за финансирање  и преговарање између  институције и државе

ДРЖАВА
Преговарање  о броју

запослених
и броју  студената

Формула  заснована  на
бодовима  дипломама  итд

Ваучери Тендери

ТРЖИШТЕ
Слика  Класификација  механизама  финансирања  аутори  према 

Класификација механизама финансирања односи се на две димензије

• у којој  мери високим  образовањем  управља држава или тржиште  и
• шта је кључни критеријум  за алокацију  буџетских  средстава за високо

образовање
Прва  димензија  је  нешто  формалнији  начин да  се  утврди  колико  је

централизована или децентрализована власт  у националним  високошколским
системима Тржишно оријентисани сектори институцијама остављају
поприличан степен слободе да јавна средства користе како  оне сматрају  да је
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најбоље  а  видљиви су  у  аутономији  својих  институција  када  треба  да  се
објасни како  су  средства прикупљена и  утрошена неограничени блок
грантови  и за истраживање и за наставу  способност  да се факултет  унајми
по  тржишној  вредности и слобода одређивања и

Друга димензија се тиче критеријума по  којима се средства додељују  да
би се остварили одређени циљеви

Финансирање  високог  образовања  код  нас  актуелни  модел

Република Србија  за  разлику  од  земаља ЕУ  институцијама високог
образовања  додељује  средства  из буџета  која  су унапред дефинисана
уговором  тип буџета  који високошколска институција закључује са
Владом  по  препоруци Министарства просвете Арсенијевић  Ј  и др
Средства  за обављање  делатности високошколске  институције  обухватају
материјалне трошкове плате запослених опрему подстицање
научноистраживачког  рада  итд Компаративне економске студије углавном  се
баве процентом  БДП а који се даје на високо  образовање Вукасовић  М  и
др

Табела   Проценат  високог  образовања у БДП  у регији

Земља Високо

образовање
Црна  Гора
Хрватска
Словенија
Србија

Извор  Финансирање високог  образовања  у југоисточној  Европи  Албанија  Црна
Гора  Хрватска  Словенија  Србија   Центар  за  образовне  политике  Београд

Код  нас је у примени модел који  у први план ставља број  студената и
на бази тог потребан број наставника и сарадника што повећава
заинтересованост  факултета за ефикаснији рад  и бољу  пролазност  студената
а  тиме  и  притисак  на  државу  да  одобри све већи  број  буџетских  места
Домазет  Д
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Високошколске установе у  складу са Законом  за обављање своје
делатности могу  стицати средства из  више извора  средства која обезбеђује
оснивач  школарине донације поклони и завештања  средства за финансирање
научноистраживачког и стручног  рада  накнада  за  комерцијалне  и друге
услуге оснивачка права из  уговора са трећим  лицима и други извори у складу
са законом

Средства која се обезбеђују  из  буџета Републике Србије намењена су
за плате запослених материјалне трошкове текуће и инвестиционо
одржавање  опрему  обнављање библиотечког фонда  капиталног одржавања
објекта  друге  намене у  складу  са  законом  Високошколска  установа има
обавезу  да сваке године достави Министарству  просвете податке на основу
којих  се утврђује право  на број  извршилаца који је неопходан за реализацију
програма рада и наставних  планова

Елементи за утврђивање права на број  изршилаца су  број  и структура
стално  запослених  са пуним радним временом број  запослених  којима се
увећава плата по  основу  функције  број  студената који су  први пут  уписани
на терет буџета број студената који су уписани по неком другом
основу подаци о броју  зграда број  књига у библиотеци итд

Тако  је у укупним  буџетским  расходима за год  Закон о буџету
РС за 

За потребе високог  образовања опредељено  дин
Извори финансирања су

• Приходи из  буџета
• Сопствени приходи буџетских  корисника
• Трансфери од  других  нивоа власти
• Неутрошена средства донација

У школској  години у Републици  Србији уписало  се  на  све
нивое  студија   студента  на свим високошколским институцијама
Посматрано према начину финансирања студија или
студената  уписало се на  буџет а или студента  на
самофинансирање Републички завод  за статистику  Високо  образовање
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Слика  Уписани студенти према начину  финансирања у 

На  државним  и приватним  универзитетима  укупно  је  уписано
студент или студената уписано је на

државним  а  или  студент  на  приватним  факултетима На
високим државним  и приватним  школама  укупно  је  уписано
студент или на  државним  високим  школама  а  или

