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Увод 

Породица има велики утицај на формирање личности детета. За дете је породица 

прва социјална средина у којој се дете развија, учи социјалном понашању и стиче 

искуство. Други важан сегмент дететовог одрастања јесте предшколска установа где дете 

стиче социјализацију и интеракцију са својим вршњацима и одраслима. „Сарадња дечијег 

вртића и породице је заједничка одговорност васпитача и родитеља. Делегирање 

одговорности само једнима или другима (родитељи су незаинтересовани или васпитачи 

нису мотивисани да више раде) може задржати однос васпитач-родитељ на нивоу 

пружања неопходних информација и површних процена“(Крњаја, 2006.) 

Сарадња породицеи предшколске установе је веома важан корак у васпитавању 

деце. „Процес социјализације се одвија у групи у комуникацији, дакле не може се 

одвијати у вакуму”. (Пехaр, 2007,  9, према: Булић, 2019.) Васпитач од родитеља добија 

информације о навикама и потребама  детета, јер свако дете је личност за себе. На основу 

тога васпитач планира сарадњу са породицом и укључује је у поједине активности. 

Партнерство са породицом  се гради кроз узајамно поштовање, комуникацију и дијалог, 

допринос и снагу свих страна и спремност на компромисе и промене. На свој начин деца 

добијају поруку колико су важна својим родитељима, а родитељи могу да сагледају облик 

помашања свог детета. Путем сарадње родитељ добија и увид како да решава проблемске 

ситуације свог детета. „Квалитетан однос није онај у коме нема проблема (конфликта) 

него онај у коме се проблеми решавају успешно и прихватљиво за све судионике односа“ 

(Гордон, 1983, Башић, Koller-Трбовић и Жижек, 2005, према: Булић, 2019.) 

Сарадњом васпитача добија увид у психо физичке карактеристике детета, а тиме 

усклађеност у примени одговарајућих поступака у васпитању. Породица мора добити 

сазнања о ентузијазму васпитача у процесу васпитања деце. Према Дедај (2017, 56) 

партнерски однос између породице и васпитача доноси одређени бенефит и васпитачу: 

• повећање професионалне компетенције-бољим познавањем родитеља боље ће 
разумети дете, боље планирати и организовати рад; 

• већа подршка, разумевање и уважавање од стране родитеља; 
• техничка помоћ-од добијања идеје до помоћи у реализацији. 
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1. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР 

 

1.1. Вршњачко насиље 

Решавање конфликта било ког облика у друштву је веома деликатан задатак. Када 

се ради о деци предшколског узраста овај задатак добија још већи значај због 

неразумевања детета о том проблему због његове „незрелости“. 

Конфликте у васпитној групи деце су честе, свакодневне појаве. Природа детета је 

таква да га „тера“ на доказивање, односно решавање вршњачких несугласица 

одмеравањем снаге што је чешћа појава код дечака, али ни девојчице не заостају много по 

питању решавања конфликта. Посматрањем и посредовањем одрасле особе (васпитача) 

који правовремено интервенише и доводи до решења које деца најчешће проналазе. 

Васпитачи као одрасле особе чију праведност деца најчешће траже приликом било ког 

конфликта, морају добро водити рачуна да се не ставе ни на чију страну. У таквим 

ситуацијама обично изговарамо неку пошалицу која засмејава и задовољава обе стране. 

Медијатор треба да понуди другачији приступ у решавању проблема, не да 

утврђује која је страна у праву или није, него да крене с циљем проналаска решења  a 

унапред утврђеним решењем (према: Булић, 2019, 34). Овакав приступ у решавању 

конфликта доводи и до ситуације када деца и сама без интервенције решавају проблем и 

настављају започету  игру. Треба напоменути, да се конфликти и дешавају најчешће 

приликом слободне игре. Деца у игри опонашају најчешће одрасле, а то управо и доводи 

до неспоразума. Чест пример несугласица деца доживљавају у кући и широј социјалној 

средини, медијима итд. Шира и ужа средина утичу на понашање деце како у примеру када 

долази до конфликта, тако и решавању конфликта.  

1.1.1. Вршњачко насиље код дечака и девојчица 

Деца понашање стичу путем социјалног учења, посматрајући друге. Веома важну 

улогу у „обликовању“ понашања имају родитељи и вртић у заједничкој сарадњи. 

Емпатично понашање деца усвајају између друге и четврте године живота. Ако социјална 
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средина не одговара на дететове физичке и психичке потребе не може ни очекивати развој 

емпатије код деце. 

Вршњачко насиље се изражава најчешће путем агресивног понашања било да је у 

питању физичко, социјално или психичко испољавање. Агресивно понашање је саставни 

део одрастања и није никаква новост. Крњајић (2002.) сматра да су деца у свим културама 

и друштвима склона испољавању одређених облика агресивног понашања. Ако деца у 

својој средини доживљавају било који од ових наведених облика агресивног понашања за 

очекивати је да ће то применити у датој ситуацији. Приликом испољавања насиља деца не 

узимају у обзир потребе друге стране него желе да задовоље своје тренутне жеље. Често 

осим физичког бола наносе и социјалне и физичке деградације. Овде говоримо о 

дешавањима у узрасној вртићкој групи, али такво понашање не заостаје и у игри деце у 

парку, играоници и другим окупљањима. 

Говорећи о агресивном понашању деце у дечјем вртићу Naug Šnadel(1997.) истиче 

да ни вртић као на било која друга средина није имуна ни појава конфликта. Он даље 

наводи да су конфликти саставни део живота, али не можемо да живимо издвојено, 

морамо се помирити без обзира на несугласице, а на тај начин учимо коплексном 

решавању проблема . 

Осим насиља дете може задовољити своје потребе и на други начин зависно од 

својих сазнања (искуства) и дате ситуације. Многа истраживања говоре да постоји разлика 

у испољавању агресивног понашања код дечака и девојчица. 

Бројна истраживања показала су да су дечаци агресивнији у периоду предшколске 

доби од девојчица (Vaste, Haith & Miller, 2004, према: Булић 2019.). Резултати 

истраживања показују да су дечаци агресивнији од девојчица када је у питању отворена 

агресија, а да су девојчице агресивније када су у питању индиректна или социјална 

агресија (Crick, Casаs & Mocher, 1997., према: Булић 2019.) 

Деца се разликују у антисоцијалном понашању у односу на пол, као и у степену 

прихваћености у групи. Свако дете је јединствено и тако га треба сагледавати. 

Интересовања дечака у многоме се разликују од интересовања девојчица. Нпр. девојчице 
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веома ретко узима аутомобил као пожељну играчку, док понеки дечак се радо игра у кутку 

фризера. Дечаци који су искључиво у мушким играма више су склони агресивнијем 

понашању (физичком), у односу на свога друга у игри, уколико није спреман да испуни 

његове захтеве. Девојчице, које су у групи изабраних вршњакиња, више испољавају 

социјално насиље у виду неприхватања новог члана. Полазећи од тезе многих 

истраживача како су дечаци агресивнији од девојчица, (Haug-Šnabl, 1997., према: Булић, 

2019) истиче карактеристично понашање дечака и девојчица предшколског узраста и то: 

• девојчице су често жртве, физичких напада дечака; 

• за девојчице је типично да се мешају у активности других , то значи да ће се оне 

радије и чешће од дечака умешати у игру или разговор друге деце и да ће покушати 

утицати на коментаре, упуте или изражавање критике; 

• у последње време гомилају се знања која упућују на то да су девојчице чешће 

вербално агресивне и да дају предност децентнијим (пристојнијим) облицима 

активности; 

• дечаци показују упадљиве облике агресивности који су жешћи, гласнији и 

углавном одређенији; 

 

Разлика између дечака и девојчица одређена је и биолошки али важну улогу 

у свoм дешавању имају родитељи који се различлито односе према мушкој и женској 

деци. Данас у модерном друштву у коме су најзаступљеније мале породице те разлике се 

ублажавају. Отуд и констатација да све више девојчица приступа агресивном решавању 

конфликта. 

