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Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – 

Лепосавићу Универзитета у Приштини – Косовској Митровици је 

научни часопис који је почео да излази 2005. Часопис објављује 

радове из области васпитања, образовања и наставе, обухватајући 

све образовне нивое од предшколског узраста до високог 

образовања. Уврштен је 2019. на Листу научних часописа коју 

објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја као 

часопис националног значаја у категорији М52. Закључно са 2020. 

наш часопис је излазио једанпут годишње, а од 2021. часопис ће 

излазити двапут годишње, и оба броја ће садржати радове који су 

писани на страним језицима.  

Садржај овог (седамнаестог) броја часописа обухвата радове 

истраживача из Србије, региона и иностранства, а они су посвећени 

научним областима које се проучавају на Учитељском факултету у 

Призрену – Лепосавићу: језик и књижевност, математика и 

информатика, педагогија и психологија, методике васпитно-

образовног рада и наставе, уметност, интердисциплинарне науке, 

полемике и прикази. Радови су објављени на српском, руском и 

енглеском језику. У прилогу се налази и Упутство ауторима за 

писање и пријаву радова.  

  

  

  

Редакција Часописа 
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Бранко С. Ристић1 
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић 

 
О ПЕСМИ ЗА ДЕЦУ 

                                            
Од свог порекла и детињства  

не може се лако побећи. 

                                                                    И. Андрић 
 

Сажетак: Прва степеница у животу човека, детињство, одувек је велики 

изазов за научне расправе и уметничке подухвате. Наука о књижевности 

познаје неколико мишљења када је у питању начин изражавања у 

књижевности за децу и када је у питању традиција. У оквиру књижевности 

за децу, песма за децу има своју аутономност, унутрашњу структуру, 

садржину, архитектонску грађу, поруку и није у раскораку са песмом за 

одрасле. 

Поезија за децу данас носи у себи  нови квалитет у поређењу са класичном – 

традиционалном поезијом. Књижевност за децу, песма за децу као њен део 

никада није могла ‒ а то није изводљиво ни данас ‒ да се једноставно 

категоризује, она то никако својом снагом и природом не дозвољава. 

Задатак рада је дефинисати проблем књижевности за децу и песме за децу, 

осветлити трагање за лепом речју у песми за децу и указати на лепоту и 

значај песме за децу. 
 

Кључне речи: књижевност за децу, песма, унутрашња структура, 

садржина, аутономност. 
 

 

 

1.0. Детињство, као прва степеница у животу човека, одувек је било 
изазов за научне расправе и уметничке подухвате. Без обзира на то који 
је то вид уметности био (сликарство, литература, музика, театар итд.), 
детињство је увек будило инспирацију и нагонило на размишљање. „Ово 
животно доба код човека пуно је неизмерног богатства свога детињег 
света, испуњено низом тајни и загонетки, сложеним проблемима а у себи 
садржи и небројано тема, тако да је човек од најранијих времена почео да 
га проучаваˮ (Ристић 2006: 27). Оно је данас постало предмет 
интересовања: педагога, психолога, социолога, етнолога, музиколога 
итд., потпуну афирмацију и светлост дана угледало и стекло код 
уметника, а прави израз и откровење доживело код књижевника и у 
књижевности. 

                                                 
1 branko.ristic@pr.ac.rs    

Зборник радова Учитељског факултета, 17, 2022, стр. 15-20 

821.09-93-1 

COBISS.SR-ID 69845513 

Б. Ристић 
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Књижевност се данас више не оцењује и не процењује оценама које 
су створене ван књижевних токова нити се на њу гледа само са 
функционалног аспекта – шта јој је циљ. Такође, ни васпитање нема више 
ону стереотипну улогу подучавања и обрађивања деце, већ је оно врло 
важан сегмент у развоју малих људи, оно богати дечју личност и на тај 
начин се изражава и употпуњује. Ако је данашње васпитање достигло 
такав степен развоја, а немамо разлога да сумњамо у то, закључак нам се 
сам намеће, сви домети људског ума и руку онда су само на ползу и служе 
као изазов да се прати и открива све даље и даље. У тим трагањима и 
откривањима несумњиво главну улогу и на највишем месту стоји 
књижевност за децу. „Проистекла из подела и спроведене према блискости 
корисницима сродних афинитета, који се одвајају од афинитета одраслих, 
књижевност за децу има своје несумњиво место у општој књижевности. 
Њен однос према књижевној речи у целини посматра се као однос света 
детињства према свету одраслихˮ (Петровић 2011: 7). 

Важност и улога књижевности у васпитању и образовању деце није 
ништа ново. О улози књижевности у васпитању деце размишљали су и 
говорили још Платон, Аристотел, Епикур и Квинтилијан. Наука о 
књижевности данас познаје неколико мишљења када је у питању начин 
изражавања у књижевности за децу и када је у питању традиција. Једна 
група истраживача мишљења је да књижевност за децу своје корене има 
још у дечјем фолклору; друга група истраживача вели да ова литература 
има своје прве изданке од самог рађања писаних речи, још пре старих 
Грка; а трећа група истраживача тврди да и у дечјем фолклору и 
предантичком добу има неких трагова литературе за децу, али да је она 
пун свој кредибилитет и стилске назнаке добила тек у деветнаестом веку 
и то у перу браће Грим, Пушкина, Луиса Керола, Андерсена и Шарлa 
Пероа. Шта све ово значи? Значи следеће: да је прва група прозних 
текстова о народном пореклу књижевности за децу; друга група заступа 
тезу о митолошком пореклу литературе за децу; а трећа група се 
делимично слаже и са тезама о народном и са тезом о митолошком 
пореклу ове литературе, али истиче да је она свој прави израз добила тек 
у деветнаестом веку и да се тек у том времену издвојила као посебна 
књижевна врста. „Међутим, сви су сагласни да је књижевност за децу и 
младе један естетско и васпитно-образовни спецификум. Са једне стране, 
то је легитимна књижевност; са друге стране, легитимни су и неки други 
њени задаци, са којима партиципира у васпитно-образовном процесу и 
тиме се одређује као књижевна посебност!ˮ (Друговац 1996: 7–8). 

1.1. Већ се у самом наслову може видети да у овом тренутку 
феномен песме за децу није толико актуелан као у прошлости: она није 
више непознаница истраживачима „као могућност доношења 
аргументованих тврдњи или као нужност да је доказујемо ради њеног 
признавања и прихватањаˮ (Данојлић 1976: 125). 

Јасно је да песма за децу има своју аутономност, њена унутрашња 
структура, садржина, архитектонска грађа и порука коју носи није у 
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раскораку са песмом за одрасле. Ове особине које песма намењена деци у 
садашњем времену поседује засигурно су јој помогле да стекне место које 
данас има и које јој с правом и припада. За овакав статус песма за децу 
изборила се негде крајем педесетих, почетком шездесетих година, када је 
иза себе оставила раније традиционално-дидактичке оквире и тиме 
понела епитет да је песма особеног света, а непедагошке поруке којима је 
непотребно била оптерећена остале су само у наслеђе књижевној историји. 

Ако бисмо данас покушали озбиљније да приступимо песми за децу 
и покажемо наш лични став према њој, не смемо никако запоставити 
димензију традиције коју она у себи носи (свакако овде се не претендује 
на дидактичко-педагошку димензију или идејну поруку). Зацело, циљ 
нам је да истакнемо да је песма за децу у прошлости била у „врло уским 
теоријским оквиримаˮ (Друговац 1996: 42). У погледу теме, мотива, сижеа, 
па чак и форме, песма за децу у том времену је на врло ниском степену 
развоја. Основна идеја песме намењеној деци била је: да подучи, просвети, 
да дâ моралну поуку а све у циљу сазнања. У то време поезијом за децу, 
нажалост, бавили су се неталентовани песници или боље речено, како су 
их тада називали, сочинитељи. Али ако бисмо хтели ближе да кажемо и 
одредимо шта је песма за децу, незаобилазно нам се намеће Милована 
Данојлића расправа о песми за децу: „Тренутак у коме песма презре сваку 
конвенцију себе саме, тренутак у коме дезертира из литерарне праксе као 
свесне и намерне делатности, тренутак у коме изигра све одлике себе као 
жанра, кад јој се сопствена наивност, безазленост и спонтаност учине 
лепшим од свих далеких места до којих би могла допрети, дакле до 
будућности саме, тренутак је настанка дечје песме. То је песма која је 
разбила све своје оквире па, заоставши далеко од свог коначног 
уобличења, остала на изворности и свежини емоције а дилему овај или 
онај свет решила у корист овог светаˮ (Данојлић 1976: 125). 

Ова дефиниција песме за децу М. Данојлића могла би бити 
прихватљива само под једним условом, а то је да нема намеру 
вредновања већ описивања, што чини се није увек случај. Песма за децу, 
ако је искрена и из срца испевана, у себи носи спонтаност у реакцији на 
време. Њој, као свевременској категорији доступан је и дохватљив мотив 
времена. Али, ова врста поезије нема у себи дубинску психологију додира 
и замршене путеве разума: она импулсе времена осећа, брзо препознаје и 
разоткрива и у свој свет игре уноси неке нове моделе и варијанте, а своју 
детињску безазленост, веровање и чуђење задржава. 

Чуђење деце у свакодневном животу није тамни вилајет 
свакодневице и света: њихово чуђење води у сазнавање, она на тај начин 
откривају нове димензије игре и животне радости. Све што им модерни 
свет сервира они у свом дечјем оку сложе, бистрим умом и интуицијом 
преломе и веровањем у живот сложен по њиховом плану. Песма 
намењена и написана за децу има изузетно велику снагу да може да 
избрише негативна осећања света. Модернитети песме за децу јесу дечји 
став и поглед на опасне и страшне ствари и њихова детронизација. Иако у 
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себи ова врста поезије носи природну радост и весеље због живота, она се 
несумњиво врло често игра око врућих и опасних места и горућих питања 
времена које живот намеће. Многа животна начела, која се временом се 
претворе у догму, кад се довитљивошћу неког песника за децу нађу у 
песми, изгубе се и бивају преплављена слободом исте песме. 

Данашња песма за децу пре свега, ако је права и уметнички зрела и 
вредна, она без сумње у себи носи естетске особине и особине вредне 
поштовања, а то је њена: демитологизација историје, релативисање 
морала, сликање наличја овдашњег савременог света, социјално 
бунтовништво, растерећење истина, ноншалантна необавезност – све ово 
напред наведено није никакав систем песника за децу, то је једноставно 
игра песника овог нашег времена. 

Али управо је та игра песника модерност која је у складу са 
природом песме за децу и дефинитивни раскид са поезијом која је у себи 
носила предилекције педагогије, и чија је песничка духовитост рађана у 
неким уздама лојалности. 

Ово је други свет или боље речено други живот у који је ушла песма 
за децу. Раскидање са традицијом у природи је њеног бића. Данашња 
песма за децу одбацила је песме које нуде спремљене моделе који су 
настали намештањем неких школско-педагошких манира. Песма за децу 
настала и испевана данас у нашем времену у центар схватања ставља пре 
свега веру детета. 

„Дечја песма не зна за пораз. Она живи амплитудама између весеља 
и смеха и готово да не познаје антиномије света који је изгубио природне 
везе са својим сопственим детињствомˮ (Група аутора 1970: 43). 

Врло је интересантна и данас актуелна својим запажањима и 
дефиниција Боре Ћосића, која гласи: „Дечја поезија данас – чудачки тај 
спрег музике, финог бесмисла, блиставе комбинаторике, праскаве и 
стално одржаване културне температуре, деструктивно  збуњујућа, 
неуобичајена, свим својим правим дометом стално и дубоко 
ирационална, на средокраћу између јаве и нејаве, сна и несна, умља и 
безумља, јединственој равни змајевске шалозбиљности, „правогˮ и 
патвореног, „истинитогˮ и вештачког, цело то сјајно позориште које 
стварности одузима глупаве позлате и патетична значења додајући јој 
заузврат чичак, смешно славље и грохот једне артифицијелне, измаштане 
ничије земље – излази свом ширином из дефиниција и оквира дечје 
поезије јуче, литерарне узгредице, међупосла и нижеразредне 
дисциплине, привлачно симпатичне али недовољно значајне и зато 
приказане. Отуда непроцењиве вредности револуције коју су починили 
савремени дечји писциˮ (Ћосић 1965: 7). Данашњи савремени творци 
поезије за најмлађе не робују обавезној мелодиозности језичким изразом 
који је потпуно нов; успело им је да оставе заувек стереотипне фразе, а 
изабраним темама и новим садржајима потпуно су демитологизирали 
врло строгу дидактичку поезију и на тај начин створили нову и за дете 
привлачну хуморну поезију (очит пример је у српској књижевности за 
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децу јесу писци попут: Вуча, Радовића, Антића, Ршумовића, Ерића, 
Трифуновића Стојковића, Ђорђевића, Алексића, Стевановића, 
Одаловића...), којој се дете радује и искрено смеје, а уједно се тим 
искреним смехом и радошћу и васпитава, изграђује свој „критички однос 
према ирационалним ситуацијамаˮ (Животић 1976: 18). 

Поезија за децу је својом чаролијом неконвенционалности, 
бриљантном језичком комбинаториком, топлом нарацијом и искреношћу 
засигурно обезбедила високо место под књижевним сунцем. 

Данашња поезија за децу зрачи новим квалитетом у поређењу са 
класичном – традиционалном поезијом. Ова поезија се истиче и на тај 
начин издваја својом формом и садржином. У данашњој савременој 
поезији за најмлађе дете се игра и свет и живот доживљава том игром из 
које зраче велика радост и нада. Песма за децу никада није могла ‒ а то 
ни данас није изводљиво ‒ да се стави у неку јединствену категоризацију, 
она то својом природом и снагом једноставно не дозвољава. 
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ABOUT A POEM FOR CHILDREN 

 

Summary: The first step in a person's life, childhood, has always been a great 

challenge for scientific discussions and artistic endeavors. The science of literature 

knows several opinions when it comes to the way of expression in children's 

literature and when it comes to tradition. Within children's literature, a children's 

song has its own autonomy, internal structure, content, architectural structure, 

message and is not at odds with an adult song. Poses for children today carry a 

new quality compared to classical - traditional poetry. Children's literature, 

children's songs as a part of it could never, and it is not feasible even today to be 

simply categorized, it does not allow that with its strength and nature. The task of 

the paper is to define the problem of children's literature and children's songs, to 

shed light on the search for a beautiful word in children's songs and to point out 

the beauty and significance of children's songs. 
 

Key words: children's literature, poem, internal structure, content, autonomy.
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Бошко Љ. Миловановић2 
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић 

 

ЧИТАНКЕ ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ  
У ИСТОРИЈСКОМ КОНТЕКСТУ 

(19. И 20. ВЕК) 
 

Сажетак: Рад о српским читанкама представља развој читанке у 

наведеном периоду. Особености времена у коме се врши анализа читанки за 

млађе разреде носи са собом крупне социолошке промене које су се одразиле 

и на читанке што нам је посебно било занимљиво. Пошто је читанка 

уџбеник sui generis, отуда и потреба да се посветимо овој сигурно 

најважнијој књизи у образовању ученика у млађем школском периоду, 

Уколико се добро не упозна генеза једне такве књиге и њен утицај на 

ученике утолико ће и састављачи нових читанки испуњавати услове који 

им се намећу али да ли ће оставрити основни циљ свих циљева и 

васпитања и образовања, развој слободне и целовите личности.  
 

Кључне речи: читанка, млађи разреди, уџбеник, учење, историјски аспект. 
 