 студента  на  приватним  Републички  завод  за  статистику  Високо
образовање

Државни
Факултети

186.460

Држ.Високе
школе 37.268

Приватни
28.221

ПВШ4.223

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Слика  Уписани студенти  на факултете и високе школе према
начину  финансирања
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Табела  Уписани  студенти  по  универзитетима  и начину
финансирања

Универзитети
Студенти 

Начин финансирања
буџет самофинансирање

свега мушко женск
о свега мушко женск

о свега мушко женск
о

Укупно 25617
2

11130
1

14487
1

10490
9 42390 62519

15126
3 68911 82352

Државни универзитети 18646
0 76264

11019
6 88724 34739 53985 97736 41525 56211

Универзитет у Београду 10027
1 39517 60754 41615 15599 26016 58656 23918 34738

Универзитет уметности 2668 965 1703 1654 585 1069 1014 380 634
Универзитет Народне одбране 984 657 327 752 516 236 232 141 91
Универзитет у Крагујевцу 14792 5306 9486 8271 2897 5374 6521 2409 4112
Универзитет у Нишу 20634 8879 11755 11844 5075 6769 8790 3804 4986
Универзитет у Новом Саду 43871 19372 24499 23419 9579 13840 20452 9793 10659
Универзитет у Новом Пазару 1771 728 1043 880 334 546 891 394 497
Криминалистичко-полицијска
академија 1469 840 629 289 154 135 1180 686 494
Приватни универзитети 28221 13901 14320 - - - 28221 13901 14320
Универзитет „Сингидунум“ 6881 3083 3798 - - - 6881 3083 3798
„Џон Незбит“ (Мегатренд) 3259 1504 1755 - - - 3259 1504 1755
Универзитет „Унион −Никола Тесла“ 4753 2641 2112 - - - 4753 2641 2112
Универзитет „Унион“ 3056 1478 1578 - - - 3056 1478 1578
Алфа универзитет („Браћа Карић“) 1105 620 485 - - - 1105 620 485
Европски универзитет 109 52 57 - - - 109 52 57
„Метрополитан“ 1220 710 510 - - - 1220 710 510
Универзитет „Едуконс“ 1638 906 732 - - - 1638 906 732
Универзитет „Привредна
академија“ 3929 1799 2130 - - - 3929 1799 2130
Интернационални универзитет у
Новом Пазару 673 294 379 - - - 673 294 379
Факултети који нису у саставу
универзитета 1598 814 784 - - - 1598 814 784
Државне високе школе 37268 18763 18505 16185 7651 8534 21083 11112 9971
Приватне високе школе 4223 2373 1850 - - - 4223 2373 1850
СРБИЈА – СЕВЕР 20214

8 88235
11391
3 75999 30384 45615

12614
9 57851 68298

Државни универзитети 14826
5 60877 87388 67264 26217 41047 81001 34660 46341

1Статистички годишњак РС 2018.http://www.stat.gov.rs/publikacije/publication/?p=11623