 

1.1.2. Облици вршњачког насиља 

 

Вршњако насиље деца најчешће усвајају посматрањем, било да се ради и 

медијским утицајима, породичним или неким другим из социјалног окружења. Родитељи 

нарочито морају да воде рачуна о начину понашања у породици. Деца уче према моделу, а 

родитељи су први модел у социјалном учењу. Ако је понашање у породици социјално 

прихватљиво деца ће такво понашање чешће примењивати у групи вршњака него она деца 
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која су често изложена породичним конфликтима. Деца у предшколској узрасној доби 

своје незадовољство решавају физичким насртајем на другара у игри који није задовољио 

њихово очекивање. У том узрасту деца желе доминацију, односно желе бити вође (звезде). 

Једна од најчешћих класификација вршњачког насиља дели се на физичко, социјално и 

психолошко. Веома често деца примењују физичко насиље, а испољавају га ударањем, 

шутирањем, отимањем, саплитањем... 

Код социјалног насиља највише примењују искључивање другара из игре, 

организовање малих група...Тоје више карактеристично за девојчице. 

Психолошко насиље манифестује се кроз ругање, псовање, имитирање, 

етикетирање. У овом облику насиља девојчице не заостају много за дечацима. 

Сви ови облици непожељног понашања настају због конфликта око нечега, у овом 

случају најчешће у игри. До сукоба долази између двоје деце, а понекад се умеша и више 

њих. 

Јанковић (2004, према: Булић, 2019.) истиче да представници теорије сукоба 

сматрају да је конфликт део природе, човека и свакодневног породичног живота. На 

основу овога можемо видети да без обзира како гледате на конфликте они су нешто што је 

саставни део међуљудских односа. Стога је неминовно децу оспособити, подучавати за 

њихово решавање на социјално прихватљив начин (према: Булић, 2019, 5). 

 

1.2.Улога породице и предшколске установе у социјализацији детета 

 
Социјално понашање дефинише се као вољно поношање у којем је главни циљ 

пружање помоћи другима путем вербалне или физичке помоћи. Рано детињство је 

најпогоднији период за стицање прихватљивог понашања, и ту је породица незамењива. 

Дете пролази кроз три развојна процеса: културализација, социјализација, 

индивидуализација. 

Родитељи имају важну улогу у социјализацији детета, усмеравају је кроз васпитну 

праксу која је више спонтана него организована и планска. Она је посредник између 
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појединца и друштва. Породица поседује културне системе као што су језик, знање, 

обичаји, веровања, вредности и специфични друштвени односи. Социјалне вредности 

представљају позитиван однос према идејама од ширег друштвеног значаја (Дедај, 2016, 

29). 

С обзиром да се сада углавном говори о малим породицама без присуства шире 

фамилије, тешко је очекивати да деца усвоје све ове набројене карактеристике. Родитељи 

ипак морају бити незамењиве везе између детета и социјалне средине. Као што не постоји 

савршен човек, тако не постоји ни савршен родитељ. Сваки родитељ има врлине и мане. 

Те карактеристике родитеља се пројектују на детету. Родитељи децу уче практичним 

животним вредностима као и социјалним. Родитељи су имали своје родитеље  и можда 

несвесно деци упућују и неке поруке које су усвојили од својих родитеља. Са циљем да 

заштити дете, поруке нпр.„Није добро да се први, а ни да си последњи “, „Свет је пун 

злонамерних људи чувај се“,у детету спутава природни физички и психички. 

Услед ових противречних изјава долази до збуњивања детета због немогућности 

разумевања поруке. Дужност родитеља је да децу уводе у друштво да би што боље 

остварили комуникацију и сарадњу са вршњацимаи одраслима. „О улози породице у 

изградњи система вредности постоје два становишта: 

-породица само преноси друштвене захтеве; 

-породица усклађују друштвене захтеве према индивидуи и подстиче је на  

опредељење алтернатива.“ (Дедај, 2017, 29). 

 

Доласком у вртић дете се сусреће са осталим вршњацима самим тим долази и до 

сукоба који су својствени детету, његов сопствени део одрастања. Деца чешће усвајају 

непожељене облике понашања које непосредно доживљавају у окружењу него пожељне 

облике понашања који им се вербално немећу. 

У дечјем одрастању од великог је значаја сарадња породице и вртића. Свако дете је 

индивидуа за себе, а самим тим васпитач мора да буде информисан о дечијим 

интересовањима, потребама, физичким и менталним, како би створили визију да заједно 

са стручним тимом планирају и прате развој детета. Постоје бројни разлози који указују 
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на значај и потребу развијања сарадње вртића и породице (Станојевић; 2002., према: Дедај 

43): 

-путем сарадње породице и вртића обезбеђује се боље и шире упознавање 

психофизичких карактеристика детета, његовог понашањаи услова под којима 

живи. То ствара могућност за успостављањеусклађених улога вртића и породице у 

васпитању деце, а тиме и усклађеност у примени одговарајућих васпитних мера и 

поступака у вођењу васпитног процеса у породицама и вртићу; 

-сарадњом се обезбеђује међусобна информисаност о развјеним карактеристикама 

и интересима деце што представљаоснову за планирање и припремање васпитно 

образовног рада; 

-успешном сарадњом стварају се услови објективнијег сагледавања могућности 

васпитних утицаја породице и вртића на развој детета и на тај начин врше 

усклађивање њихових обавеза у васпитању деце и избегава непотребно 

оптуживање за пропусте у васпитању деце; 

-укључивањем родитеља у реализацију програмских задатака вртића, родитељима 

се пружа могућност да боље упознају рад предшколске установе и васпитача, 

стекну увид у активности своје и друге деце, а тиме и да објективније процењују 

васпитно образовни рад са децом предшколског узраста. 

 

1.3.Социјално прихватљиво понашање код деце предшколског узраста 

 
Социјална компететност представља способност разумевања личних и туђих 

осећања, мисли и понашања у интерперсоналним ситуацијама, као и одговарајућег 

понашања које се темељи на том разумевању (Јурчевић-Лозанчић, 2011., према: Булић, 

2019.) Ко није толерантан, не поштује друге, не узвраћа пажњу, не саосећа, са другима, 

нема способности уживљавања у положај другог, ко не зна да решава конфликт и налази 

компромис, није ни способан да се снађе са другим људима (Адлер, 2013, према: Булић, 

2019). Сви ови ставови горе поменути треба да се усвајају у раном детињству. Деца морају 

осетити да су родитељима на првом месту, а успут се и други одрасли баве њима, да не 

представљају рушилачки образац понашања већ стваралачки и конструктивни. Постоје 
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ситуације када деца треба да схвате да су одрасли јачи и чвршћи у односу на њихове 

каприце.  