 

 

УВОД 
 

Готово да се свакодневно откривају нова сазнања из разних 
научних области. У којој мери се таква открића даље користе зависи од 
више фактора. Један засигурно веома важан утицај на „искоршћавање“ 
тог сазнања и открића уопште зависи и од социолошких прилика. 
Уколико је друштво усмерено ка вишем достигнућу у образовању своје 
омладине утолико ће наука задобиијати све важније место. Стога се од 
нас очекује да што пре схватимо да се „образовање као делатност изнутра 
прилагођава духу времена“ (Рајчевић, 2016:172). Пошто се са открћем 
дете сусреће веома рано, још пре поласка у школу, треба му омогућити да 
у лепоти открића остане што дуже, да радо сазнаје. Читанка је одличан 
избор за дечије испуњење радозналости, питкости знања и 
свеобухватности животних ситуација из којих деца уче. Читанке су 
антологије најлепших и најбољих текстова са којима деца расту и 
развијају се и откривају свет одралих као и свет друге деце широм 
планете. Свет маште у који деца пониру кроз читанку незамењиво је 
штиво за успешан развој целокупне дететове личности. Стога треба да 
тежимо циљу целовитости а то је „циљ активности учења је стицање 
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целовитог, примењивог знања а не знања расцепаног по наставним 
областима и наставним предметима“ (Рајчевић, 2019: 80). Рад који је пред 
нама представља преглед  читанки са њиховим особеностима кроз другу 
половину деветнаестог и другу половину двадестеог века. Временска 
дистанца која је наведена носи са собом обележја крупмин промена у 
друштву, ( ратови, идеологија...) те смо и са тог аспекта издвојили развој 
читанке у том периоду како би се нагласила разлика у вредностима 
формирања читанке.  

 
ЧИТАНКЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 

ДЕВЕТНАЕСТОГ ВЕКА 

 

У периоду Уставобранитељског режима и реформе школства, чији је 
идејни творац био Јован Стерија Поповић, издаване су књиге са 
елементима читанке које су садржале углавном текстове из Библије, а 
издваја се Мања читаоница за начелно упражненије младежи у нижим 

основним училиштима Кнажества Србије (1845, Д. Исаиловић). 
Половином 19. века, указом школске комисије установљене од стране 
кнеза Александра Карађорђевића, одређено је да се посебно штампа 
буквар, а посебно читанка, те у Београду излази Прва читанка за основне 

српске школе (1850, Г. Поповић), а исте године штампане су и читанке за 
други, трећи и четврти разред основне школе (Ф. Христић). У Бечу је 
издата Читанка за други разред српских народних училишта у 

Аустријском Царству (1855, П. Атанасковић). Године 1863. престаје 
употреба часловца и пслатира као уџбеника, а 1868. уводи се Вуков 
правопис. Иначе, до половине осме деценије 19. века Србија није имала 
учитеља са завршеном учитељском школом (Закон о оснивању 
учитељских школа донет је 1870. године, а учитељске школе отворене су 
у Београду и Крагујевцу). Нови наставни план донет је 1871. године 
(наставна грађа је издиференцирана и сређена по предметима). Овај 
период је обележен и већим бројем издања читанки за млађи 
основношколски узраст од стране различитих аутора. Српски педагог 
Ђорђе Натошевић, посвећеник у просветни рад и први писац уџбеника 
по Вуковом правопису, приредио је Буквар који означава прекид 
коришћења метода срицања и увођење метода очигледне наставе. Овај 
негдањи народни посланик и председник Матице српске, заслужан за 
отварање српских учитељских школа у Пакрацу, Новом Саду, Карловцу, 
Сомбору и Панчеву, колико и за стваралаштво Јована Јовановића Змаја у 
делу песама за децу, објавио је и Читанчицу уз буквар, Прву читанку за 

основне школе у Србији у Београду и Буквар са читанком за школе у Црној 

Гори у Бечу. Као аутори читанки јављају се и: Аксентије Максимовић 
(Мала букварска читанка за народ  по природним педагошким законима, 
1872, Панчево), Пал Генци (Српски буквар са основном читанком за први 

разред народне школе, 1873, Будимпешта) и Филип Христић (Трећа 

читанка за основне српске школе, 1869, Београд). 
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И поред свега, констатована је потреба адекватне борбе против 
народне неписмености и необразованости. То је била главна сврха новог 
Закона о основним школама („Новаковићев закон“ од 31. децембра 1882. 
године). Његов члан 34.  гласио је: „Свако дете које живи у Србији дужно 
је похађати школу“, уз нормирање обавезе да сва деца,  која се по 
завршетку основног образовања не упишу у средњу школу, похађају још 
две године основне школе како не би заборавила оно што су научила у 
четворогодишњем школовању. Министар просвете Стојан Новаковић је 
продужење овог рока сматрао значајним баш колико и обавезност 
основног школовања. Као предмет уведен је Српски језик са словенским 

читањем. Уз оне у Крагујевцу и Београду, установљена је и учитељска 
школа у Нишу, а значајна пажња посвећује се учитељској спреми. 
Практична примена наведеног закона није дала очекиване резултате, 
због немогућности остварења захтева за обавезно шестогодишње 
школовање (у време када је тек 10% деце похађало трогодишње и 
четворогодишње школе). Закон о народним школама од 1898.  године 
уводи значајне новине: обавезност наставе за женску децу, скраћење 
учења у основној школи са шест на четири године, предвиђање 
продужених школа у трајању од две године, пооштравање казни за 
родитеље који неуредно шаљу децу у школе, увођење предмета 
пољопривредне поуке (за сеоску децу) и ручни рад. 

 
ЧИТАНКЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У СРБИЈИ ОД 1900. ДО 1945. 

ГОДИНЕ СА ОСВРТОМ НА КЊИЖЕВНЕ ТЕКСТОВЕ СА 

ХРИШЋАНСКОМ ТЕМАТИКОМ У ЧИТАНКАМА ЗА II, III И IV РАЗРЕД 

САСТАВЉАЧА ЉУБ. М. ПРОТИЋА И ВЛАД. Д. СТОЈАНОВИЋА 
 

У време када је министар просвете био Љуба Давидовић донет је 
нови Закон о народним школама (19. априла 1904. године) којим је 
значајно унапређена настава у основним школама, а исте године донет је 
и Привремени наставни план и програм за I и VI разред основне школе. 
Враћена је стара одредба по којој учење у основној школи траје шест 
година, од којих су четири обавезне, а пети и шести разред отвараће се 
према месним приликама. Закон је одредио да је похађање школе 
обавезно а настава бесплатна. Уместо раније одредбе да „учитељи могу 
бити премештени по потреби службе“ уведено је да се учитељ могао 

преместити само онда када се школа затвори или се због недовољно ђака 

споје разреди. Уз већу аутономију учитељи су добили и побољшање 
материјалног положаја. Као аутори читанки, прелаз 19. у 20. век 
обележили су Стево Чутурило, Филип Христић, Пера Ђорђевић и 
Љубомир М. Протић. Посебно је занимљива личност Стево Чутурило 
(1846–1939), српски педагог и писац, учесник неколиких буна и устанака, 
који је после успешног рада на реформисању наставе у Црној Гори 
прешао у Србију, у којој је више пута отпуштан из службе (због 
слободоумних ставова) и поново враћан (због неспорних резултата и 
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стручности). Издао је следеће књиге: Буквар за црногорске школе (1878), 
Буквар за основне школе у Краљевини Србији (1886), Историја методике 

почетног читања и писања (Београд, 1887. и 1922), Српски правопис за 

школску употребу (1884), читанке за први и трећи разред основних 
школа, и Читанка за први разред српских основних школа у Турском 

царству (Скопље, 1910). Од посебног значаја је и књига Свети Сава као 

филозоф-педагог (Нови Сад, 1938). 
Почетком 20. века, у првом разреду основне школе користе се 

читанке у оквиру буквара. Издате су књиге Михаила Јовића Буквар са 

читанчицом (1901, Београд) и Јована-Јанка Ћосића Почетница. Српска 

читанчица за први разред основних школа (1906, Велика Кикинда), али се 
употребљавала Читанка за први разред, коју је 1904. приредио поменути 
Стево Чутурило (њен садржај биле су песме, басне, приче и текстови 
везани за природне појаве, без задатака и питања за ученике). У то време 
Љубомир М. Протић јасно истиче одлике добре читанке: заступљеност 
циља и задатка, познавање српске књижевности, прилагођеност узрасту 
деце, и залаже се за поделу градива на одељке (примера ради, предлаже 
да таква подела у читанкама првог и другог разреда буде: 1. Дете, 2. Кућа, 
3. Друштво, 4. Место и околина, 5. Вера и обичаји). У каснијим годинама 
користиле су се: Читанка Михаила М. Станојевића и Живка Н. 
Стефановића од 1927.године (садржај су чиниле ауторске и народне 
приче и песме, народне умотворине, текстови из часописа за децу, док су 
после басни дате поуке), Читанка за први разред основне школе Михаила 
Јовића из 1934. године (уз прозне и поетске саставе садржала је и 
дидактичке текстове) и Читанка за први разред основне школе 
Светислава Д. Миловановића из 1943. године (први пут се испод неких 
текстова налазе питања која ученике наводе на размишљање). 

У Београду 1900.год. излази Читанка за други разред основне школе 
Михаила Јовића (преовлађују ауторски прозни и поетски текстови, а 
испод неколико текстова постављена су питања о поуци дела или 
учениковом искуству). Од истог аутора потиче и Читанка из 1926. године 
(обогаћена новим текстовима). Сасвим оригиналан приступ има Српска 

читанка за II разред основних школа у Краљевини Србији коју су 
саставили Љуб. М. Протић и Влад. Д. Стојановић, а због таквог приступа 
(подела на области по годишњим добима као допринос очигледној 
настави на уштрб наставног програма) није наишла на разумевање 
Главног Просветног Савета. И поред великих примедби и неразумевања, 
читанка је доживела седам издања (прво потиче из 1904. године). 
Анализом садржаја ове мале антологије српске књижевности, културе, 
традиције и вере можемо да уочимо дванаест текстова са хришћанском 
тематиком у „директном“ смислу, који су у функцији верског образовања, 
почев од песме „Молитва у почетку школе“ па до песме „Челица“ Ј. Ј. Змаја. 
Естетско је изузетно заступљено, баш у песмама у којима се познање Бога 
поистовећује са правим знањем, али и у дивним описима појединих 
призора и целокупне природе. Акценат је стављен на савете, поуке, 
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поучне приче и песме – неких 29 целина (поред девет басни), баш колико 
је и текстова посвећених снази и лепоти природе. Дому и породици 
посвећено је осам примерених дела, уз девет текстова у којима се 
приказују националне особине и народни обичаји, и осам дела која 
можемо сврстати у легенде, народне песме и приче. Биљни свет приказује 
шест текстова, а животињски дванаест. У складу са планом и програмом у 
ратним околностима, 1943. године штампана је Читанка са граматиком 

за други разред основне школе Светислава Д. Миловановића (први пут се 
после текстова налазе објашњења непознатих речи, као и питања за 
ученике, а читанка садржи и приче у сликама испод којих су захтеви за 
посматрање слика, осмишљавање и препричавање приче). 

Љубомир М. Протић припада плејади значајних научника, 
књижевника, уметника и теолога који су се појавили по доласку на власт 
династије Карађорђевић. Он је аутор и Српске читанке за III разред 

основних школа у Краљевини Србији (1906), а избором текстова 
остварује задатак васпитног деловања, развијања хуманости и 
родољубља (због тога, осим књижевног стваралаштва, има и путописа, 
народног умовања и лекарских савета). Тачно је да у овој читанци нема 
питања и задатака, односно методичких упута, али зналачки избор и 
распоред текстова остварују основну дидактичко-методичку идеју. 
Текстови су подељени у пет целина: Дете, Породица, Народ, Отаџбина и 
Из српске прошлости. Читанку отвара песма из Невена „На почетку 
школске године“, са дивним стиховима: Научи нас, школо,/ љубави и 

слози;/ да будемо људи:/ ти, школо, помози! Верском сегменту, у смислу 
хришћанских врлина и највиших вредности, посвећено је шеснаест 
текстова, уз више од двадесет у којима преовлађује естетски моменат. У 
односу на читанку за други разред, трипут је више текстова из круга 
легенди, народних песама и прича. Повећан је број текстова које можемо 
подвести под савете, поуке, поучне приче и песме. У складу са узрастом, 
додати су и адекватни текстови посвећени раду, јунаштву и домовини. Од 
свог првог издања 1927. године, користила се Читанка за трећи разред 

основне школе Михаила Јовића (после неких текстова налазе се поуке у 
виду народних пословица). Исти аутор је 1934. године издао читанку са 
већим бројем књижевноуметничких текстова (такође није садржала 
питања, задатке ни објашњења уз објављене текстове). У употреби је 
кратко, од 1943. године, била Читанка са граматиком Светислава Д. 
Миловановића и Јована Ц. Милошевића (уз текстове су дата објашњења и 
питања, у циљу подстицања на размишљање о прочитаном). 

Обилне текстовима биле су и читанке за четврти разред. Године 
1900. издата је Читанка за четврти разред основне школе Михаила 
Јовића (уз прозне, поетске и историјске текстове нису дата објашњења, 
питања ни задаци, као ни у читанци коју је исти аутор објавио 1934. 
године). У школама је од 1907. до Другог светског рата коришћена 
Српска читанка за IV разред основних школа у Краљевини Србији 
Љуб. М. Протића и Влад. Д. Стојановића, са четири целине: Српство (уз 
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одељке Особине и обичаји, и Вера и добро), Српске земље, Природа и Из 
српске прошлости. Вери је посвећено 17 остварења, уз осетан пораст 
броја текстова које сврставамо у легенде, народне песме и приче – око 40, 
а толико је и текстова које можемо да подведемо под савете, поуке, 
поучне приче и песме. И у овој читанци, као и у онима за млађе разреде од 
истих аутора, приметно је да се хришћанска тематика не исцрпљује само 
у текстовима са верским акцентом, већ и у темама милосрђа, љубави 
према ближњима, односа према родитељима, моралне чврстине и 
поштовања највиших вредности. Читанку, у односу на своје „млађе 
сестре“, карактерише и знатно већи број текстова посвећених јунаштву и 
родољубљу. Од 1927. до 1934. године у употреби је била Читанка аутора 
Сигисмунда Чајковца (објашњења непознатих речи и пословице у 
непосредној вези са садржином налазе се испод текстова). Светислав Д. 
Миловановић је аутор Читанке за четврти разред из 1943. године (испод 
текстова су објашњења непознатих речи и питања која се односе на 
садржину и ликове из дела, са захтевима према ученицима да објасне 
пословице и поуке дела).  

 
ПРЕГЛЕД ЧИТАНКИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 

ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА У СРБИЈИ 
 

После Другог светског рата коришћена је Читанка за први разред 
приређивача Радета Вуковића и Јанка Становића (1947), са питањима 
испод појединих текстова који су махом били посвећени идеолошки 
схваћеном патриотизму, партизанима и пионирима (од истих аутора 
потиче и читанка из 1951. године, са унеколико богатијом дидактичко-
методичком апаратуром). Од половине 20. века користила се и Читанка 

за први разред Живојина Д. Карића (садржи оригиналне текстове и 
неколико прича у сликама, без посебних питања и задатака за ученике). 
Од 1976. године актуелна је била читанка Златни кључић Мите Митића 
(садржи краће текстове из народне и ауторске књижевности, без 
посебних захтева за ученике), а од 1984. читанка Весело звонце Миленка 
Ратковића (садржи ауторске текстове, народне приче и песме, а уз 
неколико текстова постављена су питања и задаци везани за садржину и 
ликове). Разрађену дидактичко-методичку апаратуру има читанка Кажи 

ми – да ти кажем Мирољуба Вучковића, у употреби с краја 20. века 
(читанка садржи питања и задатке везане за одређене текстове, а у 
измењеном облику користи се и данас). 

Од 1947. године користи се Читанка за други разред основне школе 
Радета Вучковића и Јанка Станковића (већи број текстова односи се на 
НОБ, уз приличан број народних и уметничких песама; пословице и 
загонетке-чешће, и објашњења и питања-ређе налазе се испод текстова; 
од истих аутора потиче и читанка из 1951.године, у односу на претходну 
допуњена текстовима махом из народне књижевности, уз сличну 
дидактичко-методичку апаратуру). Читанка за други разред из 1959. 
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године Живојина Д. Карића садржи мање текстова посвећених ратним 
околностима, без питања и задатака за ученике. Од 1977.године у 
употреби је уџбеник Ластавице, читанка за други разред основне школе 
Мите Митића (са разрађеном дидактичко-методичком апаратуром, 
пошто се испод сваког текста налазе питања и задаци у функцији 
анализе, уз известан број разговора о тексту усмереног на ликове и поуку 
дела). Уџбеник Најбољи друг – читанка са основним појмовима о језику за 

други разред основне школе Цвете Ђурашковић и Драгутина Огњановића, 
у употреби од 1985. године, има развијену дидактичко-методичку 
апаратуру (испод сваког текста су објашњења, питања и задаци у функцији 
обраде текста и подстицања на размишљање, уз обрађене појмове из 
језика и културе изражавања). Крајем века почиње да се користи Читанка 

за други разред Славице Јовановић (садржи приличан број текстова, и 
развијену дидактичко-методичку апаратуру са објашњењима, 
подстицајним питањима и задацима примереним узрасту ученика). 