Подаци се односе на све уписане студенте на академским и струковним студијама, на сва три степена
студија, као и на стари програм.
Подаци се односе на ниво образовања ISCED 6,7,8 према Међународној стандардној класификацији
образовања
( The International Standard Classification of Education – ISCED2011 ).
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Универзитет у Београду 99273 39043 60230 41150 15383 25767 58123 23660 34463
Универзитет уметности 2668 965 1703 1654 585 1069 1014 380 634
Универзитет Народне одбране 984 657 327 752 516 236 232 141 91
Универзитет у Новом Саду 43871 19372 24499 23419 9579 13840 20452 9793 10659
Криминалистичко-полицијска
академија 1469 840 629 289 154 135 1180 686 494
Приватни универзитети 26276 12976 13300 - - - 26276 12976 13300
Универзитет „Сингидунум“ 6479 2956 3523 - - - 6479 2956 3523
„Џон Незбит“ (Мегатренд) 2864 1309 1555 - - - 2864 1309 1555
Универзитет „Унион −Никола Тесла“ 4278 2332 1946 - - - 4278 2332 1946
Универзитет „Унион“ 3056 1478 1578 - - - 3056 1478 1578
Алфа универзитет („Браћа Карић“) 1105 620 485 - - - 1105 620 485
Европски универзитет 109 52 57 - - - 109 52 57
„Метрополитан“ 1220 710 510 - - - 1220 710 510
Универзитет „Едуконс“ 1638 906 732 - - - 1638 906 732
Универзитет „Привредна
академија“ 3929 1799 2130 - - - 3929 1799 2130
Факултети који нису у саставу
универзитета 1598 814 784 - - - 1598 814 784
Државне високе школе 23866 12251 11615 8735 4167 4568 15131 8084 7047
Приватне високе школе 3741 2131 1610 - - - 3741 2131 1610
СРБИЈА – ЈУГ 54024 23066 30958 28910 12006 16904 25114 11060 14054
Државни универзитети 38195 15387 22808 21460 8522 12938 16735 6865 9870
Универзитет у Београду 998 474 524 465 216 249 533 258 275
Универзитет у Крагујевцу 14792 5306 9486 8271 2897 5374 6521 2409 4112
Универзитет у Нишу 20634 8879 11755 11844 5075 6769 8790 3804 4986
Универзитет у Новом Пазару 1771 728 1043 880 334 546 891 394 497
Приватни универзитети 1945 925 1020 - - - 1945 925 1020
Универзитет „Сингидунум“ 402 127 275 - - - 402 127 275
„Џон Незбит“ (Мегатренд) 395 195 200 - - - 395 195 200
Универзитет „Унион −Никола Тесла“ 475 309 166 - - - 475 309 166
Интернационални универзитет у
Новом Пазару 673 294 379 - - - 673 294 379
Државне високе школе 13402 6512 6890 7450 3484 3966 5952 3028 2924
Приватне високе школе 482 242 240 - - - 482 242 240

Финансирање  високог  образовања  код  нас нови  модел

У развојним опредељењима високог образовања  године
систем високог образовања се суочава са извесним бројем изазова свог
развоја  што  укључује и нови начин финансирања  тј  конкретне препоруке
Акциони план за спровођење Стратегије развоја  образовања у  Србији  до

године
Повећан ниво  улагања и систем  финансирања у потпуности усмерити

према формирању  креативних  иновативних  одговорних  високообразованих
људи  који су  неопходни  да би  се остварио  економски  раст смањила
незапосленост  и остварила општа демократизација друштва  Финансирање
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високог  образовања обављаће се према новом  систему  који ће уважити све
добрестране постојећег  и који ће симултано  и експлицитно  подржавати

а  квалитетне исходе  релевантност  и ефикасност  употребе ресурса и
времена студирања

б одговорност  студената и  високошколских  установа  ВШУ за
успешност  студирања

ц  омогућавање студирања онима који желе да студирају  без  обзира на
социјални  економски и други статус

д транспарентност трошкова и цена студирања прибављања
алокације и потрошње прихода ВШУ  Увешће се елементи који на основу
укупних  индикатора компетентности омогућују  ВШУ  приступ додатним
финансијама

Више је него  очигледно  да постоји потреба да се развије флексибилан
систем  финансирања образовања који ће бити ефикасан и ефективан како  би
се максимално  искористила расположива средстава  Реформа финансирања
високог  образовања је дуг  процес и мора бити саставни део  укупне реформе
образовања  Варађанин  Димић

Нови систем финансирања се може посматрати  у склопу
предузетничког  концепта високог  образовања

Табела  Упоредни  приказ  класичног  и  предузетничког концепта
високошколских  установа

Класичан модел Предузетнички модел
Вођен интерном  понудом Оријентисан захтевима

тржишта
Отпор  према променама Стратешки оријентисан
Зависан од  државе Аутономан
Финансиран давањем  новца
према потребама

Финансирање преко
портфолија и
инвестирање у будући развој

Административно
бирократско  управљање

Савремени пословни
менаџмент

Одбојан према ризицима Управљање ризицима
Извор  скуп Трендови развоја  Турајлић  С  Савремене

тенденције у финансирању  високог  образовања  стр
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Неспорна је чињеница да не постоји универзално  решење финансирања
установа високог  образовања  Зато  је неопходно  дефинисати смернице за
обезбеђење оног  износа средстава који ће омогућити њихово  несметано
функционисање

Нови  систем финансирања  високог образовања неопходно је  да
задовољи све циљеве образовања  који се превасходноогледају  кроз Акциони
план за  спровођење  Стратегије развоја  образовања  у Србији до

године
образовање  на свим  нивоима студија  мора  бити  свима  једнако
доступно
повећање високообразованих  људи
повећање калитета знања