Ј.А. Коменски, Џон Лок, Ж.Ж.Русо и Ј Х.Пестолоци указивали су на улогу и значај 

породице у развоју, васпитању и учењу деце и младих. Педагошки класици су истицали да 

је породица основно и незамењиво социјално окружење у коме се личност развија, 

одраста, васпитава и учи. Према Дедај (2019, 19) њихове заједничке идеје су:  

-улога личног примера; 

-поштовање и уважавање индивидуалних особина деце; 

-правовремено примењивање мера и поступака;  

-позитивне моралне црте; 

-развијање хуманих односа у породици. 

Јасни исказани ставови у вештинама родитељства даје резултате у социјалном 

понашању деце. На првом месту је љубав, дете треба да осети да је вољено, што му даје 

сигурност у даљем психичком развоју.Учење је двосмеран однос где дете учи од родитеља 

али и родитељи бавећи се дететом спознају његове потребе.  

Одрастање не иде без ограничења али ограничења морају бити изграђена на 

правилима, она не смеју бити наметнута од стране родитеља или другог одраслог. У 

доношењу правих, свакако да треба свој допринос да да и дете. Све ово се гради на 

бављењу и раду са децом, где родитељи добијају увид какав васпитни стил да примени. 

Дедај (2019, 10) ауторитативан родитељски стил образлаже као примерен и вредан 

поштовања јер поставља јасне границе понашања. Даље говори да родитељи отворено 

показују љубав, пружају подршку и подстичу поверење, али у свему постоје и ограничења 

које дете треба да разуме и поштује.  

Постоје мишљења да у инвентар социјалних вештина које доприносе позитивном 

просоцијалном понашању спадају: темељне социјалне вештине, сложеније темељне и 

социјалне вештине, вештине ношења са осећањима, вештине које замењују агресију, 

вештине ношења с тешкоћама и вештине планирања. (Capteeedge & Miliburn, према: 

Булић, 2019). 
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-Темељне социјалне вештине: слушање, започињање разговора, одржавање 

разговора, постављање питања, завршавање разговора, самопредстављање, 

представљање других особа, захваљивање, давање комплимената. 

-Сложеније социјалне вештине: тражење помоћи, тражење информација, давање 

упутства, слеђење упутстава, уверавање других, извињавање за погрешку. 

-Вештине ношења са осећањима: препознавање својих осећања, исказивање 

властитих емоција, разумевање осећања других особа, ношењеса љутњом друге 

особе, ношење с одбијањем друге особе, ношење с властитом нелагода. 

 

Уколико родитељи користе агресивни стил понашања, све ове поменуте тачке 

утицаће на превенцију агресивности код деце предшколског узраста.(према: Булић, 2019.) 

 

1.4. Сарадња породице, предшколске установе и нивои превенције 
 

Сарадњом породице и предшколске установе се гради: узајамно поверење и 

поштовање; повезивање, емпатију, осетљивост и уважавање перспективе друге стране; 

сталну отворену комуникацију и дијалог; узајамно препознавање и уважавање 

јединственог доприноса и снага сваке стране; заједничко доношење одлуке и спремност на 

компромисе и промене (преузето: Године узлета, стр. 37). Код оваквог контекста сарадње 

може се говорити о двосмерној сарадњи која доприноси физичком и психичком развоју 

детета. 

Модерна, мала, нуклеарна породица је саставни део новог времена кога живимо, 

где увек нису етичке вредности на првом месту и у том противречју новог времена и  

старих вредности долази до непожељних дешавања где деца  често страдају најчешће у 

свом психичком развоју. Због такве ситуације у нашем социјалном окружењу треба 

приступити превенцији непожељног понашања које често пута није само пролазна фаза 

него понекад се шири и оставља неповољне трагове у друштвеној средини.  

Основу превентивних мера представља развијање социјалних и комуникацијских 

вештина код деце. Ове вештине омогућавају боље разумевање себе и других, изградњу 
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позитивних односа са другима, прихватање одговорности за исказана осећања и 

управљање сукобима и конфликтима (Дедај, 2019, 57). 

Појам превенција односи се на поступке чији је циљ спречавање да се догоди нешто 

неповољно. У литератури се могу наћи неколико класификација превентивног деловања.  

Данас најпознатија и најшире прихваћена класификација полази од потенцијалних 

корисника превентивних активности, које разликује три нивоа деловања (IOM, 1994, NRC 

и IOM, 2009, Ајдуковић и Марохнић, 2010, 15, према: Дедај, 2017): 

а) универзална, односно општа превенција је скуп мера усмерених на читаву 

популацију, с циљем оснаживања и повећања ресурса за позитивни развој деце и 

смањивање утицаја фактора ризика на развој неповољног понашања деце пре 

њиховог појављивања. Због тога се планирају одређени програми намењени малој 

популацији деце. 

б) селективна превенција је скуп активности које су усмерене на олакшавање 

животне ситуације и оснаживање деце за које се темељем истраживања, 

статистички гледано, процењује да су под већим социјалним ризицима.  

в) индикована превенција је усмерена је на препознавање и деловање према оним 

појединцима код којих се већ појавило друштвено неприхватљиво понашање, а које 

потенцијално могу угрозити најбоље интересе детета.  

Када говоримо о сарадњи родитеља и васпитача у функцији превенције 

непожељног понашања деце предшколског узраста, можемо рећи да системско еколошки 

приступ превенције даје најефикасније резулате. Еколошки систем заснива се на 

Бронфренфернеровој теорији еколошких система (Bronfenbrenner, 1997, 15). Системска 

теорија се заснива на принципу концентричних кругова угњежђених једни у друге. Њен 

контекст је сачињен од микро, мезо, егзо и макросоцијалних фактора. Оваква теорија 

разматра системске утицаје на развој детета, како у самом систему тако и на интеракцију 

система са средином (према:  Дедај, 2019,  56). 



 

Системска теорија даје концептуални оквир за утвр

социјалног контекста на развој понашања појединца. 

у саму средину, а око њега према хијерархији надовезују се микро, мезо, егзо и 

макросистем. Повезаност ових система је у међусобном деловању и једном без другог не 

могу, ако се тежи јединственом циљу.

појединац део међусобно повезаних система који смештају појединца у средиште, те се 

попут концентричних кругова шире око њега. Системи односно кругови ближе појединцу 

означавају непосредни утицај, док кругови даље од појединца означавају системе који 

имају посредни утицај (Слика бр.1)

Слика 1  Еколошки

Логички модел превенције

ставова, мотивацију, нова очекивања од самог себе и других. Промена се може постићи на 

сваком нивоу превенције (универзалном, селективном, индикованом)

превенције непожељног понашања деце,

(инпути), резултате програма (аутпути) и исходе за непосредне учеснике (родитеље) и 

непосредне учеснике (децу) које ће имат

понашања родитеља. 