По завршетку Другог светског рата у употреби је Читанка за трећи 

разред основне школе Стевана Филиповића и Драгољуба Марковића (са 
доста текстова посвећеним револуцији, партизанима и пионирима, уз 
објашњења непознатих речи, неких појмова и догађаја). Године 1960. 
објављена је Читанка за трећи разред Живојина Д. Карића, са већим 
бројем текстова преузетих из дечјих листова, а наведена питања и задаци 
односе се на анализу текстова и карактеризацију ликова. Разрађену 
дидактичко-методичку апаратуру има Роса на длану листа, читанка за 

трећи разред основне школе Андреја Чипкара и Марије Карделис из 1977. 
године, пошто се испод сваког текста налазе објашњења, питања, задаци 
и поуке дела, уз објашњење језичких појмова. Читанка за трећи разред 

основне школе Вука Милатовића користи се од 1985. године (поседује 
добро осмишљену и богату дидактичко-методичку апаратуру, односно 
питања, диференциране задатке, загонетке и пословице непосредно 
везане за поуку дела; први пут се налазе и објашњења 
књижевнотеоријских појмова и садржаја из граматике и правописа). 

Читанка за четврти разред Стевана Филиповића и Драгољуба 
Марковића из 1948. године има објашњење непознатих речи испод 
текстова, без питања и задатака за ученике. Претежан садржај чине 
текстови посвећени револуционарном родољубљу и ратним херојима, уз 
мали број народних прича, песама и пословица, а са биографијама писаца 
чија су дела заступљена (ново издање ове читанке из 1950. године 
допуњено је поетским и прозним делима домаћих аутора и књижевно-
научним текстовима). Читанка из 1960. године Серафима Џинића и 
Богољуба Михајловића садржи родољубиве песме, приче, народне епске 
песме и умотворине, а само се испод мањег броја текстова налазе 
објашњења, питања и задаци. Дечак и лептир – читанка са основним 

појмовима о језику за четврти разред основне школе Андреја Чипкара и 
Марије Карделис из 1977. године садржи текстове по целинама у којима 
се обрађује један књижевнотеоријски појам; после сваког текста налазе 
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се тумачења, питања и захтеви за ученике, као и објашњења појмова из 
теорије књижевности. Прво издање Читанке за четврти разред Миленка 
Ратковића потиче из 1987. године; уз извесне измене, још увек је у 
употреби. Тематске целине текстова везане су за књижевно-теоријске 
појмове, уз садржајна објашњења непознатих речи и књижевно-
теоријских појмова и питања у функцији тумачења књижевног текста. 

 
ЗАКЉУЧАК 
 

У раду је представљен кратак осврт на преглед развоја читанке за 
млађе разреде у основној школи са издвојеним периодима друге 
половине деветнаестог и друге половине двадесетог века. Основна идеја јесте 
расветљавање основних карактеристика као и улоге у друштву и развоју 
наставе, особито стављајући акценат на методику наставе. Будуће да се након 
Буквара деца одмах сусрећу и користе Читанку за стицање основних 
читалачких вештина, усвајање појмова, како из наставе српског  језика и 
књижевности тако и из других области кроз књижевноуметничке и 
књижевне текстове. Заправо, можемо видети да су кроз историју уџбеници 
често били трансфери садржаја који су били „обојени“ идеолошким аспектом.  

Свеобухватно доживљавање и разумевање књижевног и 
књижевноуметничког текста од стране ученика добар је показатељ да је 
састваљач читанке остварио огроман успех у обједињавању текстова у 
целину, у читанку. Зато нам је важно да вреднујемо  „колико ће наставник 
бити спреман да интерпретира књижевно дело утолико ће оно постати 
трајније и прихваћеније код ученика али само књижевно дело има своју 
снагу којом поучава и образује“ (Миловановић, 2016:14). У којој мери су 
биле заступљене теме из свакодневног живота, теме идеолошких 
прилика, друштвених промена у читанкама пролазиле су ригорозне 
контроле и тако дозирано читанке заузимају своје место у обликовању 
друштвених норми. При том никао не смемо да заборавимо чињеницу да 
савремени медији преузимају улогу али борба за преузимањем водећег 
места није завршено. Према др Рајчевићу можемо ближе одредити где 
треба тражити одговор за меру у примени наствних метода које боље 
расветљавају наставни садржај, „традиционално учење не може (и неће) 
нестати са сцене... Будућност није у традиционалном учењу, нити само у 
електронском учењу, већ у њиховој комбинацији, прилагођавању 
различитим потребама, околностима...“( Солеша према Рајчевић 2020: 
225). Методичка апаратура у наведеним читанка само је још један 
показатељ у ком правцу будући истраживачи треба да посвете већу 
пажњу. Педаошка вредност Читанке често се поистовећивала са 
најсветијим књигама, те је њено место упркос бурним променама у 
садашњем друштву оправдала место и значај у образовању ученика 
млађег узраста. Ученици радо сазнају и уживају сазнајући кроз књижевна 
дела која су садржана у читанка, као антологијама најлепших књижевних 
дела и погледом у свет кроз најчистији прозор духовности и знања.  
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RESDING BOOKS FOR YOUNGER GRADES IN HISTOICAL 
CONTEXT 

(19th and 20th Century) 
 

Summary: The paper on Serbia textbooks represents the development of the in 

the mentioned period. The peculiarities of the time in which the analisis of 

textbooks for younger grades is carried out bring with them major sociological 

changes that were reflected in the textbooks, wich was especially interesting to us. 

Since the textbook is a  textbook sui generis, hence the need to dedicate ourselves 

to this certainly the most important book in the education of students in the 

younger school period, impose but whether it will achieve the basic goal of all 

goals and upbringing and education, the development of a free and complete 

personality.  
 

Key word: textbook, junior classes, textbook, learning, historical aspect. 
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Медицинска школа Крагујевац 

 
ИСТОРИЈСКИ, ЛЕГЕНДАРНИ И МИТСКИ ЕЛЕМЕНТИ У 

ЕПСКИМ НАРОДНИМ ПЕСМАМА  
О КОСОВСКОМ БОЈУ 

 

Сажетак: Предмет истраживања овог рада јесу историјски, легендарни 

имитски елементи у епским народним песмама о Косовском боју које је 

сакупио Вук Караџић. У уводном делу рада указује се на митолошко наслеђе 

које је уткано у српску народну епику. Наводе се историјски подаци о 

Косовском боју из 1389. године и даје осврт на главне приповедне токове 

косовске легенде са нагласком на лик Вука Бранковића у историји и легенди. 

У средишњем делу рада, поред систематизације епских песама о Косовском 

боју у до сада познатим збиркама сакупљача народне књижевности, 

истражују се теме и мотиви, посебно мотив издаје и мотив свесне жртве 

и уочавају подударности косовске легенде са Христовим страдањима. 

Присуство митских елемената истраживано је у ликовима мајке Југовића 

и Милоша Облића .У завршном делу истиче се значај и шири утицај косовске 

епике и косовског мита у српској култури. Поред употпуњавања књижевно-

научне мисли о епској народној песми, циљ рада је указати на значај 

препознавања разлике историјског, легендарног и митског приликом 

интерпретације књижевних дела. 
 

Кључне речи: Косовски бој, епска песма, историја, мит, легенда. 

 
 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 
 

У истраживањима српске народне књижевности, посебно епских 
песама истакнути су интерпретативни потенцијал, естетске вредности, 
страни утицаји, присуство историје, легенде имитске свести. Архаична 
свест срасла је са историјским збивањима нашег народа и може се 
препознати у усменим творевинама. Балкан је средина склона култовима, 
прилично религиозна на пагански начин, уоквирена архаичним 
мишљењем. Међутим, савремени човек не може мислити на аутентично 
митски начин. Њему митови нису неприкосновене поруке предака, већ 
занимљива форма, облик песничке мисли којој изражајну динамику дају 
лирске слике, преузете из давнина. Облици народног стваралаштва 
стваранису на подлози традицијске културе чије су основе у митском 
мишљењу и схватању света. Епска народна поезија примарно је национална, 
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јер она осликава догађаје из националне историје, чувајући тако колективно 
памћење читаве етничке заједнице. Идеја о усменој епској поезији која 
садржи историјску истину веома је стара. Познати Вуков став да у 
„народним песмама не треба тражити истините историје“ до крајњих 
консеквенци доводи се у радовима представника критичке историографије 
у другој половини XIX века. У складу са преовлађујућим колективним 
„јавним мишљењем“ епске песме и историјска предања маркирају и 
презентују најважније догађаје српске историје (Сувајџић 2010: 339). 

Најпознатији друштвени и историјски митови из старе српске вере 
и каснијих хришћанских утицаја су Видовдан и Косовски бој. У свом 
дубинском, идејном слоју епска песма је „народно мишљење“ о 
догађајима и личностима, а њен појам истине веома сложен. Све што је 
догађај значајнији, све што је више повезан са свеукупном судбином 
народа он пушта дубље корене у традицији. Косовска битка је управо 
један такав догађај (Милошевић–Ђорђевић 1990:13). Епска легенда о 
Косовском боју поред епске легенде о Марку Краљевићу најпознатијаје, 
најраспрострањенија и најизграђенија епска легенда балканских народа. 
Епска народна поезија о косовским догађајима је историјску, објективну 
стварност уклапала у различите структуралне целине и прилагођавала је 
специфичном начину мишљења у усменој поезији. Основни циљ био је да 
се истакне висина идеала који су само јунацима достижни, при чему су 
идеали могли имати реалну основу и подстицаје у животу појединца, 
породице и народа. Водило се рачуна да се стварност не изгуби из вида 
како би песма била израз могућег и смисленог. Епска народна песма је 
присутна у наставним програмима, те је веома важно приликом наставне 
интерпретације оспособити ученике да у свим књижевним творевинама 
разликују шта је историјско, легендарно и митско. 

 
КОСОВСКЕ БИТКЕ, КОСОВСКА ЛЕГЕНДА  
И ЕПСКА НАРОДНА ПЕСМА 
 

Народне епске песме о Косовском боју јесу свеобухватни осврт на 
неколике косовске битке које су се одигравале на косовским просторима 
од 1389. до 1448. године. Бојева на Косову било је и пре 1389.године, али 
се најпознатија у народној традицији и најопеванија битка на Косову 
десила на Видовдан 15. јуна (28. јуна) 1389. Појединости о току битке 
нису познате јер се извори не слажу међусобно. Зна се датум битке, смрт 
Мурата и Лазара, смрт Муратовог сина Јакуба. Из историјских извора не 
може се утврдити исход битке. Свака од зараћених страна има властито 
виђење борбе. Неучесници у боју су неодлучни. Зна се да су четири 
Лазареве кћери биле удате уочи Косовске битке и да се на бојишту 
појавио само један Лазарев зет, касније озлоглашени Вук Бранковић. На 
ратишту нема бугарског зета са великом војском, нема ни Ђурђа 
Страцимировића Балшића, као ни мачванског бана Николе Горјанског 
Млађег. Лазар је био углавном препуштен себи (Ћоровић 2005:180). 
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Косовска битка је препричавана, описивана и дописивана столећима. 
Приповедање о њој је косовска легенда. Једним приповедним током она 
је прича о борцима за праву веру и светим ратницима који се свесно 
жртвују за победу праве вере, колико хришћани толико и муслимани. 
Други приповедни ток је прича о јунаштву, срчаности, оданости, 
поштовању задате речи, заклетве и завета. Основним приповедним 
токовима косовске легенде црквено-религиозној повести о кнезу-
мученику и витешкој причи о оклеветаном јунаку који врши херојски 
подвиг придружује се и предање о Вуковој издаји. Легенда се реализује у 
најширем јужнословенском контексту (Сувајџић 2010: 340). Приликом 
проучавања косовске битке и косовске легенде наилази се на проблем 
јасног одређења шта припада историји, а шта легенди, пошто су се у овом 
случају и историја и легенда пречесто преплетале и мешале. 

У писаној књижевности постоји у више варијаната прича о 
косовском боју која потиче из усмене традиције. У делу Мавра Орбина 
Краљевство Словена у средишту није прича о кнезу Лазару, већ о 
Лазаревим зетовима Милошу Обилићу и Вуку Бранковићу, о њиховом 
ривалству, породичном сукобу изазваном свађом жена и међусобном 
непријатељству које Бранковића одводи у издајство, а Обилића до 
највећег подвига. Ова епска прича о Косову доминира у косовској 
традицији XVII и XVIII века, о њој сведоче неке бугарштице, пераштанска 
драма о Косову, Прича о Боју косовском, Троношки родослов, песме о 
Косовској бици у Качићевој песмарици. Певачи XIX века сасвим су 
напустили ту верзију приче, иако није заборављено предање о Милошу и 
Вуку као зетовима кнеза Лазара. У песми они се не сукобљавају као 
зетови, него као херој и издајник (Деретић 2011: 376). 

Пре Вуковог бележења песме о Косовском боју забележене су у 
рукописима и то пет песама дугог стиха – бугарштица.„Како Милош 
Драгиловић или Обилић рањен на Косову ... примину“, запис Ђура 
Матијашевића (објављен у збирци Валтазара Богишића Народне пјесме из 

старијих највише приморских записа, Биоград, 1878); затим „Бугарштица 
о Косовском боју“, запис из једног пераштанског рукописа с краја XVII 
века, објавио га је М. Пантић4. Након тога постоје три записа Јоза 
Бетондића с почетка или средине XVIII века „Кад је погинуо кнез Лазар и 
Милош Обилић на Косову“ (Богишић), „Кад су се посвадиле Лазареве 
кћери“ (Франц Миклошић) и „Кад је Страхињи Бановићу жена учинила 
издају“ (Богишић). 

Најстарији записи десетерачких песама налазесе у Зборнику Аврама 

Милетића из 1799, а постоје и неки текстови који су забележени после 
Вукових записа: „Васојевић Стево“ у збирци Јована Стеића Сабор истине и 

науке, затим „Посавчић Стеван“ у Летопису Матице српске 1846, „Полазак 
Југовића на Косово“ у Даници, 1868. Богољуб Петрановић објавио је песме 
„Сан Царице Милице“ и „Пропаст српског царства“ у збирци Српске 

                                                 
4Видети: Расковник, часопис за књижевност и културу, Београд 1989, XV, 55–56 и 79–84. 
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народне пјесме из Босне и Херцеговине, 1867 (Милошевић – Ђорђевић 
1990: 22–24). Збирка Валтазара Богишића, поред песама о Косовском боју 
из 1389.године, садржи и неколико песама о Косовском боју из 1448, које 
су по догађајима, прототиповима својих мотива и по мотивима самим, 
могле утицати на проширивање легенде о првом боју(Милошевић – 
Ђорђевић 1990: 23). 

Вук Караџић је у Малој простонародној славеносербској пјеснарици 

1814. објавио прву песму са косовском темом, коју је назвао „Милош у 
Латинима“. У Народној Србској пјеснарици 1815.у поглављу под називом 
„Јуначке, и различне мужеске пјесне“ Вук објављује песме „О кнезу 
Лазару“ (каснији наслов „Цар Лазар и царица Милица“) коју је забележио 
од Тешана Подруговића, затим „О косовској битки“ (касније „Царица 
Милица и  Владета војвода“) коју му је певала слепа Степанија; пет 
фрагмената косовских песама добио је од свог оца Стефана („Комади од 
различнијех косовскијех пјесама“). Све песме записао је у Сремским 
Карловцима. У другој књизи Народних српских пјесама у Лајпцигу 1823, и 
поново у књизи Бечког издања 1845, објављен је потпун косовски круг 
песама у који спадају следеће песме: „Женидба кнеза Лазара“ од певача 
старца Рашка, „Зидање Раванице“ од истог певача и „Зидање Раванице“ од 
сељака из Рудничке нахије, „Милош уЛатинима“, „Бановић Страхиња“ од 
старца Милије, „Мусић Стефан“ од слепе Живане, „Смрт мајке Југовића“ од 
непознатог певача, „Пропаст царства српског“, „Косовка девојка“ и 
„Обретеније главе кнеза Лазара“ од слепе из Гргуреваца. За бугарштице 
Вук није знао. Валтазар Богишић их је нашао само у рукописима а 
штампао 1878. године. 