• минимизирање трошкова
• стварање оних стручњака који су  потребни
• стабилност  образовног  система

За покривање  трошкова  реализације  редовних  студијских  програма
неопходно  је претходно  прецизно  и  транспарентно  утврдити трошкове
студија по  студенту  према унапред  утврђеним  критеријумима  на свакој
високообразовној установи Могућа решења у покривању трошкова
реализације редовних  студијских  програма виде се кроз 

Уговарање  финансирања  одређеног броја  студената на
одговарајућем  профилу  студија  између  установе и државе

 Дефинисање износа коју  би држава доделила студенту  буџетском  и

суфинансирајућем  чиме би му  се омогућило  да уплатом  обезбеди упис на

високообразовну  установу  по  свом  избору

Неопходна  основа  за  утврђивање нивоа  финансирања  мора  бити
заснована  на квалитативној  и  квантитативној  оцени рада  и  услова  рада
факултета  засновано  на њиховој  специфичности и студијским  програмима
Квантификациона  оцена  из  појединих  области рада  факултета  студијских
програма и специфичних  карактеристика за те области треба да је једна од
основних претпоставки за  правилно утврђивање  нивоа  финансирања
образовања коју  треба утврдити за последњих  пет  година  како  би се добила
што  реалнија слика Основу  за  дефинисање  норматива  и  стандарда  и
материјалних средстава треба  посматрати кроз карактеристике  и
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специфичности високообразовних  установа као  што  су  Каравидић С  и
др

• Студијски програми
• Услови рада
• Карактеристике студирања
• Финансијске карактеристике
• Фонд  за иновације и запошљавање младих
• Јачање иновативне способности универзитета

Циљ реформе  високог  образовања треба да  резултира  задовољењу
потреба високообразовних  установа и студената  а у складу  са могућностима
државе Како би се дефинисани циљеви остварили реформа се мора
спровести темељно  и по  фазама

Кључну  фазу  реформе  чини  увођење  новог модела финансирања
високог  образовања чијим  увођењем  очекивани резултати морају  бити  пре
свега загарантовано финансирањевисокообразовних установа на нивоу
европског  просека од  БДП а  То  ће обезбедити Варађанин В

• сигурност финансирања и стварање могућности за дугорочно
планирање

• повећање броја високообразовних  људи у Србији
• стварање оних  стручњака по  стручним  и научним  областима који су

неопходни за привредни и друштвени развој  земље
• јачање улоге универзитета  који пре свега треба да има контролну

улогу  урационалном  трошењу  средстава
• финансирање студијских  програма од  националног инереса
• финасирање  високообразовних установа  према  карактеристикама

студијских  програма и  спицифичностима установе  као  и  условиме
рада узимајући при томе  све  улазне  али и  излазне параметре
обезбедиће несметан рад и јачање иновативних способности
установа

• већа аутономија високообразовних  установа потпуна слобода и
право  на располагање сопственим  приходима и имовином  стечена
сопственим средствима транспарентност јавно доступна
информација о томе колики су  стварно  трошкови студирања за сваког
студента  на  појединим високообразовним установама  и колико
држава у учествује у покривању  тих  трошкова
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• нови модел ће различито  финансијски да подстиче а тиме и усмерава
студенте на одређене области што  је од  стратешког значаја за земљу
што  ће унапредити структуру  дипломираних  студената по  областима
и дисциплинама

• обавеза студената да врате средства која је држава уложила у њих
довешће до веће ефикасности студирања и повећање броја
дипломираних  студената

• повољни студентски кредити  чиме се може покрити део  или цео
износ школарина

• студентски кредити се отплаћују  након завршетка студија  тако  да
током  студија студенти нису  оптерећени отплатом  кредита

• увођењем категорије суфинансирајућих студената већем броју
студената   мање  платежне моћи  биће доступно  студирање  јер  ће
држава  у  оваквим  случајевима преузети  на  себе део  трошкова
студирања већа праведност  у доступности студирања

Правац развоја  новог  модела  за  унапређење финансирања  високог
образовања на државним  факултетима према Стратегији Стратегија развоја
образовања  у  Србији  до  године  фокусира  се на  више  кључних
елемената као  стратешки циљ реформе  Неки од  наведених  елемената су

• Повећање издвајања за високо  образовање из  јавних  средстава на
 БДП  што  је на нивоу  европског просека