Модел отпорности у планирању превенивних активности

значајан у образовно васпитним установама због следећих чињеница (Ајдуковић, 2001, 55 

према: Дедај, 2019, 78): 

даје концептуални оквир за утврђивање комбинованог утицаја 

социјалног контекста на развој понашања појединца. У оваквом систему дете је смештено 

редину, а око њега према хијерархији надовезују се микро, мезо, егзо и 

Повезаност ових система је у међусобном деловању и једном без другог не 

могу, ако се тежи јединственом циљу. Дакле, системска теорија претпоставља да је 

обно повезаних система који смештају појединца у средиште, те се 

попут концентричних кругова шире око њега. Системи односно кругови ближе појединцу 

означавају непосредни утицај, док кругови даље од појединца означавају системе који 

лика бр.1) 

 

Еколошки развојни модел (Bronfenbrenner, 1997) 

 

Логички модел превенције се заснива на стицању нових знања, вештина, промене 

ставова, мотивацију, нова очекивања од самог себе и других. Промена се може постићи на 

е (универзалном, селективном, индикованом)

превенције непожељног понашања деце, показује однос између онога што се уложа 

(инпути), резултате програма (аутпути) и исходе за непосредне учеснике (родитеље) и 

непосредне учеснике (децу) које ће имати корист од овог програма због промене 

Модел отпорности у планирању превенивних активности је концепт

значајан у образовно васпитним установама због следећих чињеница (Ајдуковић, 2001, 55 

13 

ђивање комбинованог утицаја 

У оваквом систему дете је смештено 

редину, а око њега према хијерархији надовезују се микро, мезо, егзо и 

Повезаност ових система је у међусобном деловању и једном без другог не 

претпоставља да је 

обно повезаних система који смештају појединца у средиште, те се 

попут концентричних кругова шире око њега. Системи односно кругови ближе појединцу 

означавају непосредни утицај, док кругови даље од појединца означавају системе који 

се заснива на стицању нових знања, вештина, промене 

ставова, мотивацију, нова очекивања од самог себе и других. Промена се може постићи на 

е (универзалном, селективном, индикованом). Овај модел 

показује однос између онога што се уложа 

(инпути), резултате програма (аутпути) и исходе за непосредне учеснике (родитеље) и 

и корист од овог програма због промене 

онцепт отпорности 

значајан у образовно васпитним установама због следећих чињеница (Ајдуковић, 2001, 55 
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- могуће је деловати на предшколском узрасту;  

- дете није нужно штитити од проблема, оптималан процес упућује како да се  

дете носи са проблемима користећи своје знање и вештине, као и своје 

едукаторе; 

- не учимо само негативне поступке из  своје околине већ и оне позитивне 

који су успели сачувати такве вредности упркос неповољном окружењу; 

- да у тешким ситуацијама пронађем скривене потенцијале и развијемо нове 

вештине; 

- треба користити потенцијале ужег и ширег окружења детета. 

У овим изнесеним чињеницама дете није пасивно већ својим особинама и 

деловањем утиче на средину и њено деловање према себи. Без обзира да ли је дете 

урадило нешто непожељно неприхватљиво у том моменту прихватамо дете какво јесте 

дакле његову индивидуалност иако реагујемо на то непожељно. Ако породица није у 

могућности да пружи подршку детету како би превладало потешкоће, у том случају треба 

тражити помоћ, за дете и породицу од надлежних служби. 

Да би дете сагледало неповољне животне околности детету треба пружити помоћ 

да осмисли оно што је научило о себи и средини где се сусретало са проблемима.У тим 

случајевима користе се кретаивне активности које детету пружају могућност да се изрази 

у игри, музици, цртању. Деци је потребно омогућити усвајање социјалних вештина да би 

се лакше укључили у своје окружење. Веома важан концепт отпорности односи се на 

самопоимање и самопоштовање. Дете треба да усагласи поимање самог себе са поимањем 

које о  њему  има средина. Добро познавање себе, својих могућности пружа прилику да се 

лакше избори са могућим проблемима. Деца чије је одрастање отежано а показују 

отпорност, позитивну снагу имају прихватљиво понашање и  поред негативног окружења, 

било да се ради о породици, вртићу или неком другом социјалном окружењу.  
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2. МЕТОДОЛОШКИ  ПРИСТУП  ПРОБЛЕМУ  ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

2.1. Дефинисање и опис предмета истраживања 
 

Предмет истраживања односи се на постојеће стање непожељних облика понашања 

у средњој васпитној групи. Протоколом понашања узорака догађаја добили смо слику 

непожељних облика понашања код деце у млађој узрасној групи. Млађа група је прерасла 

у средње васпитну групу где од тридесет и четворо деце двадесет и троје су дечаци. Отуд 

се може говорити о већем негативистичком понашању. Уочавамо све већу потребу за 

аутономијом и самопотврђивањем као процес одрастања али у већини случајева код неке 

деце тај облик се одражава кршењем правила лепог понашања у облику разних 

непожељних испада. Ту није реч само у несналажењу у свом социјалном окружењу, ради 

се о намерном кршењу правила често пута да би скренули пажњу на себе. Сходно томе, 

предмет истраживања је утврђивање узрока непожељних облика понашања у средњој 

узрасној групи и налажење стратегије за усвајање прихватљивог облика понашања.   

 

2. 2. Циљ, задаци и хипотезе истраживања 

 
Циљ истраживања је испитати облике и ситуације када се појављује непожељно 

понашања деце и да се утврде стратегије превенције у сарадњи са родитељима. 

Истраживачки циљ конкретизован је кроз задатке истраживања:   

1. Сагледати све облике непожељног понашања и када најчешће долази до њиховог 
испољавања. 

2. Утврдити да ли постоји повезаност понашања детета у групи са нивоом 
социјалне компетентности детета. 

3. Утврдити да ли постоји повезаност понашања детета и новоа прихваћености у 
групи вршњака. 

4. Утврдити да ли постоји повезаност неприхватљивог понашања и односа 
родитеља према установи. 
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Хипотезе истраживања 

На основу циља истраживања могуће је поставити општу хипотезу, да позитиван 

став и интензивнија сарадња родитеља и васпитача смањује појаву неприхватљивог 

понашања деце у групи. 

Полазећи од задатака истраживања могуће је поставити следеће посебне хипотезе: 

1. Неприхватљиво понашање јавља се у различитим облицима физичког контакта и 
активности у којима је укључено више деце. 

2. Ниво социјалне компететности детета повезан је са испољавањем 
неприхватљивог понашања. 

3. Степен прихваћености детета од стране вршњака повезан је са испољавањем 
неприхватљивог понашања. 

4. Став и сарадња родитеља са установом утичу на понашање детета.  

 

        2.3. Метода истраживања 

 

У овом истраживању коришћена је дескриптивна метода, јер је намењена 

истраживању васпитне праксе. Суштина дескриптивне методе у педагошком истраживању 

је описивање педагошких појава. Функција описа је у проналажењу битних заједничких 

карактеристика, истоветних сродних појава.У другом кораку, након прикупљања података 

приступили смо сређивању и интерпретацији добијених података. Овакав облик 

интерпретирања има за циљ сагледавање реалног стања и унапређивања, односно 

побољшања у неким ситуацијама.  

 

2.4.Технике и инструменти истраживања 
 

У овом истраживању коришћени су следећи инструменти: упитник за родитеље и 

васпитаче као и протокол посматрања узорака и догађаја. Такође су у истраживању 

коришћени и дечји цртежи пожељних облика понашања и информације добијене од деце 

приликом активности и других облика игре. Истраживање става и односа родитеља према 
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установи спроведено је током радионица у којима су учествовала деца, родитељи и 

васпитачи. 

 

2.5. Узорак истраживања 

 

Истраживање је реализовано у вртићу „Славуј“ у ПУ „11. април“ на Новом 

Београду. Узорком истраживања је обухваћено 34-оро деце средње узрасне групе. Групу 

чине 24 дечака и 11 девојчица. Истраживањем су обухваћени и родитељи из наведене 

групе и васпитачи установе у којој се истраживање спроводи.  
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3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

 

3.1.Анализа резултата анкете спроведене са васпитачима  

 

Анализа резултата вршиће се у односу на постављен циљ истраживања. Задатак 

васпитача био је да одговоре на шест питања – три питања која се тичу самог испољавања 

неприхватљивог понашања деце (учесталости, облика и ситуација у којима долази до 

неприхватљивог понашања) и три питања која се тичу реакција васпитача на такво 

понашање. 