Песме које износе догађаје непосредно пре битке у Вуковој збирци 
обухватају Муратову објаву рата и поруку да се преда или бори (први 
одломак у „Комадима од различнијех косовскијех пјесама“). У првом делу 
песме „Пропаст царства српскога“ у дубљем мисаоном слоју открива се 
Лазарева дилема и њено психолошко разрешење – питање избора између 
царства земаљског или небеског. У песми „Кнежева вечера“ појављујусе 
јунаци: Југ Богдан, девет Југовића, Вук Бранковић, Милош Обилић, 
Косанчић Иван и Топлица Милан. У овој песми сударају се претходна 
збивања и наговештавају будућа. Кнез изражава своју сумњу у Милошеву 
верност, а Милош, правдајући се, открива клеветника и издајника, као и 
своје намере да ће убити султана. 

У четвртом „Комаду од различнијех косовскијех пјесама“ налази се 
извештај Ивана Косанчића Милошу, о ухођењу турске војске и њеној 
множини, подробно распитивање Милошево о положају султановог 
шатора и Милошева поновна изјава да ће извршити заклетву дату своме 
кнезу и убити турскога цара Мурата. Песма „Пропаст царства српскога“ 
говори о причешћивању српске војске пред одлазак у бој. Полазак у бој 
као јединствена слика ратника на коњима дат је у песми „Цар Лазар и 
царица Милица“. Бој као централни догађај дат је у песмама „Пропаст 
царства српског“, у песми „Цар Лазар и царица Милица“ као 
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ретроспективни извештај и као слика разбојишта у песмама „Косовка 
девојка“, „Смрт мајке Југовића“ и „Мусић Стефан“.Догађаји после боја 
представљају својеврсни епилог, осећање и сећање оних који су остали 
живи (Косовка девојка, мајка Југовића, Мусић Стефан, Владета војвода, 
слуга Милутин, Павле Орловић). 

Посебно се може издвојити песма „Обретеније главе кнеза Лазара“, 
за коју се може рећи да је завршетак епско-поетске кнежеве биографије.У 
њој је доста хагиографских елемената, али и чињеница блиских 
историјској истини. Опис „красне“ Раванице у коју се преноси Лазарево 
тело, и извештај о начину на који је зидана, у потпуности се поклапа са 
историјским чињеницама: 

Под високом под Кучај – планином,  
Што је Лаза саградио цркву 
За живота јоште за својега,  
Саградио себи задужбину 
О свом лебу и о своме благу 
А без суза, без сиротињскије. 
 

Слично наведеним стиховима, у свом даровном писму манастиру, 
кнез објашњава како је сазидао задужбину: „И све... приложих, не узех 
ничију баштину, не створих по сили но све са искупом и заменом, како ко 
хотеше“ (Милошевић – Ђорђевић 1990: 28–29). У песмама косовског 
циклуса нема хумора ни шале, призора гозби и свадби, и сам стих звучи 
суморно и строго. У лексици песама, у распореду сталних епитета, у 
распореду понављања, нема ничег сувишног. Нестају традиционални 
епски мотиви, замењују их конкретна збивања из српске историје 
(Кравцов 1982: 299). Карактеристично за песме о Косовском боју у 
Вуковој збирци је да су оне пуне драмског набоја. За разлику од 
бугарштица које певају о Косову, оне претежно представљају драму епске 
речи, а не херојског подвига. У њима се конфликт одиграва на вербалном 
нивоу, линије сукоба су у релацијама: клетва–заклетва; оклеветани јунак–
издајник; обећање–испуњење; здравица–одговор, избор земаљско–небеско 
царство; мотив брата од заклетве. Сам бој је „покривен“ техником 
извештаја из боја; отуда је могућ и чак посве логичан парадокс да јунаци, 
иако кнез Лазар бира небеско царство, одлазе да погину у земаљској бици. 
Јунаци су максимално симболизовани. Они постају амблеми, попут лика 
Бошка Југовића у песми „Цар Лазар и Царица Милица“ (Сувајџић 2002: 19–
23). Песме из Вукове збирке „Цар Лазар и царица Милица“ и „Пропаст 
царства српкога“обухватају догађај у целини. У песми „Цар Лазар и царица 
Милица“ најпре се опширно приказује одлазак војске у бој, а у другом делу, 
у форми извештаја гласника сазнајемо о опису тока битке. Целовити приказ 
битке дат је веома сажето у песми „Пропаст царства српкога“, као и у оним 
фрагментима које је Вук назвао „Комади из различнијех косовскијех 
пјесама“. У прву групу такође спадају и песме „Кнежева клетва“, „Кнежева 
вечера“, „Косанчић Иван уходи Турке“ и „Три добра јунака“. 
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У овој збирци посебну групу чине баладичне песме „Мусић Стефан“, 
„Смрт мајкеЈуговића“ и „Косовка девојка“. Тежиште казивања у свим овим 
песмама се са саме битке преноси на дешавања пре и после битке. Песме 
које говоре о дешавањима пре углавном износе драму опредељења за 
борбу која је мотивисана чињеницом да је непријатељ далеко 
надмоћнији, те да опредељење за борбу подразумева прихватање 
неминовног пораза. У свакој варијацији драме опредељивања јунака за 
битку сваки јунак се ставља пред исту дилему: ићи у унапред изгубљену 
битку или одустати и прихватити морални пораз.  

Кнез Лазар је у двострукој дилеми.Он мора да бира између вазалног 
положаја Србије или борбе на смрт на бојном пољу. Такође он се мора 
определити између земаљског и небеског царства. Лазар се одлучује за 
битку, позива све Србе, на оне које се не одазову баца најтежу клетву, 
клетву затирања свеколиког живота („Кнежева клетва“). Опредељује се и 
за пораз и смрт на бојном пољу, јер је то пут до царства небеског јер: 
„земаљско је за малена царство,/а небеско увек и довека.“Оба 
опредељења имају у основи мисао у продужавању живота, мисао о 
будућности оних који ће остати на земљи и мисао о вечном животу оних 
који ће пасти у боју. Оба опредељења траже жртву и смрт у борби против 
непријатеља. 

Други кључни моменат је Милошево опредељење за херојски чин 
који неизбежно подразумева и његову властиту смрт, што се 
наговештава у „Кнежевој вечери“, која је најнапетији моменат косовске 
драме, пун озбиљности, тајанства и узвишености попут Христове тајне 
вечере. Подударност кнежеве вечере и Исусове тајне вечере је очигледна, 
с тим што ће Христ самоуверено препознати издајника, док Лазар 
клевеће осумњиченог издајника по наговору истинитог кривца. Прича о 
оклеветаном витезу је у духу епске легенде и она покреће редослед 
догађаја у којима ће се доказивати невиност оклеветаног и издаја правог 
кривца (Љубинковић 2010: 277). 

Попут Лазара и Милоша, чије је опредељење слободан избор смрти, 
остали косовски јунаци опредељују се за борбу и сигурну смрт. Мусић 
Стефан долази на бојно поље са закашњењем, кад је битка изгубљена, па 
ипак и он улази у борбу и гине, имајући на уму све време кнежеву клетву. 
Бошко Југовић, иако од кнеза добија дозволу да остане са Милицом, 
одлази у бој, јер је одлазак у бој за њега, његову браћу и остале јунаке 
испит витешке части и хришћанске дужности. Слуга Голубан одлазак у 
бој схвата као зов срца. Косовски пораз схваћен је апокалиптички, као 
погибија свих, изузев оних који су с Вуком Бранковићем срамно побегли. 

Косовску битку су средњовековни писци сакрализовали, учинили је 
светом битком, на којој се разрешава духовна драма нације, њен однос 
према земаљском и небеском. Народни певачи прихватили су ту 
сакралну, хришћанску димензију догађаја и интерпретирали је на свој 
начин, уносећи још једну битну димензију, судбину. Косово је схваћено 
као судбинска драма народносне заједнице у којој се мора учествовати да 
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би се потврдила припадност заједници, оно је одсудна, гранична 
ситуација, у којој се стављају на проверу основне вредности на којима се 
темељи колективно народно постојање (Деретић 2011: 378–379). 

Епска народна песма именовала је Вука Бранковића као издајника, 
кривца за пораз.Вук није могао бити издајник, јер се битка водила на 
његовим територијама са којих он није могао да се повуче. Осим тога од 
четири Лазарева зета једино је он учествовао у боју. Извори из XV века 
сведоче да је крило војске на коме је заповедао Вук успешно сузбило 
војску принца Јакуба. Кнез Лазар је сахрањен након погибије на Вуковој 
земљи. Тешко је поуздано знати колико је Вук Бранковић био одан кнезу 
Лазару, али је извесно да га није у Косовском боју издао, као што је и 
извесно да се са кнегињом Милицом након боја није слагао. Историјских 
разлога за оптужбу Вука Бранковића нема(Љубинковић 2010: 264–265). 
Николај Иванович Кравцов, говорећи о узроцима косовског пораза у 
епској народној поезији истиче да народне песме међу узроцима српскога 
пораза наводе издају Вука Бранковића, једнога од учесника битке на 
Косову пољу, који се у стварности, управо дуже од других супротстављао 
турској најезди. Овај је мотив у извесној мери настао из осећања 
националног поноса, који није допуштао да се призна чињеница пораза 
без таквих посебних околности. Али је у таквој ситуацији ипак био 
садржан добар део истине, јер су управо раздори међу феудалцима 
поткопали српску државу (Кравцов 1982: 299–239). 

Узрок именовања Вука Бранковића као издајника може се пронаћи 
у Другом косовском боју када су се на Косову хришћани и Турци сукобили 
у октобру 1448. године.  Хришћанску војску предводио је Јанко Хуњади, а 
турску султан Мурат II. Хришћанска војска доживела је тежак потраз. Сам 
Јанко се једва спасао бекством. Деспот Ђурађ Бранковић није учествовао, 
али је о плановима хришћанске војске обавестио турског султана Мурата 
II, штоје изазвало велики гнев хришћанско-католичких хроничара и 
писаца. Ђурађ Бранковић био је оптужен за издају у Другом косовском 
боју. Прва и друга косовска битка у народу се мешају. Узроци те пометње 
могу бити чињеница да је султан Мурат I предводио турске снаге у првом 
боју 1389, а наследио га Бајазит I. Султан Мурат II предводи турску војску 
у другом боју, а релативно убрзо на престо ступа Бајазит II. 

Вук Бранковић је по први пут обележен као издајник на Косову тек 
у спису Мавра Орбина Краљевство Словена (1601). Бранковића ће после 
Орбина, а служећи се њиме, за издајство на Косову оптужити сви познији 
историјски и традицијски извори (Сувајџић 2019: 66). Издајство Вука 
Бранковића посебно се наглашава крајем XVII века када на политичку 
сцену ступа амбициозни гроф и несуђени деспот Ђорђе – Ђурђе II 
Бранковић. До Велике сеобе Срба бечки двор помаже амбиције Ђорђа 
Бранковића и његова настојања да у оквирима турских поседа на Балкану, 
начини српску, односно илирску државу. Али, након 1690, када многи Срби 
више нису у Турској, већ су населили аустријске просторе, Аустрија не 
жели да у својим границама ствара нову српску државу. Како би 
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досељенике одвојио од идеја Ђорђа Бранковића и његових идеја, бечки 
двор реагује тако што ће несуђенога деспота ставити у тамницу у којој ће 
и окончати живот у другој деценији осамнестог века. У Аустрији се шири 
идеја о праисконском српском греху о томе како су Срби више пута издали 
хришћане-католике. Вук Бранковић је продао веру Христову у првоме 
Косовском боју, његов син, деспот Ђурађ у другом, а њихов непосредни 
потомак, гласовити Змај Огњени Вук издавао је у разним приликама 
мађарског краља Матију Корвина, те Срби морају бити свесни свога 
праисконског греха. Тако је прича о косовској издаји обликована у 
окриљу католичке цркве пронашла природно место и у српској легенди о 
Косовској битки (Љубинковић 2010: 268–269). Један део српске косовске 
легенде готово је доследна парафраза Христовог страдања. Почевши са 
обредном кнежевом вечером која је противтежа Христовој тајној вечери, 
преко одлуке о свесном жртвовању како би се задобило „царство 
небеско“, српска косовска епска легенда прати ток Христових страдања. 
Тако да је прича о Вуковој издаји заправо производ једне митолошке 
матрице о греху који се не може окајати и који је једнак оном о Јудином 
издајству Христа, а нема никакве везе са стварним догађајима 
(Љубинковић 2010: 276). 

 
КОСОВСКА ЕПСКА ПЕСМА И МИТОЛОГИЈА  
(МИЛОШ ОБИЛИЋ И МАЈКА ЈУГОВИЋА) 
 

Срби су косовску катастрофу доживели као смак света. Пораз од 
Турака и слом државе попримили су у њиховом предању космичке 
размере и преносили се фатализмом карактеристичним за есхатолошка 
учења (Лома 2002: 220). Срби су у давној прошлости дубоко веровали да ће 
свет једнога дана пропасти, те је народни певач реалне догађаје претапао у 
предање. У том смислу речи пропаст српске државе средњег века на Косову 
пољу је неко време које још из давнина очекивано и прорицано као 
„последње време“. Косовски бој је у усменом казивању имао свој 
континуитет. У зависности од историјских прилика колектив је 
модификовао епско певање, стварајући поред фактичке и епску историју. У 
компаративној анализи фактичке и епске биографије јунака показује се 
функционисање архетипова који су доминантни у древним 
цивилизацијама, пре свега архетип светитеља, јунака жртве и издајника. У 
епским песмама косовског циклуса средишње место је формирање и 
подвиг јунака жртве. Историјски извори сагласни су да је цара Мурата убио 
српски јунак као што се у Дукиној хроници из осамдесетих година XV века 
говори о убијању цара Мурата од стране „неког младића из редова Срба” 
(Питулић 2012: 105–110). 

Милош Обилић није потврђен у историји као зет кнеза Лазара. 
Његов подвиг је јединствен и неупоредив са другим јунацима (Сувајџић 

2019: 66). Порекло Милоша Обилића у епској традицији имало је 
митолошки нанос, који је доминантан у формирању епске биографије 
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јунака који ће учинити важан подвиг (Питулић 2012: 101). Милошев 
косовски завет скрива у себи врло старе паганске честице разореног 
мита: „У Милошевом завету препознајемо веома старе, чак и паганске 
детаље мегдана (Милош уместо жртвеног јагњета убија султана, стаје 
пораженом противнику ногом под грло), а помињу се и Видов данак и Бог 
велики” (Матицки 1999: 106). Легенда о Милошу Обилићуу косовској 
традицији настала као легенда о оклеветаном јунаку који убија султана на 

пољу Косову, слична је западноевропским витешким причама о односима 

господара и верног вазала, односнозавидљивог сродника (Сувајџић 2019: 63). 

У најстаријим историјским изворима није се знало име убице султана 
Мурата („неко веома благородан”). Константин Филозоф у Житију деспота 

Стефана Лазаревића описујући Муратову смрт каже: 
„међу војницима који су се борили пред (војском), беше један веома 

благородан (Милош), кога оцрнише завидљивци пред господином и 
осумњичише као неверна. А овај, да покаже верност, а уједно и храброст, 
нађе згодно време, устреми се ка самоме великом начелнику, као да је 
пребеглица, и пут му отворише.А када је био близу, изненада појури и 
зари мач у тога самога гордога и страшнога самодршца. Ту и сам паде од 
њих“ (Константин Филозоф 1989: 84).  