• Утврђивање износа трошкова студирања по  појединим  областима и
институцијама

• Увођење обавезе да и држава и студенти  суфинансирајући  плаћају
по  део  школарине како  би се смањила разлика између  оних  студената
који  ништа  не  плаћају  и оних  који плаћају  пун износ трошкова
студирања
Основу система финансирања на државним високообразовним
установама и даље представља број  студената који могу  имати
статус
o� буџетски студенти  само  успешни и надарени студенти слабијег

имовног стања а држава  у потпуности  покрива  трошкове
студирања
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o� суфинансирајући студенти  део  трошкова студирања покрива
држава  а остатак  износа школарине плаћају  сами  уз  могућност  да
користе субвенционисани кредит  од  државе

o� самофинансирајући студенти  школарине плаћају  сами у целости
уз  могућност  да користе субвенционисани кредит  од  државе

Критеријуми за  формирање  Ранг листе  студената  за  упис  на  прву
годину  студија формираће се не само  на основу  показаног успеха
какво  је  садашње  стање већ  и  на основу  социјалног  статуса

студента
Планирање квота за упис буџетских  и суфинансирајућих  студената по
областима  на  основу критеријума  квалитета  и релевантности
високообразовних  установа и студијских  програма  Квоте морају  да
буду усклађене  са  утврђеним стратешким приоритетима  и са
потребама јавног  и приватног  сектора
Неопходно је да нови систем финансирања стимулише
високообразовне да део средстава остварују кроз сарадњу с
привредом  и учешће у различитим  типовима пројеката
Да самостално  располажу  имовином  коју  су  стекле из  сопствених
прихода да самостално располажу сопственим приходима
укључујући њихово  укамаћивање  као  и да самостално  одлучују  без
постојећих  ограничења  о расподели тих  прихода за плате запослених
и сл
Коефицијенте  за  сложеност посла  запослених на  државним
високошколским  установама постепено  повећавати  до  односа  од
најниже до  највише квалификованог  а тзв  вредност  бода повећати  у
складу  с буџетским  могућностима
Развијање индикатора којим  се мери квалитет  образовног процеса и
пооштравање услова за избор  наставника
Високошколске установе које су  од  националног значаја  држава
треба да примени институционално  буџетско  финансирање а  сви
студенти могу  имати статус буџетских
Министарство просвете може од државне или приватне
високошколске установе да наручи посебан студијски програм  који ће
посебно и да финансира Средства која  ће  се  издвајати за
финансирања докторских  студија обухвата школарину и трошкове
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истраживања у  целости Уколико  је студент  докторских  студија
истраживача почетника  тада  се  укључују и лична  примања
здравствено  и пензионо  осигурање
Посебно ће  се  дефиисати правила алокације  средстава  за
инвестиционо  одржавање и финансирање развоја високог образовања

Закључак
Веће  улагање  у  развој  образовног система  и  достизање европског

просека препорука  је БДП издвајања за  високо  образовање
представља услов који наша земља треба да оствари на путу  пуноправног
чланства у Европској  унији  Финансирање образовања Европских  земаља је
засновано  на таквим  моделима који чине комбинацију  дела трошкова које
сноси држава  део  факултети  јер  и они морају  изаћи на тржиште и доказати
се да вреде  а један део  сносе студенти  Која би то  пропорција финансирања
била и на који начин би се код  нас могла реализовати је ствар  околности и
политике  земље  Уколико  Србија не  предузме  потребне  мере  за  реформу
постојећег  системафинансирања високог  образовања  постоји могућност  да
остане на европској периферији у погледу развоја и економског
просперитета  То  даље имплицира смањење заинтересованости инвеститора
да улажу  у нашу  земљу  слабу  конкурентност  наших  производа на европском
тржишту  и наставак  одлива наших  најбољих  младих  студената из  земље у
потрази за бољим  могућностима за живот  и запослење

Република Србија се Стратегијом  развоја образовања до  године
обавезала  на континуирано унапређење високошколског  система  и
остваривање усвојених  циљева као  што  су  повећање броја младих  са
факултетском дипломом где је европски циљ Владајућим
институцијама и универзитетима предстоји примена нових модела
финансирања  предвиђених  и новом законском регулативом  како  би се у
наредним годинама  наше  високо образовање  још више  приближило
Европском  простору  високог  образовања  У том  смиислу  су  предвиђене и
значајне  промене  у финансирању високог образовања  и истраживања
укључујући  већи  акценат  на  резултате  нарочито  у  високом  образовању
фокусирање на механизме осигурања квалитета  који се такође фокусирају  на
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исходе  и  достигнућа  и  захтеве  за  предузетништвом  у  истраживањима  и
високом  образовању