Узорком је обухваћено 10 испитаника, при чему су сви испитаници били женског 

пола. Старост се кретала у опсегу од 30 до 50 година. Када је у питању стручна спрема, 

сви испитаници имали су завршену вишу школу или завршен факултет. 

 

3.1.1. Учесталост, облици и ситуације у којима долази до неприхватљивог понашања 

 

Највећи проценат васпитача навео је да је испољавање неприхватљивих облика 

понашања међу децом често. Проценат оних који су рекли да је испољавање 

неприхватљивих облика понашања веома често или ретко био је доста нижи (Табела 1). 

На питање који су најчешћи облици неприхватљивог понашања које деца 

испољавају, сви васпитачи су навели ударање. Како је васпитачима омогућено да 

приликом одговарања на питање наведу више опција, сваки други васпитач је осим 

ударања навео и уједање. Чупање, штипање и емотивно вређање нису навођени често 

(Табела 1, Графикон 1). 

Најчешћа ситуација у којој долази до неприхватљивог понашања јесте игра, а затим 

чекање оброка, одлазак на спавање и тоалет. С друге стране, васпитачи наводе да за време 

активности или боравка напољу не долази до неприхватљивог понашања (Табела 1). 
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Табела 1 
Учесталост, облици и ситуације у којима долази до неприхватљивог понашања деце 
 Број 

васпитача 

Проценат 

васпитача 

Учесталост испољавања неприхватљивог понашања   
Веома често 2 20% 
Често 7 70% 
Ретко 1 10% 
Веома ретко 0 - 
Никада 0 - 
Најчешћи облици неприхватљивог понашања   
Ударање 10 100% 
Уједање 5 50% 
Чупање 2 20% 
Штипање 2 20% 
Емотивно вређање 2 20% 
Ситуације у којима долази до неприхватљивог понашања   
У игри (у соби) 9 90% 
За време активности 0 - 
За време боравка напољу 0 - 
Чекање оброка, одлазак на спавање, тоалет 4 40% 
*Укупан проценат биће већи од 100% због могућности васпитача да бирају више од једног 
одговора. 
 

 

 
Графикон 1 
Облици неприхватљивог понашања деце 
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3.1.2. Реакције васпитача на неприхватљиво понашање деце 

 

Ово истраживање имало је за циљ да испита не само која понашања, колико често и 

у којим ситуацијама деца испољавају, већ и како васпитачи реагују на та понашања. 

Другим речима, желели смо да истражимо кога васпитачи слушају када дође до конфликта 

међу децом, као и како реагују на неприхватљиво понашање и са ким се консултују 

поводом интервенција. 

Када дође до конфликта међу децом, највећи број васпитача слуша свако дете, док 

поједини васпитачи слушају најпре повређено или најпре дете које је изазвало конфликт 

(Табела 2). 

На питање како решавају неприхватљиво понашање деце, већина васпитача навела 

је да примењује више од једног метода приступања неприхватљивом понашању. На 

пример, највећи број, односно, 9 од 10 васпитача навело је да неприхватљиво понашање 

покушавају да реше индивидуалним разговором са дететом. Осим тога, честе методе биле 

су тражење мишљења деце из групе и разговор са родитељима. Казна се показала као 

метод који користи најмањи број васпитача (Табела 2, Графикон 2). 

Приликом пружања подршке детету које испољава неприхватљиве облике 

понашања васпитачи се консултују са колегама, стручном службом и родитељима. Као 

што се може видети у табели, поједини васпитачи консултују више различитих извора, 

док се поједини доминантно ослањају на консултовање једног (нпр. консултују се само са 

колегиницама или само са стручном службом (Графикон 3)). Такође, табела показује да се 

васпитачи најчешће консултују са колегиницама (било само са њима, или са њима и 

другим изворима), затим са стручном службом и на крају са родитељима (Табела 2). 

Табела 3 
Реакције васпитача на неприхватљиво понашање деце:  
Кога слушају, које методе користе и кога консултују 

 Број 

васпитача 

Проценат 

васпитача 

Када постоји конфликт између деце слушате   
Свако дете 8 80% 
Најпре повређено дете 3 30% 
Најпре дете које је изазвало конфликт 2 20% 
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Методе решавања неприхватљивог понашања деце   
Казна 4 40% 
Индивидуални разговор 9 90% 
Тражење мишљења друге деце 6 60% 
Разговор са родитељима 6 60% 
Приликом пружања подршке детету консултујете се са   
Само са колегиницом 3 30% 
Само са стручном службом 1 10% 
Са колегиницом и родитељима 1 10% 
Са колегиницом и стручном службом 2 20% 
Са колегиницом, стручном службом и родитељима 3 30% 
Доминантан извор   
Колегиница 9 90% 

Стручна служба 6 60% 
Родитељи 4 40% 

*Укупан проценат биће већи од 100% због могућности васпитача да бирају више од једног одговора. 

 

 
Графикон 2 
Методе решавања неприхватљивог понашања 
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Графикон 3 
Консултовање приликом пружања подршке детету које испољава неприхватљиво 
понашање 

 

3.2. Анализа резултата анкете спроведене са родитељима  

 

У овом делу истраживња задатак родитеља био је да одговоре на три питања отвореног 

типа. Узорак је чинило 17 родитеља. 

3.2.1. Непожељни облици понашања  

 

На самом почетку желели смо да испитамо која понашања родитељи сматрају 

непожељним, те је прво питање гласило управо „Који су непожељни облици понашања?“ 

Како су питања била отвореног типа, родитељи су давали комплексне, често преопширне 

одговоре. Како би се могао извући било какав закључак, одговори родитеља су кодирани а 

затим класификовани у ограничен број категорија. Под кодирањем подразумевам свођење 

комплексних и опширних одговора на кратке одговоре уз задржавање суштине 

оригиналних одговора (нпр. одговор „Не волим када су деца размажена до мере да долази 

до вриштања и бацакања“ кодиран је као „размаженост“). Након кодирања одговори 

родитеља су класификовани. 
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Анализа одговора родитеља је показала да агресија најчешће непожељно понашање 

деце. Као агресија су класификовани сви одговори који су садржали конкретан појам 

„агресија“ или „насиље“, али и одговори који су садржали специфичне облике агресивног 

понашања попут ударања или штипања. Осим агресије, родитељи су као непожељно 

понашање често наводили бес и хистерију, као и непоштовање и непослушност. Са мањом 

учесталошћу навођени су лагање, повученост и преосетљивост, инат и пркос, размаженост 

и самоповређивање. Себичност и поређење са интернет садржајима наведени су по једном 

(Табела 3). 

Интересантно је приметити да се већина одговора односила на оно карактеристике 

и понашања која су видљива и/или усмерена ка другим људима (агресија, бес, 

непоштовање, лагање и слично). С друге стране, свега 5 одговора родитеља тицало се 

мање видљивих карактеристика и понашања (попут емоционалне преосетљивости) и/или 

непожељних понашања која деца усмеравају према себи (попут самоповређивања). 