 

Јелка Ређеп наводи могући разлог зашто се име Муратовог убице 
није помињало у српским средњовековним списима све до краја XV века. 
Кнез Лазар је био оличење свих оних који су се у боју храбро борили и 
јуначкoм смрћу изгинули. Право да буде слављен и добије култ имао је 
само Лазар. Истраживачи сматрају да је безименост јунака условљена 
спутавањем друштвених начела која су налагала да се имена људи из 
нижих, потчињених друштвених слојева, не могу наћи у књижевним и 
црквеним делима, већ само у повељама и дипломатичној грађи (Ређеп 
1989: 186). Витешка прича о оклеветаном јунаку, Милошу Обилићу, који 
убија султана на Косову потиче из XV века. Старије верзије Милошевог 
презимена су Кобиловић, Кобилић и Драгиловић, да би се у XIX веку 
усталило презиме Обилић (Сувајџић 2019: 66). Истраживачи наводе да сви 
извори пре почетка друге половине XVIII века пишу Кобилић или 
Кобиловић (Питулић 2012: 101). Томо Маретић истиче: „Пошто се 
успомена Милошева прославила по читавом народу почело се осјећати, 
да је недостојно, да се тако славни јунак зове по „кобили”, зато му је име 
промијењено у „Обилић” (Маретић 1989: 178). У историји нису 
забележени Милошеви епски побратими Косанчић Иван и Милан 
Топлица. Имена су добили по рекама Косаници и Топлици чије се воде 
сливају у Јужну Мораву (Сувајџић 2019: 66). 

Позивајући се на Коментаре о своме времену дубровачког 
историчара Лудвига Туберона Цријевића, Бошко Сувајџић наводи да већ у 
овом делу имамо развијен облик легенде: вечеру уочи боја, Лазареву 
здравицу и Милошев говор, клевету Милошевог такмаца и Милошев 
пребег у турски табор да би испунио своју заклетву. Милоша Кобилића 
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зове Милоном, а можда и консултујући турске изворе о Косовском боју, 
говори о Милошевој руци, у сребро окованој, на Муратовом гробу у Бруси, 
седишту султановог култа (Сувајџић 2019: 64). Дубровачки историчар 
Мавро Орбин у Краљевству Словена (1601) наводи да је кнез Лазар дао 
своју кћер Вукосаву Милошу Кобиловићу, а Мару Вуку Бранковићу, те да 
су се сестре посвађале јер је свака истицала вредност свога мужа, што се 
касније претворило у непријатељство (Orbin 1968: 140). Код Орбина су 
присутни сви елементи развијене косовске легенде: кнежева вечера, 
здравица, Милошева беседа, подвиг (Сувајџић 2019: 65–66). Милош у 
епској поезији носи обележја змајевитог јунака: младеж на десној 
мишици, на младежу „бич вучије длаке”, на бедрима му је „сабља 
уписана”. Поседује коња натприродних особина – „виловити Ждралин”. 
Оружје му је земаљског (копље, сабља, топуз) и божанског порекла 
(„сабља виловита”). Сачувана су и друга предања о Милошу Обилићу. 
Народ верује да је Милош Обилић био родом из Поцерине, а да су му у 
селу Дворишту били двори (Сувајџић 2019: 63–66). 

Александар Лома сагледава лик Милоша Обилића на дубљој равни 
есхатолошког мита наводећи детаље који указују на присуство митских 
елемената. То је Милошева заклетва да ће убити противника и ногом му 
стати на грло која указује на то да је његов противник био архидемон, 
чудовишна, свепрождирућа змија, која се могла савладати само ако јој се 
ступи ногом у разјапљену чељуст. У епској верзији уместо демонског 
бића, чудовишне змије или вука долази човек, коме се уместо бога 
супротставља други човек. Осим тога истичу се и Милошеви чудесни 
скокови који представљају део косовског предања, с тим што ови 
Милошеви подвизине воде победи над демонским противником нити 
спасењу, већ су израз последњег јунаковог покушаја да избегне 
неминовну судбину. Лома наводи и идеју о Милошевој неминовној и 
суђеној смрти. Милошу епска традиција поред неоспорне храбрости 
приписује и надљудску снагу која је онемогућавала Турке да га лако 
савладају. У највећем броју варијаната у песмама и легендама о Милошу 
Обилићу, Турци га савладавају само захваљујући савету бабе, која је 
заправо митолошки зли саветник, глас судбине, односно отеловљена 
судбина (Суђаја), која једино одлучује о јунаковом животу и смрти, што 
доказује да је реч о једном правом епском мотиву из прасловенске 
старине или у крајњем случају једну врло рану транспозицију мита (Лома 
2002: 2015–250). 

У досадашњим тумачењима песме „Смрт мајке Југовића“ запажена је 
неуједначеност у одређивању жанра, својство бладе, усмереност на 
унутрашњи свет, редукција догађаја на преломни моменат, скоковито 
приказивање низањем сажетих слика (Петровић 2011: 437–438). Епски 
слој је видљив у вантекстовним елементима у асоцијацијама и 
симболима. Народни певач се определио за лирски став према епској 
теми,те песма у целини делује као херојска трагедија (Милошевић – 
Ђорђевић 1990:94). У читавој песми уочавају се бинарне опозиције 
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паганско–хришћанско, дан–ноћ, прошлост–садашњост, да би кулминација 
опозитности исказана бојом (бела крила лабудова–црно крило гаврана) 
открила колико су далеки, у тако краткој песми, почетак и крај, узлет 
(мајчин) и пад (синовљеве руке) (Ласек 2005: 60). 

Када су у питању митска читања, Војин Матић је у мајци Jуговића 
видео наследницу богиње смрти и фантазам Велике Мајке која тужи над 
својим дететом. Он истиче да су сва предања која су дуго преношена 
доживела судбину да се у њима жртва детета божанству преобразила у 
жртву на бојном пољу, а упоредо са овим развојем текла је и 
профанизација митологеме о силаску у доњи свет који се претворио у 
овоземаљску битку. Суд реалности није дозволио народном певачу да 
мајци припише исцелитељску моћ да поврати у живот синове, она умире 
од туге као јунакиња класичне трагедије а не као епска хероина суочена 
са вољом богова. Од свештенице која доји и обучава дивље животиње, за 
обредни плес у коме се жртвују, преко богиње смрти која без бола 
приноси људске жртве, дошло се дохеројске супруге и мајке која гордо 
тужи над дететом и бол је убија (Matić II 1979: 125–127). 

Митолошке елементе доказује и Веселин Чајкановић. Након боја 
мајка Југовића обилази разбојиште по свему као вила, односно као Валкира 
код Германа и односи погинуле јунаке.  На самом почетку песме види се да је 
више девет Југовића девет бојних копља пободених на земљу и на копљима 
девет соколова а око њих лавови (ловачки пси). У овом случају копља, 
соколови, коњи и пси су посмртна жртва Југовићима, а то је обичај присутан у 
многим народима. Примитивни човек и данас верује у загорбни живот, који је 
по њему наставак овога живота, те се у том смислу остављају ствари на гробу 
покојника које би му биле услов опстанка на оном свету. Мајка Југовића купи 
копља, соколове, коње и псе и с њима се враћа у двор, што је нелогично с 
обзиром да су копља, соколови, пси и коњи жртве Југовића и да би требало да 
остану на гробу,  јер по уверењу примитивног човека онај који би узео да се 
служи предметима намењеним мртвима који су важни за њихову егзистецију 
на ономе свету, ризиковао би да се изложи гневу и освети мртвих. У том 
смислу речи, најмање је очекивано да се тако понесе мајка Југовића. 
Чајкановић сматра да се песма Смрт мајке Југовића састоји из две песме, једна 
износи догађаје на Косову, а друга на двору, да нису од истог аутора, те да је 
прва хорнолошки старија, а друга млађа ида су се те две песме случајно, 
механички спојиле. Мајка Југовића на почетку песме тражи од Бога „очи 
соколове“ и „крила лабудова“. „Очи соколове“ могу бити метафора за добар, 
оштри вид, али „крила лабудова“ не, јер у том случају недостаје предмет на 
који би се поређење односило. Мајка Југовића тражи и добија крила лабудова и 
на њима лети на Косово. То је довољно за закључак да мајка Југовића није 
обична смртна жена, него митолошко биће, на шта наводи и њена појава на 
разбојишту, интерес за пале јунаке и облик у коме се јавља. У германској 
митологији за погинуле јунаке се интересују валкире; оне долазе на бојиште, 
скупљају мртве и доводе их у Одинову палату, у Валхалу. Валкире су сродне 
нашим вилама и често се јављају у облику лабуда. У српској митологији виле 
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често помажу јунацима у борбама, видају им ране, жале их када страдају. 
Вилинско и змајевско порекло епских јунака у нашој народној песми је често. 
Поређење портрета мајке Југовића у старијој и млађој песми издваја разлике. У 
старијој, мајка је вила која одлази на бојиште да изврши вилинску и 
материнску дужност. У другој, она је властелинка која живи на двору са 
снахама. Једина психолошка и најјача карактеристика мајке Југовића је њен 
отмен и дискретан бол, њено „тврдо срце“. Жалост мајке Југовића без суза, 
отмена, величанствена и уметнички савршена, одудара од жалости српске 
мајке и жене.  Жалост српске мајке и сестре у патријархалном друштву није 
приватна, већ је дужност. Што значи да оне своју жалост морају показати кроз 
нарицање, сечење косе, бусање у груди. Ови облици понашања јесу веома 
важан елеменат у култу мртвих у целом примитивном човечанству. У том 
смислу мајка Југовића одступа, те њено понашање и „тврдо срце“ „вређа“ 
епског Србина. Понашање мајке Југовића је тако примереније понашању виле, 
а не српске жене. Српске виле су некада добре, помажу јунацима. Могу бити и 
свирепе, осветољубиве. Одузимају људима памет, вуку их у дубине да их удаве. 
Може бити верни пријатељ само онима које она изабере, или онима који су у 
стању да је јунаштвом или лукавством себи потчине. Љубав виле има у себи 
нечег одбијајућег и резервисаног. Она воли своју децу и жали јунаке, али само 
кад нико то не види. Тако се у психологији мајке Југовића препознаје вилински 
карактер. Али, народни певач је певао о мајци Југовића, дивећи јој се и 
изазивајући дивљење других. Тако је потиснуо вилу а истако необичну мајку, 
жену која се након погибије мужа и синова нашла у мушком положају и 
покушала да се понаша мушки „непросечно, неприродно, као глава породице, 
као митско биће, као вила“ (Чајкановић 1973: 552–554). 

 
ЗАКЉУЧАК 
 

Епска народна песма на специфичан начин приказује човека и 
његов свет. Присутна је само код оних народа који су настајали и 
опстајали у посебним друштвеним и културно-историјским условима. На 
историјско порекло увек указују садржаји, имена лица и места догађаја и 
њихових учесника. У старим друштвима човек је полагао испит зрелости 
кроз ратничку иницијацију, те су тако певана јунаштва предака била 
обавезујућа за потомке, а песме су биле усмени кодекс мушкараца ратника. 
Да се око Косовске битке створе предања, легенде и песме сигурно је 
утицало и то што су јој савременици приписивали судбоносну улогу у 
пропасти српске државе. Драматичне околности у којима се водила, 
јуначки подвизи мушкараца и срчаност жена певачима су били извор 
надахнућа. Архетипови из разних слојева прошлости, митови, могу бити 
и присутни су у савременом животу. Неки од њих су оживљени, 
инспиративни или појачани. Косовски мит је основа српског националног 
идентитета и духовна вертикала у колективној свести српског народа и 
једно особено културно наслеђе. Нарочито треба нагласити његову 
позитивну улогу коју је имао у конституисању српске нације, 
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ослободилачким борбама српског народа и стварању модерне српске 
државе. С друге стране, неопходно је јасно одвајати митско од 
историјског, јер би то одвајање свакако допринелоеманципацији 
савремене свести од застарелог култног мишљења. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ, ЛЕГЕНДАРНЫЕ И МИФИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ В ЭПИЧЕСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСНАХ  

О КОСОВСКОЙ БИТВЕ 
 

Резюме: Предметом данной статьи являются исторические, легендарные 

и мифические элементы в эпических народных песнях о битве за Косово, 

собранные Вуком Караджичем. Вступительная часть статьи указывает 

на мифологическое наследие, вплетенное в сербский народный эпос. 

Приведены исторические данные о Косовской битве 1389 г. и дан обзор 

основных повествовательных направлений косовской легенды с акцентом 

на образ Вука Бранковича в истории и легенде. В центральной части 

статьи, помимо систематизации эпических поэм о Косовской битве в 

известных до сих пор сборниках собирателей народной литературы, 

исследуются темы и мотивы, в частности мотив предательства и 

мотив сознательной жертвы. Исследовано наличие мифических 

элементов в характерах матери Юговичей и Милоша Облича. В 

заключительной части подчеркивается важность и более широкое 

влияние косовского эпоса и косовского мифа в сербской культуре. Помимо 

завершения литературно-научной мысли об эпической народной песне, 

целью статьи является указание на важность осознания разницы между 

историческим, легендарным и мифическим при интерпретации 

литературных произведений. 
 

Ключевые слова: Косовская битва, былинная песня, история, миф, 

легенда. 
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Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић 

 
ДЕЛО ЧЕХОВА ПРЕЛОМЉЕНО КРОЗ ПРИЗМУ 

УМЕТНИЧКОГ СВЕТА 
 

Сажетак: Када је у питању епоха реализма у њој се осећа велики утицај 

романа на приповетку, али се ипак тежи што већој краткоћи и 

сажетости, те приповетка може прелазити у цртицу или задржава 

темељну структуру драмске напетости, с тиме што након експозиције и 

кратког заплета порука приче осигурава необичан завршетак. Приповетка 

је остала популарна у целој европској литератури. Чеховљева приповетка 

је постала незаобилазни позитивни пример вештине уметничког 

приповедања у њижевној теорији и критици. Руског приповедача одликује и 

присуство аутобиографских елемената, танатолошких мотива и 

наглашени психологизам. Иако је у савременој науци окњижевности 

биографски метод занемарен као старомодан и превазиђен, за тумачење 

појединих Чеховљевих приповедака осврт на биографију аутора је веома 

важан, те стога у даљем току рада дајемо краћи осврт на биографију 

Чехова и основна облежја његовог књижевног стваралаштва.  
 

Кључне речи: Чехов, приповетка, биографски метод, приповедачко 

стваралаштво, период,  уметнички свет. 

 
 

ОСОБИНЕ ПРИПОВЕТКЕ КАО ПРИПОВЕДНЕ ВРСТЕ 
 

Чеховљева приповетка је постала незаобилазни позитивни пример 
вештине уметничког приповедања у њижевној теорији и критици. 
Мајсторство своје приповедне уметности Чехов показао је опредељујући 
се за специфичну прозну приповетку, која је у Речнику књижевних 

термина одређена као књижевно прозно дело које одликује: сажето 
збивање догађаја у тренутку када је дошло до кризне ситуације; човек у 
догађају (повезаност судбине и карактера); одлучујући обрт или 
кристализација која може бити уочљива преко предметног симбола 
(Хајзеова теорија о соколу)6; концентрација приповедања која се користи 