Нови закон о финансирању  високог образовања  који је у најави  би
требало да одговори на  представљене  изазове  и омогући  реализацију
постављених циљева јер средства издвојена за високо образовање
представљају  важну  инвестицију  у дугорочни развој  друштва
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Референце

Арсенијевић  Ј  Андевски М  Менаџмент образовања за  друштво

које учи Филозофски факултет  у Новом  Саду

Бранковић  Ј  Шабић  Н  Бабин М  Лажетић  П Истраживачке

политике  финансирање и продукција  Хрватска  Србија и Словенија

у упоредној  перспективи  Центар  Образовне политике  Београд

Варађанин В  Димић  Г  Зборник  ВШССОВ  Развијање модела

финансирања високог  образовања  Висока школа струковних  студија

за образовање васпитача у Кикинди

Варађанин В Модел финансираања образовања као значајан

инструмент у реализацији стратегије развоја високог

образовања докторска дисертација Факултет за менаџмент 

економију  и финансије  Београд

Вукасовић  М Бабин М  Ивошевић  В Лажетић  П Миклавич  К

Финансирање високог  образовања  у југоисточној  Европи  Албанија

Црна Гора Хрватска Словенија Србија Центар за образовне

политике  Београд

 ć
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Домазет Д Модел финансирања високог образовања применом

ваучера  скуп трендови развоја Акредитација студија

Закон о високом  образовању  Службени гласник РС  бр

др закон и 

Закон о основама система образовања и васпитања  Службени гласник РС

Бр

Закон о буџету  РС за 

Каравидић  С  Чукановић Каравидић  М Економика  и финансијски

менаџмент  у образовању  Београд  Факултет  организационих  наука

Министарство  просвете  науке  и  технолошког  развоја Републике  Србије

Акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији

до године

Министарство просвете  и спорта  републике  Србије ВИСОКО

ОБРАЗОВАЊЕ  У СРБИЈИ

Реформа  Турајлић  С  Алтернативна академска образовна мрежа

Београд
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Републички завод за статистику Високо образовање

Београд Статистички годишњак

РС

Рад  примљен

Рад  прихваћен
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УПУТСТВО  ЗА  АУТОРЕ

Часопис ПЕДАГОШКИ  ЗАПИСИ  објављује радове из  области  васпитања  и
образовања теоријске прегледне и истраживачке радове из области
друштвених хуманистичких медицинских  и природних  наука  са  посебним
освртом  на  интердисциплинарност  у сагледавању  појмова  васпитања и
образовања  у савременом  научном  дискурсу

ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ
Услови за достављање радова
Рад  се доставља  у текст  процесору  страница  А

формата  фонт  Т  величина слова  проред и
маргинама Уз  рад  аутор и  достављају  формулар са  потписаним
изјавама о преношењу  ауторских  права  за  објављивање рада  на  часопис
Педагошки записи

Аутори  сво е радове достављају  искључиво  електронском
поштом на  адресу 

Категоризација радова
Категорију чланка одређују рецензенти и Редакција Рецензирани

радови  се у складу  са  захтевима  међународних  стандарда сврставају  у
следеће категорије

 оригиналан научни  рад
 прегледни  рад
 кратко  или претходно  саопштење
 научна  критика  односно  полемика  и осврти
 стручни  рад
 информативни  прилог   уводник  коментар  и сл
 приказ   књиге рачунарског  програма  случаја  научног догађаја и сл



Педагошки записи Бр  Год

Језик
Радови  се објављују  на  српском  или енглеском  језику  Уколико  се рад

доставља  на  српском  језику  користи се ћирилично  писмо
Сваки  рад  има апстракт  на  српском  и енглеском  језику

Дужина
Радови  треба  да  буду  дужине до  једног ауторског табака  односно  до

 страна  знакова  с празним  местима  У обим  истраживачких  и
прегледних  радова  нису  урачунати  апстракт и референце

Оцењивање  радова
Након пријема  радова  за  актуелни  број  уредник  обавља преглед радова