Табела 3 
Облици непожељног понашања 
Одговори родитеља Број родитеља Проценат родитеља 

Агресија 14 82.35% 

Агресија - уопштено   

Насиље   

Ударање   

Штипање   

Уједање   

Повређивање друге деце    

Гребање   

Чупање   

Гурање   

Шутирање   

Бес и хистерија  6 35.29% 

Непоштовање и непослушност 5 29.41% 

Лагање 3 17.65% 

Повученост и преосетљивост 3 17.65% 

Претерана повученост   

Емотивна преосетљивост   

Инат и пркос  2 11.76% 

Размаженост 2 11.76% 
Самоповређивање 2 11.76% 
Себичност 1 5.88% 

Поређење са интернет садржајима  1 5.88% 
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3.2.2. Узроци непожељног понашања 

 

Као и у случају претходног питања, одговри родитеља су кодирани и 

класификовани. Родитељи су углавном наводили више од једног узрока. 

Анализа одговора је показала да највећи проценат родитеља узроке непожељних 

облика понашања види у породици, односно, у одгајању и васпитању детета. Такође, део 

родитеља сматра да су узроци непожељног понашања неспособност детета да се на други 

начин избори са својим емоцијама, као и сама околина.Троје родитеља навело је као узрок 

развојну фазу детета, што указује на уверење да су непожељна понашања само тренутна и 

да ће их дете превазићи (завршетком развојне фазе). На крају, само двоје родитеља као 

узроке је навело трајније карактеристике, односно темперамент детета и поремећај 

понашања (Табела 4). 

Табела 4 
Узроци непожељног понашања 
Одговори родитеља Број родитеља Проценат 

родитеља 

Породица (одгајање и васпитање) 11 64.71% 

Претерана попустљивост   

Занемареност   

Лош однос између родитеља   

Претераност у захтевима   

Различити васпитни стилови родитеља   

Мало времена за разговор са дететом   

Недостатак стратегија за регулисање емоција и 

несигурност 

5 29.41% 

Неспособност да се изборе са емоцијама   

Не умеју да контролишу осећања   

Околина 

Лоша средина 
Трпљење насиља 
Високо вредновање материјалног 
Егзистенцијални проблеми 
Непосвећени педагози и психолози 

5 29.41% 

Развојна фаза тј. део емоционалног сазревања 3 17.65% 

Трајна карактеристика детета 

Темперамент 
Поремећај 

2 11.76% 
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3.2.3. Начини превазилажења непожељног понашања 

 

Анализа одговора показала је да највећи проценат родитеља истиче разговор са 

дететом као начин превазилажења непожељног понашања. Поред разговора, родитељи 

високо вреднују значај љубави и подршке родитеља.Такође, родитељи наводе и значај 

провођења времена са дететом, кориговања начина васпитања (нпр. истичу значај 

доследности), награђивања позитивних понашања и одсуство награда за негативно и 

тражење помоћи стручних лица. Двоје родитеља наводи примену казни, при чему један 

експлицитно наводи батине (Табела 5). 

Табела 5 
Начини превазилажења непожељног понашања 
Одговори родитеља Број 

родитеља 

Проценат 

родитеља 

Разговор 7 41.18% 

Љубав и подршка 4 23.53% 

Васпитање 

Доследност 
Корекција васпитања 

3 17.65% 

Награда за позитивно и одсуство награде за негативно 

понашање 

2 2 

Тражење помоћи стручних лица 2 2 

Кажњавање (и батине) 2 2 

Провођење више времена са дететом 2 2 

 

3.3. Анализа ефикасности радионичарског рада са децом и родитељима у смањењу 

непожељних облика понашања 

 

Један од задатака овог рада био је и испитивање ефикасности радионица 

спроведених са децом и родитељима у смањењу непожељних облика понашања. 

Радионица је спроведена у новембру 2019.године. Пре спровођења радионице 

група деце је посматрана, те је на чек листи означено присуство и интензитет различитих 

облика непожељног понашања деце у групи. Након спровођења радионице, деца су 

посматрана у периоду од две недеље, како би им се омогућило довољно времена да оно на 

чему су радили током радионице успеју да усвоје и демонстрирају у групи.Уследило је 

поновно попуњавање чек листе. Идеја је била испитати да ли ће се након радионице доћи 
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до промене понашања деце, односно, да ли ће радионица имати утицаја на пристуство и 

интензитет понашања деце. 

3.3.1. Присуство различитих облика насиља пре и након радионице 
 

Поређењем чек листи утврђено је да су пре радионице деца испољавала 13 од 14 

облика физичког насиља, док је након радионице регистровано 9 од 14 облика. Другим 

речима, шамарање, чупање, отимање и дављење били су регистровани у првој, 

иницијалној фази посматрања, али не и у другој. Када је реч о социјалном насиљу, и у 

првој и у другој фази регистровано је 10 од 12 облика социјалног насиља. Другим речима, 

промене у присуству различитих облика социјалног насиља нису регистроване (Табела 6). 

Табела 6 
Присуство различитих облика насиља пре и након радионице 
Испољавање  облика понашања Присутност  

 Пре 

радионице 

После 

радионице 
Промена 

Физичко насиље  

Ударање + +  
Шутирање + +  
Шамарање + - √ 
Уједање + +  
Чупање + - √ 
Гребање + +  
Отимање + - √ 
Дављење + - √ 
Гажење - -  
Пљување + +  
Гурање + +  
Штипање + +  
Гађање + +  
Саплитање + +  
Социјално насиље  

Искључивање из групе или заједничких 
активности (игнорисање) 

+ +  

Дискриминисање + +  
Дискриминисање вршњака на основу било које 
врсте припадности, посебности, особености 

- -  

Потпуна изолација вршњака - -  
Организовање кланова + +  
Психичко насиље - -  
Вређање + +  
Ругање + +  
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Псовање + +  
Имитирање + +  
Уцењивање + +  
Претња + +  
Етикетирање + +  
 

3.3.2. Интензитет различитих облика насиља пре и након радионице 

 

Поређењем чек листи утврђено је да је у свим облицима понашања дошло до 

благих или значајних промена. Благим променама сматране су промене у интензитету за 

једну јединицу (промена са често на понекад или са понекад на ретко), док су значајним 

променама сматране промене у интензитету од две јединице (промена са често на 

ретко).Када је у питању физичко насиље, значајно смањење регистровано је у гађању и 

саплитању.У случају социјалног насиља, значајне промене регистроване су у имитирању, 

уцењивању и претњама (Табела 7). 

Табела 7 
Интензитет различитих облика насиља пре и након радионице 
Испољавање  

облика понашања 

Интензитет  

 Пре После Промена 

 Често Понекад Ретко Често Понекад Ретко  

Ударање +    +  -1 
Шутирање +    +  -1 
Шамарање   +    * 
Уједање  +    + -1 
Чупање   +    * 
Гребање  +    + -1 
Отимање +      * 
Дављење   +    * 
Пљување  +    + -1 
Гурање +    +  -1 
Штипање  +    + -1 
Гађање +     + -2 
Саплитање +     + -2 
Социјално насиље        
Искључивање из 
групе или 
заједничких 
активности  
(игнорисање) 

 +    + -1 

Дискриминисање  +    + -1 
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Организовање 
кланова 

 +    + -1 

Вређање  +    + -1 
Ругање  +    + -1 
Псовање  +    + -1 
Имитирање +     + -2 
Уцењивање +     + -2 
Претња +     + -2 
Етикетирање  +    + -1 
*Понашања која су била регистрована у првој али не и у другој фази 
-1 Смањење за једну јединицу: често на понекад, понекад на ретко 
-2 Смањење за две јединице: често на ретко 
 
 
4. Дискусија 

Овим истраживањем покушали смо да доијемо јаснију слику зашто долази до 

непожељних облика понашања у васпитној групи и на који начин такве ситуације 

превенирати. Вишемесечним истраживањем од млађе васпитне групе, где је број деце био 

знатно мањи, па сада кроз средњу коју чини група и по од 33 деце.Од тога 22 дечака и 11 

девојчица. 