                                                 
5 raisa.cvetkovic@pr.ac.rs  
6Немачки новелист Паул Хајзе био је на врхунцу своје литературне славе у време 
Лазаревићевог боравка у Берлину. Његова ''теорија о соколу'' била је веома популарна 
теорија новеле, где је сматрао да новела треба да има основни мотив, који  је најјасније 
заокружен ''и драмску напетост, као и свога „сокола“ односно нешто специфично што ће 
ту историју разликовати од хиљаду других и по чему ће је читалац запамтити''. 
(Живковић, 1977: 35) 
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сличном техником као у драми; сценски исечак који не дозвољава 
подробније предочавање миљеа и дужина која није уопште важна. 
Приповетка је краћи и затворени прозни облик, који због своје 
краткоћеима чвршћу и постојанију структуру од романа. Апстраховање и 
концентрација је код ње најчешћи начин обликовања грађе, а 
економичност поступка једно од основних начела изградње. Најчешће 
садржи само један догађај, један или два карактера, а радња је омеђена у 
времену и простору. Завршетак дела је обично затворен. Расплети 
фабуларне интриге не трпе овде много мотивација, па је аутор често 
присиљен да приповетку заврши сопственом интервенцијом, завршним 
коментаром или апелом (Речник књижевних термина, 1986, стр. 489). 
Миливој Солар у Теорији књижевности наводи да су многи теоретичари 
сматрали да је приповетка претеча романа, тј. да је роман настао 
повезивањем  приповедака, али поступци уоквиравања и повезивања 
делова заједничким ликовима нису довољни да се оствари роман. 
Порекло приповетке налазимо и у индијској збирци Панчатантра и 
арапској Хиљаду и једна ноћ, с тим што у овим збиркама прича постоје 
само структуре које личе на европске приповетке, али немају исту 
функцију какву она добија у ренесанси. Зато се Бокачо сматра 
родоначелником приповетке, која се касније развија по угледу на његов 
Декамерон. Када је у питању епоха реализма у њој се осећа велики утицај 
романа на приповетку, али се ипак тежи што већој краткоћи и сажетости, 
те приповетка може прелазити у цртицу или задржава темељну 
структуру драмске напетости, с тиме што након експозиције и кратког 
заплета порука приче осигурава необичан завршетак. Приповетка је 
остала популарна у целој европској литератури (Solar, 2012, стр. 431). 
Приповетка се развија у светским размерама, али је руска књижевност у 
XIX посебно допринела развоју ове врсте. Крајем XIX века долази до 
значајнијих иновација у овој књижевној врсти коју управо уводе Чехов и 
Мопасан, који су и претече модерне приповетке. Од формалних обележја 
модерне приповетке посебно се истичу техника унутрашњег монолога, ток 
свести и основна тема, уништавајући продор живота у судбину усамљеног 
човека. На крају, најпознатији писци европске и светске књижевности су 
писали приповетке. Већ поменути Ги де Мопасан, Иван Сергејевич 
Тургењев, Антон Павлови Чехов, Хорхе Луис Борхес, док су у српској 
реалистичкој књижевности репрезентативни у овом смислу Лаза 
Лазаревић и Симо Матавуљ. Наведене особине приповетке као приповедне 
врсте веома су уочљиве у прози Чехова. Осим тога руског приповедача 
одликује и присуство аутобиографских елемената, танатолошких мотива и 
наглашени психологизам. Иако је у савременој науци о књижевности 
биографски метод занемарен као старомодан и превазиђен, за тумачење 
појединих Чеховљевих приповедака осврт на биографију аутора је веома 
важан, те стога у даљем току рада дајемо краћи осврт на биографију 
Чехова и основна облежја његовог књижевног стваралаштва.  
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ИЗВОР И ОДЛИКЕ ЧЕХОВЉЕВОГ ДРАМСКОГ КОНФЛИКТА  
  

Чехов је афирмисао овај књижевни жанр тиме што је у њему 
остварио своја ремек дела. Приповедање, организовано  у складу са 
структуром кратке приче, стварало је самосвојан модел казивања који 
карактерише богатство садржаја и задивљујућа концизност. Човек и 
животна ситуација су Чеховљева трајна преокупација, свеобухватна 
парадигма, мотив о којем стално приповеда (Бабовић, 1983, стр. 16). 
Статус приповетке у руској књижевности био је пре појаве Чехова битно 
другачији. Озбиљни часописи су је нерадо публиковали, озбиљни 
таленти су ређе писали кратку причу. Чеховљев мали човек је другачији у 
односу на руске класике, његове претходнике. Он обликује ликове 
претежно професионално деформисане, унакажене средином у којој живе 
јалове и немоћне људе. На страницама његових  приповедака нема 
„јунака“ као што нема ни великих збивања, ни великих страсти. У њима се 
ништа важно не догађа, све је свакидашње: неке се илузије разбијају, 
банални се карактери развијају као изнутра лепи, а споља лепи постају 
банални (Flaker, 1986, стр. 97). Јунаци се откривају у самој радњи, у 
поступцима или у мислима и осећањима непосредно везаним за радњу 
(Јермилов, 1949, стр. 87). Чехов описује људску психу са вештином и 
проницљивошћу лекара-експериментатора. У његовом аналитичком 
приступу животу и људима осетило се његово медицинско и 
природњачко образовање. Умео је да приповеда о унутрашњем животу 
детета, дечака, одраслог човека, старца, жене (Зерчанинов и др. 1947, стр. 
536). 

Упознајући нас са јунацима који размишљају о животу и који су 
верни универзалним принципима моралности, или онима који их газе, 
кроз сложене драматичне ситуације Чехов настоји да читалац разуме 
уметничку слику и да на њу одговори. Као уметник он сматра да треба 
бити суздржан, хладан у опису драматичних догађаја, те да ће се тиме 
постићи јачи утисак. Чеховљева нарација је емоционално експресивна и 
он настоји да створи одговарајуће расположење оним уметничким 
средствима, којима ће пробудити код читаоца одговарајуће емоције. 
Чехов  употребљава  разноврсне форме унутрашњег монолога, што је 
тешко комбиновати са директним изјавама ликова. Драматика у његовој 
приповедној прози је сконцентрисана у унутрашњем свету ликова да би 
се њоме открило сазревање и раст конфликта људске душе са животом 
онаквим какав је. То је управо извор Чеховљевог драмског конфликта, 
чије је основно обележје „унутрашње дејство“. Чеховљеви јунаци, 
привидно уроњени у монотонију свакодневног постојања, од обичних 
тривијалних разговора лако се уздижу до хероја које муче основна 
питања човекове егзистенције, што је још једна од одлика драматике 
Чеховљеве приповедне прозе. Аутор успева да читаоце из домена 
свакодневног живота пребаци у сферу високих филозофских 
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размишљања, зато што Чехову живот представља средство којим се 
продире у духовни свет јунака. За њега није важно шта се десило, већ 
какав одговор на дато питање одзвања у души јунака  његових 
приповедака (Бердников, 1994, стр. 39). 

 
„НИЈЕДНА БИОГРАФИЈА НИЈЕ ПРАВИ ОДРАЗ ЖИВОТА“ 

(Герзић, 2019: 4)  
 

Антон Павлович Чехов рођен је 17. јануара 1860. у Таганрогу. Отац 
му је био ситни трговац, бакалин, припадао је првом нараштају у његовој 
породици који је живео у слободи. Чеховљев деда био је кмет спахије 
Черткова. Откупио се за 3500 рубаља са женом и тројицом синова. За кћи 
није имао новаца, али се спахија смиловао и даровао јој слободу. Касније 
је деда будућег писца био управник имања славног козачког атамана 
Платова. Ови подаци говоре да је био снажна и витална личност. Пишчев 
отац је волео музику и песму. Мати Чеховљева, Јевгенија, кћи трговца 
Морозова, била је кротка жена добра срца. Чехов је писао да су његова 
браћа таленат наследила од оца, а доброту од мајке. Пишчев живот у 
породици био је несређен и мучан, прожет духом очеве самовоље. Отац је 
умео да за сваку непослушност кажњава децу. Зато је сам Чехов, мислећи 
и говорећи о свом детињству, говорио како у детињству и није имао 
детињства. Чехов је био ђак, и шегрт у бакалници, и појац у црквеном 
хору, и репетитор слабих ученика. С гађењем се сећао како је морао учити 
вештину ситног закидања на мери и друге шегртске лоповлуке. Тако је од 
малена у својој кући и најближој околини осетио дух малограђанштине, 
баналност свакодневице и одбојност према њима. 

Године 1869. уписао је гимназију у Танганрогу чији су живот и рад 
карактерисали деспотизам бирократије и провинцијална приземност 
духа. Ове појаве је касније Чехов описао у познатој саркастичној приповеци 
Човек у футроли. О атмосфери у наставничком колективу и школи уопште 
писао је и Чехов, али и његов брат Александар који памти гимназијске дане 
као време када нису имали ниједан радостан дан у школи. Упркос 
неподношљивој атмосфери, Чехов је већ као ученик четвртог разреда 
гимназије откривао свој списатељски дар те је почео да сарађује у 
школском рукописном часопису и приметио одмах једну од битних 
особина свог списатељског талената – да насмеје и исмеје. Осим љубави 
према писању, Чехов је као гимназијалац откривао и љубав према 
позоришту. Кад је управа школе забрањивала гледање извесних представа, 
Чехов се прерушавао и ипак одлазио у позориште. Поред тога, активно је 
учествовао у раду ђачке позоришне групе; с успехом је глумио 
градоначелника у Гогољевом Ревизору и Несрећковића у Шуми Островског.  

Када је 1875. банкротирао као трговац, отац Чехова је морао да 
бежи од поверилаца и преселио се са породицом у Москву. Кућа је 
продата. Антон је остао у Таганрогу да заврши гимназију. Доживео је 
тешке дане: живео је у рођеној кући као – подстанар; наслушао се како 
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ћифте исмевају његовог оца. Антон је морао да се брине не само о себи 
већ и о млађем брату. Давао је часове деци из богатих кућа, примећивао 
како газде гледају његово изношено одело, осетио болно шта значи 
етикета „дете из пропале породице“. Вероватно отуда потиче његова 
затвореност и сан о независности. Породица је у Москви живела у правој 
беди, те је и Чехов је од своје мале зараде одвајао и слао породици. У 
Таганрогу је остао до 1879. када је завршио гимназију. Добио је 
стипендију од двадесет пет рубаља месечно и допутовао у Москву. Довео 
је и двојицу студената да станују и плаћају кирију. Нужда га је терала на 
пословност и довитљивост. Уписао је медицински факултет у Москви, 
изабрао најтеже студије, али је хтео професију која ће  обезбедити 
независност. На избор занимања свакако је више утицала сиротиња него 
љубав. Чехов студира и почиње сарадњу у сатиричним листовима. 
Његови хонорари постају главни извор средстава за живот породице. 
Учио је и писао у тесном стану, где се вечито причало и свађало. Писао је 
много и своје смешне приче потписивао псеудонимима, најчешће са 
Антоша Чехонте. Тих година је и упропастио своје здравље. Завршио је 
студије 1884. и исте године пропљувао крв. Почео је да ради као лекар у 
граду Воскресенску близу Москве. Кад је Чехов улазио у књижевни 
живот, време је било веома неповољно: забрањени су знаменити 
„Отаџбински записи“, а традиције часописа – идејних и естетичких 
трибина „Савременика“ и „Руске речи“, биле су далека прошлост. Тада је 
доживљавала процват штампа која је своју тематику прилагођавала укусу 
малограђанштине. Помажући разне Будилнике, Иверје, Вилине коњице 
власт и цензура плански су уроњавале свест читалачке публике у омаму 
забаве, одвајајући је од озбиљних мисли о суштинским проблемима 
епохе. Типичан представник периодике тог времена био је Николај 
Александрович Лејкин (1841-1906), уредник Иверја, у којем је Чехов 
почео сарадњу 1882. и за пет година објавио око двеста прича. Лејкин је 
тражио од Чехова приче – снимке живота, с комичном поентом и он је 
доста дуго писао такве скице чији је циљ да забаве читаоца. Код Лејкина 
је поред уредничке постојала, вероватно и друга понуда: осећајући снагу 
Чеховљевог талента, он није желео да га сарадник надрасте, зато је 
хвалио његове приповетке Необазривост и Уметничко дело, али му се 
није свидео Подофицир Пришибејев.  Уместо да забавља и засмејава, Чехов 
у тесни оквир приповетке уноси озбиљну проблематику – целу 
амплитуду животних питања и тако врши коренит преображај овог 
приповедног жанра. За седам година објавио је пет збирки приповедака. 
Критика му није помогла да схвати значај свог талента и у почетку му 
није била наклоњена. Чехов се ипак опредељује за књижевни рад и 
измењени однос према хумору. Смех остаје присутан у његовом 
приповедању, али се Чехов касније не враћа типично хумористичкој 
причи. Збирка У сумрак, објављена 1887. године, донела му је Пушкинову 
награду Руске академије наука. То је било велико охрабрење и 
сатисфакција. Чехов долази до сазнања да осим живота какав јесте човек 
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осећа и какав би трeбало да буде и то га очарава. У контексту ових 
расположења, свестан многострукости људске неправде, Чехов одлучује 
1890. године да посети острво Сахалин, где су тамновали најтежи 
преступници. Желео је да проговори о теми која је прећуткивана. Путовао 
је од априла до јула 1890. преко Сибира и на Сахалину остао до октобра. 
Пописивао је становништво, упознавао живот робијаша, испитивао 
болести и дошао до поражавајућих сазнања. Сахалин постаје мерило 
страдања људског и мења ауторов критеријум према извесним 
уметничким вредностима. Острво Сахалин објављено је у часопису Руска 

мисао 1893. године у посебном издању. Књига је потресно деловала и 
садржином информација и спокојно-објективним тоном саопштавања.  

Након посете Сахалину донео је одлуку да живи ближе народу и 
преселио се из Москве у село Мелихово. У току живота у том селу (1892–
1898) лечио је бесплатно сељаке, подигао три школе и уредио пут до 
села, написао познате приповетке Сељаци, Павиљон бр. 6, Дом с 

мезанином, Женскоцарство и драму Галеб. Посетио је Француску, 
Швајцарску и Италију и уверио се да напредак науке и цивилизација 
олакшавају живот. Године 1898. Чехов се зближио с Художественим 
театром, који је дао снажан импулс његовом раду у области драме. Јер, 
управо је ово позориште својим сценским интерпретацијама открило 
вредности и иновације Чеховљевих драмских текстова и наметнуло их 
репертоару, како у Русији тако и у свету. Поред тога, драме Три сестре и 
Вишњик Чехов је писао за Художественике, чак је и неке ликове креирао и 
наменио их одређеним глумцима.  

Сви Чеховљеви биографи слажу се да је био ретко душеван човек и 
да је волео друштво. У његовој кући увек је било гостију – писаца, 
сликара, музичара, глумаца, просветних радника. Ипак, у суштини је 
непрекидно осећао самоћу. Усамљен је био и у породици. Оба старија 
брата били су уметници, Александар – приповедач, Николај – сликар. 
Колико је Чеховљева слава расла, браћа су се све више отуђивала. То им је 
сметало, али се није могло ништа изменити. У животу Чехов није умео да 
се штеди, а кад је изгубио здравље  није се жалио. Као лекар знао је да је 
неизлечиво болестан и храбро се саживео са мишљу о смрти. Крајем маја 
1904. допутовао је у Немачку на лечење, али се није излечио. 

 
ОКВИРИ УМЕТНИЧКОГ СВЕТА АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА  
 

У књижевној критици присутно је мишљење да се Чехов определио 
за приповетку (новелу) зато што није имао снаге да напише роман. 
Постоје и тврдње да је своју немоћ преобразио у врлину – довео је до 
савршенства кратку причу. Тврдња која би била најближа истини јесте да 
је Чехов осетио да у избору жанра за стварање сопствене визије света 
треба избећи понављање већ достигнутог. Требало је показати да се у 
приповеци може рећи све о животу, за шта је претходницима била 
потребна структура романа. Чехов је схватио и да ниједан тип романа не 
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може изразити бројност, разнородност и разноврсност животних 
ситуација, које се подударају са тоталитетом животног круга. Роману 
смета структура, заснована на јединственом сижеу у којем све мора бити 
међузависно и мотивисано. Чехов је осетио да је кратка прича изузетно 
погодна да се њоме обухвати читав животни круг ситуација. За разлику 
од поглавља романа, приповетке су независне али се могу груписати око 
мотивских тежишта у целине и, као каменчићи у мозаику, преобразити у 
више јединство – визију света (Бабовић, 1983, стр.38 ). 

Приповетка какву је писао Чехов битно се разликује од оне која се, 
пре свега под утицајем писаца као што су Е. А. По и Ги де Мопасан, била 
уобличила у XIX веку, а извесно је да се читава та књижевна врста до 
наших дана на овај или онај начин развијала у знаку Чеховљевог 
доприноса. Сасвим поједностављено речено, приповетка је до Чехова по 
правилу водила према неком догађају или обрту у радњи и обавезно 
имала оно што се зове „поентом“. Чеховљевска прича, међутим, изграђена 
је пре свега на струјању атмосфере и сугестивности расположења и често 
као да нема правог завршетка. Радња и заплет у уобичајеном смислу тек 
су наговeштени, а тежиште је на фином приказивању унутрашњег 
човековог света. Код Чехова се често казује о неком сасвим ситном 
догађају или безначајној ситуацији, али управо поменута „отвореност“ 
краја ствара утисак да је пред нама само делић једног много већег и 
важнијег света. 