и доноси одлуку  о томе који  радови улазе у процес рецензирања  Аутор је у
потпуности одговоран за садржај и лексику рада Рад процењују два
компетентна  рецензента  Рецезенти неће знати ауторов идентитет  нити
ће аутор препознати идентитет рецензента Редакција обезбеђује
лекторисање  превод  рада  на  српски  језик  и превод наслова  рада  на  енглески
језик  Информације о томе да  ли  је рад  прихваћен и да  ли  улази  у процес
рецензирања аутори ће добити након истека  датума пријема  радова  за
актуелни  број Након тога  на  основу  рецензија  редакција  доноси  одлуку  о
корекцији  објављивању  или  одбијању  рада  Сви  аутори добојају  информацију
о одлуци  редакције  при чему  аутори  чији  су  радови  одбијени  и аутори којима
се радови  враћају  на  корекцију  добијају  на  увид рецензије Уколико  аутор
поново  достави  рад  дужан је да  у писменој  форми редакцију  упозна  са  свим
изменама  које је начинио  у тексту  као  и да  у тексту  јасно  означи  извршене
измене у складу  са  примедбама и препорукама рецезента

Рукопис рада
Насловна  страна  текста треба  да  садржи следеће информације

назив  рада  име  аутора  коаутора  назив  инситуције  место и  држава
уколико  је аутор  из  иностранства  Уколико  су  радови резултат рада  на

научно истраживачким  пројектима у фусноти на  насловној  страни  треба
дати  основне податке о пројекту  Све странице морају  бити  нумерисане  у
доњем  левом  углу
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Наслов  рада Наслов треба да 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 знакова  с празним
местима  Објављује се на  српском  и енглеском  језику  а редакција  обезбеђује
превод  на  енглески  језик Апстракт треба  да садржи шест обавезних
елемената  значај  и контекст  проблема истраживања  циљ  узорак  методе
резултате  закључке и 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

Структура рада Радови који представљају приказ обављених
истраживања треба  да  буду  структурирани у складу  са  форматом
Сходно томе рад треба да садржи одељке увод метод резултати 
дискусија  закључак  референце и прилози  С труктуру прегледних  радова  и
радова  који  представљају  теоријске анализе треба  ускладити са  основном
темом  рада

Наслови и поднаслови Главни наслове текста треба јасно и
прецизно  формулисати дат  и 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
у том  случају  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
а назив табеле треба да буде написан курзивом и означен

одговарајућим арапским редним бројем изнад табеле  Наслов табеле треба
да  буде  јасан  формулисан  Табеле  треба  да  буду  дате у 
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формату  и да  буду  позициониране у самом  тексту  Све скраћенице у табели
треба  објаснити  Објашњење дати у легенди  која  се налази  испод табеле

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  У тексту  треба  обележити
приближну  позицију  одеређеног  графичког прилога

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  Навођење више аутора  у загради
треба уредити алфабетски  а не хронолошки

 Ако  су  у питању  два  аутора  у загради  се наводе оба
аутора  ć  ć  Уколико је више од два  аутора  у загради
се наводи  презиме првог  аутора  и скраћеница  и сар  за  ауторе са  српског
говорног  подручја  или е  а  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

 ć
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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  Место  Издавач
На  пример

 ć č č
 Ј ć   Јо ć 

 č

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  број 

Уколико  број  није доступан

 О

Чланак  из  часописа  са  бројем

 ć

Чланак  из  часописа више  аутора

 ć  ć  ć ć ć

Научни  скупови Референца која се односи на радов 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 Град Назив институције која
организује скуп
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ć
 ć 

е  документ Референца  треба  да  садржи име аутора  годину
назив  документа  курзивом  датум  када  је сајт посећен  интернет адресу
сајта  А  Ма

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

 ć  č č ć

Уколико  докторска дисертација магистарска мастер  теза није објављена
треба применити следећи начин

ć

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  уз  годину  издања  нпр а

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

č
č č
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Прилог  У прилогу  треба  дати  само  оне  описе  материјала  који  би
били корисни  читаоцима  за  разумевање  евалуирање  или  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 

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



Педагошки записи Бр  Год

 Каталогизација  у публикацији
Библиотека Матице  српске  Нови  Сад

ПЕДАГОШКИ  записи  часопис  за  теорију  и праксу  савременог
васпитања и образовања   главни  и одговорни  уредник  Гордана
Мијаиловић  Год  бр  Сремска  Митровица  
Висока школа  струковних  студија  за  васпитаче  и пословне
информатичаре Сирмијум  Мачванска  Митровица  

Полугодишње
 Педагошки  записи
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