Циљ истраживања је био да се испитају облици и тренуци у којима се непожељно 

понашање деце најчешће догађа и утврдити стратегије превенције. Било који облик 

непожељног облика понашања није трајан, подложан је кориговању од стране родитеља и 

васпитача васпитним поступцима. Свакако треба имати на уму нови начин живљења који 

увелико одудара од некадашњег, патријархалног.  

Родитељи најчешће не проводе довољно времена са својом децом да би дете 

пратило, посматрало његове поступке и тиме применили јасна правила и њихово 

спровођење.Често пута приликом забране, односно корекцијом непожељног облика 

понашања, у вртићу добијемо одговор „то ми мама или тата дозвољавају“.Ураво та 

неуједначеност примене правила код неке деце доводи до неразумевања, збуњивања, 

колизије у социјалном исказу детета.  

На основу истраживања поставили смо општу хипотезу да позитиван став и 

интензивнија сарадња родитеља и васпитача смањује појаву неприхватљивог понашања. 

Неприхватљиво понашање, јавља се у различитим облицима. На основу упитника 
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спроведених у вртићу о неприхватљивом понашању добили смо највише одговора да се 

често дешава да деца примењују неки облик непожељног понашања. Уочавамо да том 

приликом  долази до ударања, гурања, саплитања, али и примене емотивног вређања. 

Велики број деце и недовољна физичка средина често  су узрок таквог понашања у 

групи. Свакодневним посматрањем, уочавамо, када је смањен број деце у групи, да се 

њихово играње одвија без већих непожељних испада.То су проблеми за коју је неопходно 

да се укључи и шира локална заједницу, која треба да решава такве недостатке простора. 

Ма колика била посвећеност, стручност, искуство васпитача..., када се ради о великим 

групама тешко је задовољити дечју потребу за кретањем. Ако анализирамо свеукупну 

ситуацију, долазимо до одређених сазнања да није увек у питању неприхватљиво 

понашањедетета. Дечја пажња веома је оскудна и тешко је одржати дужи временски 

период. Одговори родитеља указују на неприхватљиве облике понашања код куће и на 

другим местима. Изјаве су различите шта они сматрају да је неприхватљиво. Анкета 

показују да је најчешћи облик агресије коју разлажу на многобројне њене чиниоце који су 

усмерени према другима (агресија, бес, непоштовање, лагање...).  

Неки од родитеља сматрају да је узрок пролазан (развојна фазе). Мањи број 

разматра као могућност темперамент детета и поремећај понашања. У превазилажењу 

непожељног понашања и родитељи као васпитачи имају усаглашен став да са децом треба 

разговарати, проводити више времена и бити доследан у захтевима.  

У вртићу смо имали неколико радионица за развој емпатије, самопоштовања, 

самопоуздања, све у циљу да би указали на позитивну страну дружења, пријатељства али 

и решавања проблематичних ситуација. 

Једна од радионица је била на тему „Добра осећања“. У активности су учествовала 

сва присутна деца у групи и „помоћ“ смо добили и од родитеља па такав пројекат смо 

узели за успешан. 

Радионице у вртићу са родитељима дала је нама васпитачима импресије на велики 

одзив родитеља као и на њихова промишљања о насилном облику понашања. Овакве 

радионице доприносе развоју група као целине без обзира на пол детета, средину из које 
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долази итд. Ту смо добили и одговоре како конструктивно решавати проблеме. Дете 

усмеравати да препознна које су то угодне речи, али и оне које вређају појединца. Да 

избегавају увредљиву комуникацију. Деца долазе до закључка да морају бити одговорни 

за непожељну реч или физички насртај на друге, да препозна ситуацију када су добри а 

када лоши поступци.  
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Истраживани приступ у овом раду одоси се на интеракцијску везу родитеља и 

васпитача у решавњу све учесталијих конфликтних ситуација код деце, у вртићкој групи. 

Кроз рад у млађој васпитној групи приметили смо да често долази до конфликта међу 

децом. Размишљајући о начинима за решавање конфликата и развијање поштовања међу 

децом окренули смо се самом извору проблема. Посматрањем протокола понашања 

узорака догађаја добили смо делимични увид шта би требало мењати у социјалном и 

физичком окружењу. Анкетирањем родитеља добили смо информацију шта они мисле 

шта су узроци неприхватљивог понашања и како би се могло превазићи непожељно 

понашање. Од великог значаја за истраживање била су и мишљења мојих колегиница, шта 

и како мењати у васпитној пракси. Од формирања средње групе која се знатно проширила 

на групу и по и коју већином чине дечаци наставља се истраживање непожељних облика 

понашања. У том периоду урађено је неколико радионица у вртићу. Неке смо радили само 

са децом уз сугестије и помоћ родитеља а неке и у присуству родитеља временом 

одређеним за такав облик сарадње. У овом истраживачком подухвату коришћена је и чек 

листа непожељног понашања, подељена у три сегмента који се односе на физичко, 

психичко и социјално злостављање.Чек листа је рађена у два наврата као иницијална, на 

почетку истраживања и финална, на крају. Из обрађеног материјала се може видети да 

нема неких битних померања ка пожељном понашању. 

Нешто више померања према прихватљивом понашању у психолошком 

сегменту.Узорак испитане деце се односи само на једну васпитну групу што значи да је 

мали број испитаника за нека значајнија истраживања, али посматрањем увиђам велике 

сличности и у осталим васпитним групама шта се сматра неприхватљивим понашањем. 

Као што је наведено током овог истраживања узрок треба систематски решавати. 

Много фактора утиче на модеран живот у породици, а који се верно рефлектује на децу. 

То се односи на присуство све већег броја растављених породица, разни медији, цртани 

филмови и неприхватљиво понашање у ужој и широј социјалној средини.  