Приповедачко стваралаштво Антона Павловича Чехова може се 
поделити на три периода. Први период чине кратке, углавном 
хумористичке приче, које је писао између 1880–1887. Оне су пуне 
ауторовог духа и ироније али се поред тога наслућује она фина 
посредност, која ће се испољити у његовим каснијим делима. Други 
период почиње приповетком Степа, у којој је први пут применио тип 
казивања без јасно видљивог заплета. У овом периоду види се да је аутор 
углавном заокупљен темама о супростстављености емоционалности и 
лепоте, баналности и ружноће, као  и темама о усамљености и смрти. То је 
период ствралаштва када се осећа Толстојев утицај, нарочито Толстојева 
идеја о непротивљењу злу насиљем. Према Толстојевим схватањима и 
идејама Чехов заузима другачији став тек након путовања и боравка у 
Сахалину. Саркастичан однос према Толстојевом учењу он управо износи 
у новели Павиљон број 6 (1892). У овој фази уочавају се и социјалне теме, 
нарочито из живота на селу, али и оне које се односе на лицемерје и 
заслепљеност људи из виших класа. Чехов почиње да у неколико 
приповедака развија мотиве животне промашености и јаловости, као и 
духовне лењости и самозаљубљености. Трећи период обухватају приче 
настале у периоду између 1883–1903. И  даље су честе теме са села и из 
живота нове грађанске класе, али се јављају и неки стари мотиви 
развијени на знатно сложенији и дубљи начин. Чехова прeокупирају 
проблеми неискоришћених способности, бесмислености губитака и 
човекова усамљеност, тј. човекова немоћ да успостави однос са околином. 

Р. Цветковић 



 

Књига 17, 2022. година 

 52 

 

Касне Чеховљеве приче су сложеније, суптилније и много суморније од 
почетничких. Њих је много мање него у почетку, јер се у каснијем 
периоду аутор више посвећивао драмском стваралаштву. За Чеховљеве 
драме може се рећи да у историји књижевности и свеколике уметности 
спадају у онај мали број дела која остављају једноставан утисак, а богате 
су мисаоним и емотивним садржајем (Јанковић, 1988, стр. 12). Чехов је 
читавог живота боловао. У то време туберкулоза је била неизлечива. И 
тога је он био потпуно свестан. Зато је и последње године живота често 
проводио на Криму и у лечилиштима у Русији и иностранству. 

Када је однос према уметности у питању, Чехов је од писаца тражио 
да буду објективни. Писац, по Чехову, мора да буде издвојен и привидно 
равнодушан у односу на оно што описује, свесно сузбијајући све лично и 
субјективно, пошто је то једини начин да стварност свеобухватно и 
непристрасно спозна и прикаже. Када је у питању начин приказивања, 
Чехов је инсистирао на једноставности. Избегавао је површност 
стварности и тежио да увек даје јединствену суштину појава. 
Равнодушност аутора, по Чехову, не значи и хладноћу. Дело треба да буде 
прожето топлином која је у зависности од непосредне једноставности 
расположења и стила. Један од најчешће наглашаваних савета Чехова 
младом писцу јесте да се вежба у уздржаности и строгости према себи. 
Уметник мора да зна када је жељени ефекат постигнут, када је одређени 
лик довољно јасно оцртан и када је прави крај приче. Највећа опасност за 
писца је склоност претеривању. Чехов је написао много приповедака – од 
кратких цртица до развијених новела - и смешних и тужних, са мноштвом 
најразличитијих мотива. Нема области из руског живота или 
представника друштвеног слоја који нису нашли одраза у Чеховљевој 
прози. Али је овај аутор користио и различите приповедне поступке, те је 
немогуће јединствено говорити о обележјима његове прозе. Ипак, оно 
што је најупадљивије у Чеховљевој прози јесте ауторово интересовање да 
слика обичне људе различитих сталежа, занимања и степена образовања 
и представнике најразличитијих друштвених слојева. Чехова посебно 
занимају свакодневни неспоразуми и несналажења малих људи у новим 
ситуацијама и у односу на оне који су им надређени, посебно се 
задржавајући на ономе што је гротескно, односно, на ономе што у себи 
носи додир трагичног и комичног, узвишеног и баналног, лепог и ружног, 
високољудског и нечовечног, нежног и грубог, емотивног и безосећајног.  

У својим ликовима Чехов у први план ставља, односно открива 
страхове, грубост, себичност и равнодушност имућних за страдања 
немоћних. Чехов критикује и карикира друштвену запарложеност и све 
оне који одбијају било какав прогрес. Инсистира на осећају за склад у 
природи и човеку, естетичке способности човека али и лепоту обичног 
која извире из склада спољашњег и унутрашњег.  
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ЧЕХОВЉЕВ МАЛИ ЧОВЕК – СТРАНАЦ У СОПСТВЕНОМ ЖИВОТУ 
 

У руској књижевности друге половине XIX века  често се наилази на 
лик тзв. „малог човека“ који се односи на тип књижевног јунака епохе 
реализма који се налази веома ниско на друштвеној лествици. Примећује 
се најпре у делима Пушкина, Гогоља и Достојевског. У књижевној 
критици овај појам уводи В. Г. Белински у свом чланку „Туга од ума“ 
(1839) када је анализирао лик градоначелника и однос обичних људи и 
ситнијих чиновника према њему у Гогољевом Ревизору:  

''Сделайся наш городничий генералом — и когда он живет в 
уездном городе, горе маленькому человеку, если он, считая себя 
“неимеющим чести быть знакомым с г. генералом”, не поклонится ему 
или на балу не уступит места, хотя бы этот маленький человек готовился 
быть великим человеком!... тогда из комедии могла бы выйти трагедия 
для “маленького человека”...'' (Белинский 1923: 79).  

У руској књижевности XIX века Достојевски уводи и детаљно 
развија тему тзв. „малог човека“. Чехов је наставио са том темом 
приказујући малог човека у негативном светлу, без имало саосећања, на 
чему је ранија књижевност инсистирала (Гођевац, Суботић, 1985, стр. 
101). Када је ова тема у питању у средишту Чеховљеве пажње је питање 
како живети на овом свету. У овим приповеткама нема великих јунака 
нити догађаја, нити јаких нагомиланих страсти. Јунаци се ни по чему не 
разликују од људи из своје околине ни интелектуалном ни емотивном 
снагом. Они припадају најразличитијим друштвеним слојевима. 
Чеховљев мали човек је далеко од идеализма и свега свечаног и 
узвишеног. Он је усамљен, отуђен, одљуђен и постварен (Палавестра, 
2012, стр. 175). Потпуно пасиван у свету малограђанске празнине он не 
чини ништа што би га покренуло, нити се труди да уради било шта чиме 
би се уградио у дела која ће га надживети (Јовановић, 1989, стр. 113). О 
прошлости јунака се не зна много. Чини се да аутор избегава социјално-
биографску генезу јунака која их је одређивала као типове, без имало 
индивидуалности (Чудаков, 1991, стр, 359). Чехов такође заобилази 
слику друштвене улоге јунака и реакције усклађене са њом. Он заправо 
издваја нерешиве егзистенцијалне проблеме дотичући се дубоких 
несрећа и невоља које произилазе из карактера људског живота 
(Христић, 1989, стр. 61). Минималном дескрипцијом ствара успешне 
сугестивне слике, те се може у његовом делу осетити најава 
импресионизма (Недељковић, 1973, стр. 317). Чеховљев „мали човек“ је 
изгубио карактеристике хумане личности, те је у делима са овом 
тематиком видљива ауторова одбојност према јунацима које описује.  

Потреба трансформације, малог човека у великог није само фигура 
у књижевном наслеђу XIX века, него и уметничка слика реалног живота у 
коме је било немогуће живети. Уметност, хуманост и толеранција, 
топлина породичних односа – све ове традиционалне вредности 
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поништавају се у уметничком свету ове приповетке. У наличју црног 
хумора, у дубини пародијских контекста, гротескних ликова и ситуација, 
јасно се осећа Чеховљев идеал: тежња за људским јединством, хуманизам, 
стицање истинске слободе, висока значења бића (Кройчик, 1986, стр. 
169). Посебно је осуђивао понизност и сервилност чиновништва што је 
најуверљивије приказано у приповеци Чиновникова смрт у којој јунак 
умире не као човек већ као неко бездушно, безлично, духовно 
непостојеће створење. Аутор овим путем не осуђује само 
бескарактерност, бездушност и одсуство људског достојанства и 
духовности, већ се његова критика преноси на друштвени систем. 
Странца у сопственом животу, слепог и глувог за праве животне 
вредности, неспособног за перцепцију лепог, Червјакова ни моћ 
уметности не може да снагом и магијом лепоте засени и бар на тренутак 
отклони отуђење и да оживи духовно мртвог човека,  психолошки 
(духовно) мртвог јунака који је сломљен и савладан очајањем, депресијом 
и безнађем (Солеша, 2019: 368).   

Отуђење као болно кидање веза, усамљеност и неразумевање 
одређују драмске сукобе у делима Чехова. Отуђење је обликовано темама 
страха од живота и кривице које су често дате у пародијском или 
трагикомичном обличју. У бројним критичким радовима проблем 
отуђења је разматран истраживањем специфичног положаја јунака 
(Егорова, 1967; Грякалова, 2008; Громов, 1977). Карактер је у корелацији 
са друштвеном улогом јунака, његовом неизбежном изложеношћу 
стереотипима, док је јунак уједно и личност, носилац аутентичних 
општељудских вредности. Теоретичар књижевности П. Долженков уочио 
је да драматични патос заузима водећи положај у стваралаштву Чехова 
током 80-их година XIX века и одређује особитости развоја сижејне 
линије и карактера (Долженков, 1995, стр. 69).  

Чеховљеви интелектуалци нису покретачи новог времена и система 
вредности. Они се духовно гасе у оковима животног бесмисла, самоће, 
досаде и болести. У приповеткама у којима се описује постојање болести 
главног јунака од које ће јунак засигурно страдати јер је у питању готово 
неизлечива болест, туберколоза или тифус (Црни монах, Архијереј, Виолина 

Ротшилда), биолошкој смрти и болести иначе претходи духовна смрт. Јунаци 
суочени са болешћу спознају своју животну промашеност и чињеницу да 
никада нису били срећни и да је тренутака среће, ако их је уопште и било, 
било јако мало. Све њих заједно одликује непоправљиви песимизам, један 
„дубљи и разорнији, онај који се рађа из духа „оскудног времена”, 
интерферира с песимизмом мизерног живота“ (Lazić, 2015, стр. 15). 
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ТВОРЧЕСТВО ЧЕХОВА ПРЕЛОМЛЕННОЕ В ПРИЗМЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА 

 

Аннотация: Когда говорим о эпохе реализма, чувствуется большое 

влияние романа на повествования, но с явным  тяготением  к большей  

сжатости и лаконичности, где рассказ может переходить в тире или 

сохранять основную структуру драматического напряжения, с тем, что 

после  экспозиции и краткого сюжета  нравоучение рассказа обеспечивает 

необычный эпилог. Рассказ остался популярным во всей европейской 

литературе. Рассказы Чехова стали неизбежным положительным 

образцом мастерства художественного повествования в теории 

литературы и критике. Для Чехова - рассказчика характерно наличие 

автобиографических элементов, танатологических мотивов и ярко 

выраженного психологизма. Хотя в современном литературоведении 

биографическим методом пренебрегают как старомодным и устаревшим, 

для интерпретации некоторых рассказов Чехова  обзор биографии автора 

очень важен, поэтому в дальнейшем ходе работы даем краткий обзор 

биографии Чехова и ее основные черты его литературного творчества. 
 

Ключевые слова: Чехов, рассказ, биографический метод, 

повествовательное творчество, период, мир искусства. 
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REPRESENTATIVENESS AND THE ROLE OF 
INTERCULTURAL CONTENTS IN  TEACHING OF 

INTERCULTURAL ENVIROMENTS WITH REFERENCE TO 
PHYSICAL CULTURE: TEACHERS ATTITUDES 

 

Abstract: Multiculturalism was recognized as one of the crucial problems of 

education in this epoch. Great attention is paid to raising people awareness of the 

importance of bringing cultural content into curricula and recognizing the 

importance of cultural, racial, ethnic, linguistic and other diversity in all aspects of 

education.  

Physical culture signifies the diversified satisfaction of the elemental human need 

for movement, it is a part of the cultural values that are based on motor activities, 

which serve to improve and confirm the personality. As the ultimate goal of 

physical culture is body shaping but also the formation of the spirit, we can say 

that physical culture is very important for the development of tolerance, fair play, 

learning to respect rivals in the competition, and therefore learning of his culture. 

Given that there are many multicultural areas in Serbia, the representation of 

intercultural content in schooling and teaching children tolerance and acceptance 

of diversity is of great importance. The paper is concentrated on highlighting the 

importance of intercultural content in teaching and the possibilities for increasing 

their representation, especially in teaching of physical culture, which teachers 

from the examined areas find insufficiently presented. The paper will analyze the 

role of intercultural content in education in the opinion of teachers, with a focus 

on teaching of physical education, and in context of subjects that are otherwise 

represented in schools. 
 

Key words: physical culture, culture, multiculturalism, interculturalism. 

 

 

THEORETICAL CONSIDERATIONS 
 

Changes in lifestyle disrupt traditional relationships among people, large 
migrations of the population increase social mobility and lead to accelerated 
stratification of society, ideological and cultural organization occurs, 
concentration and centralization of social power becomes the dominant 
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framework of mass society. Mass society and culture shape sport. Sport cannot 
be viewed in isolation from social status and context. 

Successful communication between different cultures enriches the 
intercultural community with a more efficient, receptive system of national 
heritage protection, by achieving unity with diversity, because culture instills 
in people a way of seeing things, thinking, listening to what is said, and thus 
overcoming the issues that occur when people live together. Otherwise, 
humanistic values and emphasized features can lead to devaluation and 
poverty of cultural practice and suppression of creativity, which is a new form 
of the dehumanization of the world. Hence, there is a gap between the culture 
of everyday life and educational goals, between the consequences of cultural 
changes and educational aspirations. 

Intercultural education as an intercultural value enables successful 
communication between different cultures, which, regardless of their origin 
and achievements, can be for the most part universal and animate all people 
with their meanings, wherever they lived and worked. That is why it is very 
important that the educational system encourages the search for links to connect 
and understand intercultural values. This would enable, with the use of new 
knowledge and positive practices, faster and easier adaptation of individuals to 
the new conditions. So, we can treat interculturality as one of the main principles 
in education (Vidosavljevic et al, 2016).  Respect of cultural differences and their 
recognition by professionals in the context of teacher education, is one of the 
main areas of research today (Chen and Starosta, 2000; Chen, 2010). 

Culture as a way of life and as a totality of human heritage is subject to 
changes that are increasingly intensified in the modern era of technological 
integration and globalization. These changes affect different areas of culture 
and significantly affect the continuity of the cultural system, but also the 
relativization and fragmentation of cultural experience. They affect different 
areas of social life and different forms of subcultures, which is confirmed by 
the extensive presence of culture and even physical education in the 
development of awareness of humanistic nature and the importance of true 
culture for man and modern society (Markovic, 2004). 

Considering that physical culture is a multifunctional phenomenon in 
modern living and working conditions, it is reflected, above all, in the general 
development of the personality and its socialization, humanization and 
improvement of interpersonal relations, development of physical abilities and 
preservation of health. 

In order for physical culture to become a significant force within the 
overall social progress, it is necessary to devise more humane criteria and 
measures of what physical culture really contributes to a richer and freer life of 
man and society. Therefore, under such circumstances when most social 
communities are multicultural, it is necessary to adapt the education system to 
new conditions using new knowledge and examples verified in practice. 

It is necessary to develop carefully planned special curricula and 
methods that would include dialogue between members of different cultures 
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and that would enable the development of interindividual understanding and 
understanding of the world in a rational way. 

Scherr (2001) mentions several strategies by which interculturality can 
be developed through sport: 

- "The position of a foreigner" as a starting point in education - 
movements, for example, of a domicile dance can change forms, and 
movements originating from dances of other countries can be incorporated 
into curricula so that children learn that their sport and their body culture is 
just one of many others.  

- Assigning team tasks as a challenge - when students are given tasks 
that require teamwork, conflict management skills can be developed at the 
same time. Also, the rules of the game must be agreed in consultations, which 
is a prerequisite for cooperation. 

– Experience of recognition and belonging - in sports, children 
communicate in different ways, verbally and non-verbally. In this context, 
children learn to recognize other people's emotional, cognitive and social 
signals, and thus, through identification with others, create a basis for the 
development of a sense of belonging. 

 

In physical education, students not only learn movements (motor 
development and fitness in order to preserve health), but also learn through 
movements (cognitive and emotional-social goals). In terms of social goals, all 
students, regardless of ethnicity, should develop communication skills, the 
ability to provide and receive help, give feedback, cooperate, and learn to 
accept victory and loss (Derri et al., 2014). 