Деца, родитељи и васпитачи треба да буду организовани у облицима дружења у 

којима ће бити обогаћени заједничким доживљајима, заједнички могу да опремају и 
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богате васпитну средину, купују, израђују дечје играчке, уређују двориште. Узајмно 

прихватање партнерског односа родитеља и васпитача доприноси успешном остваривању 

васпитне функције. Заједничко проведено време даје могућност упознавања усклађивања 

васпитних поступака и узајамно стицање поверења. На основу наведеног може се 

закључити да се намеће потреба педагошке едукације породице у примењивању 

делотворних васпитних стилова, усавршавању осталих одраслих који раде са децом и 

применом других фактора који доприносе позитивној промени. Ови показатељи могу бити 

смерница за даља истраживања, која су нужна с обзиром на промене у садашњем 

живљењу, где улога родитеља као првог васпитача у потпуности задовољава њену велику 

одговорност, почиње слабити и појављују се други непожељни фактори који се нужно 

намећу, а не задовољавају позитивно социјално понашање.    
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ПРИЛОЗИ 

 

Прилог 1- Књига добрих осећања-пројекат из праксе 

Пројектни приступ учењу као изазов, практично проверавање и осмишљавање 
пројекта са реализацијом је главни мотив овог пројекта, а у циљу усавршавања 
компетенције васпитања и образовања. Кроз рад у млађој, а сада већ средњој васпитној 
групи приметила сам да често долази до конфликта међу децом. Размишљајући о 
начинима за решавање конфликта и развијање поштовања и емпатије међу децом, 
окренула сам се самом извору проблема и са децом кроз низ говорних радионица 
колегинице и ја смо дошле до идеје да направимо нашу књигу добрих осећања. 
Размишљајући да деца „читајући“ пријатне емоције другог детета више пажње обрате на 
позитивне стране другарства. Низом ранијих активности смо започеле тему нпр „руке 
служе да се играмо, а не ударамо“, „једемо храну, а не децу“ 
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Прва фаза 

 
У првој фази осмислили смо игровну активност. Поштар доноси писмо у којем има 

мноштво сличица (сладолед, срце, чоколада, балерина, бицикл...). Свако дете бира 
сличицу по избору. Када смо завршили иницијалне договоре и пошто су се дечја 
интересовања распламсала, деца сличице носе кући са задатком да пронађу још сличица 
заједно са родитељима, које буде позитивну емоцију. После пар дана учесталих питања 
родитеља о „каквој веселој и радосној слици се ради“ и због чега је важна „обична 
сличица коју чувају “, путем огласне табле обратили смо се родитељима да помогну деци 
да пронађу још сличица разговарајући са дететом о стварима које оно воли и у њему буди 
позитивне емоције. 

Друга фаза  

Направили смо мапу „Добра осећања“ и у комуникацији са децом је 
разрађивали. На мапи смо уписивали добра осећања, свако је дете рекло једно осећање 
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које смо уписали бојом коју је дете одабрало. Л.Ђ. :„Ово сам ја казао, зелено је“-
показујући реч на мапи. 

Г.Ј. 4 године: „Свиђа ми се што су ово заједничке стреле које су добре“ (показујући 
на стрелице). На питање о појашњењу изјаве одговорио је „Нису индијанске које те 
погоде, већ помажу да  покажу“. 

Инспирисани лепим доживљајима, једна девојчицама је уроловала мапу и 
направила дурбин. 

 

После ове етапе почели су да носе сличице од куће са образложењем какву жељу, 
осећање буди у њима. Сличица са спанаћем и броколима буде жељу да се постане снажан 
као морнар Попај, иако не воли да то једе (изјава Т.А.) 

Правили смо паралелу о тим осећањима која чине срећним са оним непожељним 
понашањем које нас не чини срећним (ударање, гребање, отимање играчака од другара) 
Т.А. „Хоћу да будем снажан као Попај, да браним свог другара ако га неко нападне“ 

М.Ф. је донео сличицу косилице са образложењем да је веома срећан када са дедом 
у селу коси траву, не жели више никад да се отима за неку играчку, јер постоје и друге 
играчке. 

Сличице смо проналазили и лепили у нашу књигу. Свако је добијао једну страницу, 
коју увек може да „чита“. Слике ће „читати “ и претварати их у речи или градити вербалну 
радњу пнемоничким повезивањем, дограђивањем слика и слично.  
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Наш мали пројекат смо изложили и тражили од родитеља сугестију, 
примедбе...Деца су активно учествовала у овом пројекту. 
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Прилог 2 -  Радионица „Добра осећања“ 

Циљ радионица – толеранција, слушање другог, подстицање изражавања сопствених 
осећања, самопуздање уз поштовање других. 

Друштвене димензије  
-анализа неспоразума или сукоба 
-ненасилно решавање сукоба 
-разматрање прихватљивих и неприхватљивих облика понашања 
-како допринети развоју групе као целине 
 
Све ове смернице истраживала сам кроз реакције деце и родитеља док смо 

интерпретирали причу „Плави облак“. 

Прича говори о једном несташном плавом облаку као  метафори. Летео је ношен 
ветром, док једног дана није угледао испод себе у једном граду како се људи међусобно 
ударају, наваљују једни на друге, отимају. Одлучио је да пусти кишу и све их обоји у 
плаво. 

Радионица се састојала од 3 групе, свака група је одговарала на своје питање. 

 

1. Какву је одлуку донео облак? 
Деца и родитељи из прве групе су одговорили 
„Одлучио је да из себе проспе сву воду и направи поплаву“ 
1.1. Како сте се осећали за време читања приче? 
-Одговор је гласио да су им осећања помешана, забринуто, добро. 
2. Због чега су се људи свађали? 
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Деца и родитељи су одговорили 
„Били су различите боје“ 
„Због гужве“ 
2.2 Како сте се осећали за време читања приче? Одговор деце 
-Прича је занимљива 
-Неизвесна 
-Остављена могућност да сами замислимо  
-Зашто су сви плави и једнаки? 
3. На који начин би ви решили тај сукоб? 
На треће питање родитеља и деца су одговорили 
-Извињење, лепе речи, волим те, помирење 
3.3. Како сте се осећали за време читања приче? 
„Ми ћемо пустити дугу, да ипак људе обоји у разне бије, да схвате да могу да се 

воле и слажу иако су различити“ 
 
После ових одговора деца и родитељи инсистирају да се облаку врати радост да 

постане поново срећан и несташан јер је успео да заустави неприхватљив облик решавања 

проблема међу људима. 

 

Плави облак пре спознаје да у граду људи примењују насиље једни према другима. 
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Плави облак после насиља у граду кад му деца враћају радост  
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Прилог 3- Упитник за васпитаче 

 

Питања: 

1. Колико често деца испољавају неприхватљиве облике понашања у васпитној групи? 

2. Који су најчешћи облици неприхватљивог понашања? 

3. Како решавате неприхватљиве облике понашања? 

4. У ситуацији када постоји конфликт између деце, поступате? 

5. У којим ситуацијама најчешћедолази до неприхватљивог облика понашања? 

6. Када се бавите пружањем подршке детету, са ким се консултујете? 

 

Прилог 4 - Упитник за родитеље 
 

1.Који су непожељни облици понашања? 

2.Шта мислите да је узрок таквог понашања? 

3.Шта мислите на који начин се може превазићи непожељно понашање? 

 

Анализа протокола посматрања 

Време Место  Опис активности Опис догађаја 
 радна соба Изборна активност  
 Радна соба Усмерена активност  
 Двориште  Чекање оброка  
 Радна соба Слободна активност  
 Радна соба  Приликом одласка на 

спавање 
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Испољавање  

облика 

понашања 

Присутност Интензитет 

 Да Не Често Понекад Ретко 

Физичко насиље 

Ударање      
Шутирање      
Шамарање      
Уједање      
Чупање      
Гребање      
Отимање      
Дављење      
Гажење      
Пљување      
Гурање      
Штипање      
Гађање      
Саплитање      
Социјално насиље 

Искључивање из 
групе или 
заједничких 
активности  
(игнорисање) 

     

Дискриминисање      
Дискриминисање 
вршњака на 
основу било 
којњ врсте 
припадности, 
посебности, 
особености 

     

Потпуна 
изолација 
вршњака 

     

Организовање 
кланова 

     

Психичко 
насиље 

     

Вређање      
Ругање      
Псовање      
Имитирање      
Уцењивање      
Претња      
Етикетирање      
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