Physical culture, as a part of general culture, should be viewed as an 
activity of special importance, because it has a very important role in the 
development and strengthening of the physical ability of young people. 
Physical culture is also an irreplaceable factor in uniting abilities, desires and 
energy, as integration elements for "wholesome development of people, 
satisfying their personal needs and interests for creativity and leisure, as well 
as elevating the general mood and ensuring psychophysical relief " (Vuckovic, 
1987, p. 35). 

The primary meaning and character of physical education is universality 
because it has the properties of a specific direction. It is a form of physical 
culture, systematically and purposefully organized activity aimed at acquiring 
knowledge and developing motor skills and psychophysical abilities for proper 
physical development and strengthening, improving and preserving the health 
of young people and adults, but also preserving and strengthening social, 
moral, intellectual, aesthetic and other qualities. In order to achieve this, it is 
necessary to prepare and train teaching staff. 

Compared to other subjects, physical education was positively assessed 
by children in schools. This widespread positive attitude of students is 
certainly a good prerequisite for achieving good results regarding the 
promotion of intercultural communication in schools. As it is a compulsory 
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subject in schools, physical education should be used to teach young people 
and children that participating in sports activities with people who have 
different physical characteristics, different standards and moral concepts can 
be a challenging and valuable experience. In physical education classes, the 
development of social relations can be initiated much more easily than in other 
subjects. Consequently, school sports can be a training ground for 
interpersonal relationships where participants can develop respect for the 
strengths and weaknesses of others. In this way, students can experience a 
sense of belonging to different social groups (Pühse and Gerber, 2005). 

Schools should design an environment and curriculum that would 
encourage students to develop their social skills in a way that they can 
effectively coexist in different cultural contexts (Derri et al., 2014). 

Recently, cultural changes have been taking place in the European 
educational system (even in our country), therefore, the new intercultural 
society puts emphasis on preparing young people for work and cultural life, 
promotes unity, tolerance, respect for diversity, humanism, peace, 
rapprochement and the formation of consciousness based on a common 
spiritual heritage. The role of physical education, physical culture in these 
processes, is very important and diverse. In addition to creating a good socio-
emotional climate and a suitable environment for undisturbed relations among 
participants in the learning process (tolerance in communication), a new and 
different approach to intercultural learning content is needed in order to 
incorporate and innovate interculture in schools, starting with their selection, 
teaching strategy, and their realization. Teacher is the one who has an important 
role in this process, and he/she should align his/her role with these learning 
contents. As a prerequisite, teachers should have a positive attitude towards 
diversity and a willingness to change that will enable them to train students for 
self-learning by encouraging and developing creative thinking and creative 
abilities to reach an alignment between school knowledge and environment. 

The development of interculture in schools in the modern system of 
youth education has an emancipatory role in developing awareness of the 
humanistic nature and importance of true (and even physical) culture for man 
and society, because it is crucial for his existence and development. Humane 
intercultural and pedagogical processes are topics which started to be 
intensively studied at the end of the twentieth century and beginning of the 
twenty-first century. Intercultural education multiplies and supports diversity 
in all areas of life and creativity. For Delor (Delor: krulj Draskovic et al., 2017), 
four factors will be combined in educational process: learning for the 
knowledge, learning for working, learning for common life, learning for 
existing. Therefore, it is necessary to develop curricula for different levels of 
intercultural education. 

In Europe, some scholars say that the promotion of cultural diversity 
helps to transform education from a nation-oriented to an interculturality-
oriented and to the curriculum based on it (Schissler and Soysal, 2005). 
European societies rely on different models to address cultural and religious 
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diversity in education, with different potential consequences for young 
people's experience in schools. In general, intercultural education involves 
embracing the development and implementation of formal policies and 
reforms aimed at promoting equal educational opportunities for culturally 
and/or ethnically diverse groups, regardless of origin, social status, gender, or 
disability (Banks and McGee Banks, 2009). The available literature offers 
multiple approaches to multiculturalism, including the contributions approach, 
the additive approach, as well as the transformation, and the social action 
approach (Banks, 2006). The contributions and additive approach say that the 
cultural contents of minorities are included in the curricula, while its purposes 
and structure remain the same. Although the social action approach represents 
the highest level of multiculturalism, the transformation level is the actual level 
that teachers can reach in the classroom. The focus on differences increases the 
refusal of multiculturalists to question the impact of these differences on the 
lives of individuals (Kincheloe and Steinberg, 1997). Interculturalism suggests 
that social justice and fair values mobilize teachers toward transforming their 
pedagogy and curriculum to empower their marginalized students (Zembylas 
and Iasonos, 2010). Teachers aim to promote education that challenges power 
relations and promotes social change (Tiedt and Tiedt, 2009). 

Taking into account that the situation in Greek schools is no longer 
characterized by cultural homogeneity, Derry et al. (Derri et al., 2014) 
conducted a survey with 79 fifth and sixth grade elementary school students. 
The aim of this study was to examine the effects of the intercultural curriculum 
compared to the traditional curriculum in the field of physical education in 
terms of their impact on learning social skills in intercultural classes. They 
conclude that the intercultural model of education has a positive impact on the 
social development of both domicile and foreign students, but only under the 
condition of longer duration of intercultural educational programs. On the other 
hand, students who attended traditional lessons did not show significant changes 
in social skills, whether they were Greeks or foreigners. Moreover, students who 
attended intercultural lessons showed more cooperative communication and had 
a better relationship with peers regardless of national origin. 

 
METHODOLOGY  
 

We wanted to determine the attitudes of primary and secondary school 
teachers about the possible impact of intercultural education, as well as the 
possibility of understanding and encouraging intercultural values through 
subjects in primary and secondary schools. The sample consisted of teachers 
(125 male and female teachers) from schools in the cities of Subotica, 
Bujanovac and Prijepolje. First of all, multicultural environments were 
deliberately chosen, while schools and individuals (teachers) were 
subsequently chosen randomly. 

Out of the 125 teachers surveyed, 65 work in primary schools and 60 in 
secondary schools. There were 56 male teachers and 70 female teachers. The 
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age structure of teachers is as follows: most of the participants are between 31 
and 40 years old (39.2%), followed by those aged 41 to 50 (28.0%), and then 
between 51 and up to 60 years of age (12.8%), followed by younger teachers, 
up to 30 years of age (12.0%), and the least of the teachers are older than 60 
(4.0%). Five teachers did not declare their age (4.0%). Structure of teachers 
based on their years of service: most of the teachers (36.8%) have up to 10 
years of service, a slightly smaller number (33.6%) from 11 to 20 years of 
service, 16.8% have been employed between 21 and 30 years, while 9.6 % of 
them have 31 to 40 years of service. Data on years of service are missing for 
four teachers, (3.2%). Most of the surveyed teachers teach natural sciences - 
35 of them, and social sciences – 26 of them, followed by Serbian and foreign 
languages (15 each), vocational subjects (14), art subjects (11) and physical 
education - 4, while 5 teachers did not provide data on the subject they teach. 

 
Таble 1. Possibility of using learning content related to intercultural education in 

the classroom in teachers’ opinion 

 
М 

δ 
No 
% 

Low 
% 

Medium 
% 

High 
% 

N 
% 

Social sciences 
3.70 

 
0,49 

0 
 

0,0 

2 
 

1,6 

32 
 

25,4 

86 
 

68,3 

120 
 

95,2 

Mother tongue 3.57 
 

0,61 
0 

0,0 
8 

6,3 
37 

29,4 
78 

61,9 
123 
97,6 

Art 3.40 
 

0,78 
4 

3,2 
10 
7,9 

40 
31,7 

67 
53,2 

121 
96,8 

Foreign languages 3.27 
 

0,71 
2 

1,6 
12 
9,5 

58 
46 

49 
38,9 

121 
96,0 

Physical education  2.83 
 

0,71 
6 

4,8 
24 

19,0 
75 

59,5 
16 

12,7 
121 
96,0 

Natural sciences 2.53 
 

0,82 
10 
7,9 

51 
40,5 

44 
34,9 

15 
11,9 

120 
95,2 

Vocational subjects 2.52 
 

1,00 
23 

18,3 
31 

24,6 
43 

34,1 
21 

16,7 
118 
93,7 

 
The results of the research indicate that the intercultural learning 

contents are still insufficiently used in all subjects, as well as that these 
contents can be most successfully used in social sciences lessons (M = 3.70) 
and mother tongue lessons (M = 3.57). "Medium" success can be achieved in 
teaching art subjects (M = 3.40), and physical education (M = 2.83), and the 
least success is expected in teaching natural sciences (M = 2.53) and vocational 
subjects (M = 2.52 ). 

123 teachers evaluated the possibility of successful usage of learning 
content from the field of intercultural education in teaching mother tongue. 
Most of them graded such a possibility with 4 - "High" (61.9%), and with 3 - 
"Medium" (29.4%). The average grade is 3.57% (on a scale of 1 to 4, between 
medium and high, still closer to the grade "High"), with the standard deviation 
of SD = 0.61. The social science subject was assessed by 120 teachers, the 
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majority of them graded such a possibility with 4 - "High" (68.3%) and with 3 - 
"Medium" (28.4%), the average grade thus being 3.70. 

As for other the subjects in Table 1, in the participants’ opinion, the 
possibility of successful usage of the learning content in question is rather low. 

Having in mind the fact that young people are interested in increasing 
the number of quality content related to intercultural education which is seen 
as a significant innovation in modern approaches to school organization, 
teachers are of the opinion that the extent of using such content depends on 
the subject, however, they can actually be successfully used in all subjects. 

As for the question: Whether and to what extent were they able to learn 
more about interculturalism during their schooling, the participants provided 
the answers shown in Table 2. 

 
Таble 2. Learning about interculturalism during schooling 

  F % 

1. No, I never learned about it 16 12,7 

2. To a small extent  73 57,9 

3. Yes, I learned a lot about it 21 16,7 

 Total 110 87,3 

 
When it comes to learning about intercultural content during schooling, 

the analysis of the answers shows the following: around 62.4% of teachers 
learned a little about interculturalism, 20.8% of participants believe that they 
learned a lot of good content related to this topic, and 16.8 % claim that they 
never had the opportunity to learn such content (Table 2). These are, 
therefore, clear indicators that teachers do not acquire enough knowledge 
about this topic during schooling, and they do not have the knowledge and 
skills to teach students about intercultural education, because these contents 
were missing during their schooling. 

In order to verify this claim and shed some light on it, we asked the 
following question, which referred to the possibility of learning about 
interculturalism during schooling through the curricula of 7 (seven) subjects 
(Table 3). 

In Table 3, the results of the research show that the learning of 
intercultural contents during schooling differs by subjects. During schooling, 
most people study interculturalism in social sciences and their mother tongue 
lessons  (M = 3.29 and M = 3.12), as well as in art classes (M = 3.11), followed 
by foreign language and physical education classes (M = 2.85 and M = 2.52), 
and the least in vocational subjects and natural sciences (M = 2.34 and M = 
2.03). 
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Таble 3. Learning about multiculturalism during schooling by subjects 

 N М SD 
No 
% 

Little 
% 

Medium 
% 

High 
% 

Mother tongue 102 3.11 .82 
4 

3,2 
17 

13,5 
44 

34,9 
37 

29,4 

Foreign language 101 2.85 .95 
11 
8,7 

21 
16,7 

41 
32,5 

28 
22,2 

Natural sciences 100 2.03 .98 
37 

29,4 
33 

26,2 
20 

15,9 
10 
7,9 

Social sciences 102 3.29 .77 
2 

1,6 
14 

11,1 
38 

30,2 
48 

38,1 

Vocational subjects 96 2.34 1.13 
31 

24,6 
20 

15,9 
26 

20,6 
19 

15,1 

Physical education 102 2.51 .81 
14 

11,1 
28 

22,2 
53 

42,1 
7 

5,6 

Art 99 3.11 1.01 
8 

6,3 
22 

17,5 
20 

15,9 
49 

38,9 

  
 
Previous findings that teachers are not sufficiently trained for 

intercultural education are confirmed by these results. Moreover, these results 
indicate their interest in topics related interculturalism and the need for their 
introduction during schooling (Table 4). 

 
Таble 4.  Teachers’ interest in multiculturalism topics 

  Ф % 

1. No 3 2,4 

2. Little 6 4,8 

3. Medium 39 31,0 

4. High 44 34,9 

5. Very high 27 21,4 

 Total 119 94,4 

 
Ranking of teachers' interest in topics related to interculturalism is 

indicated with numbers from 1 to 5, where we can see that their interest is 
justified and we can conclude that teachers are very interested in 
interculturalism topics, because almost two thirds (60%) chose “High” and 
“Very high” option. 

 
Таble  5.  The need to introduce content on multiculturalism during teacher education 

  F % 

1. Yes 101 80,2 

2. No 9 7,1 

 Total 110 87,3 
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Regrading the need to introduce content on interculturalism during 
teacher education, 80.8% of participants believe that it is necessary to 
introduce these contents in the curriculum, and 19.2% believe that it is not 
necessary. 

These results confirm our earlier statements about the need to improve 
the curricula with quality content related to interculturalism. 

 
CONCLUSION 

 

Globalization trends significantly change life, work and communication 
of people, which creates numerous unfavorable situations caused by increasing 
mobility of the population (economic and other migrations, poverty, national 
frictions), etc., and if we add to it natural disasters and war conflicts, the issue 
of intercultural values of education and even cultural and pedagogical 
communication becomes very important. Education, and especially the one 
about the school system, should be open to new intercultural contents from all 
fields, because all cultures have the same cultural phenomena, but they shape 
them in different ways. This ensures that certain subjects help students 
develop appropriate competencies for understanding intercultural sensitivity 
and encourage them to be tolerant towards other cultures, and they have a 
certain influence on the process, goals and contents of education, which is 
referred to as interculturalism. It is therefore necessary to provide suitable 
curricula for different levels in all areas of intercultural education with an 
emphasis on its importance and the value of its content. This will contribute to 
intercultural values becoming an important feature and permeating the quality 
of modern youth education. Considering that intercultural education supports 
the differences in all areas of life and creativity, while physical culture as a part 
of general culture, and also physical education with its universality, 
significantly encourage the modernization of intercultural education and 
develop awareness of humanistic nature and importance of true culture for 
man and modern society. 

Physical culture is focused on the health of children and young people, on 
the development of physical strength without neglecting the spiritual and certain 
intellectual qualities, and thus on the development of interculturalism in schools. 

Serbia has always been at the crossroads between East and West, 
where different cultures met. Therefore, our culture abounds in diversity in 
all aspects of modern life, including education. In the borderlines of our 
country, in multicultural environments, it is a great challenge to organize 
and teach classes adapted to all cultures and their specifics. These 
challenges are even greater if the competence of teachers to teach 
multiculturalism and interculturalism is taken into account. The results of 
our research speak in favor of the insufficient representation of these 
contents in their education. Teachers believe that their knowledge in these 
fields is modest. Interculturality aspires to become the main factor and an 
integral part of quality modern education that relies on acceptance and 
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respect for the richness of diversity (tolerance) and full access to cognitive 
achievements (information) and on reassessing old beliefs by choosing 
change for the better (pedagogical communication). 

In our research, teachers express the view that there is room in the 
curriculum to introduce intercultural content, and most of all in the social 
sciences and humanities classes. Physical education is not seen as a subject in 
which the interculturism-related learning content could be applied, while our 
research presents data that confirm the opposite, that in fact, physical 
education is a subject that is suitable for the development of social relations 
and that school sports can be a training ground for interpersonal relationships 
where participants can develop respect for the strengths and weaknesses of 
others (Pühse & Gerber, 2005; Derri et al., 2014). In this way, students can 
experience a sense of belonging to different social groups and develop a 
positive attitude towards them, which will contribute to improving the overall 
atmosphere in learning. In addition to creating a good socio-emotional climate 
and a suitable environment for undisturbed relationships among participants 
in the learning process (tolerance in communication), to incorporate and 
innovate interculture in school, a new and different approach to intercultural 
learning content is needed in order to incorporate and innovate interculture in 
schools, starting with their selection, teaching strategy, and their realization. 
Teacher is the one who has an important role in this process, and he/she 
should align his/her role with these new challenges and redefine it and adapt it 
to these new circumstances. The results of our research show the good-will 
and interest of teachers to introduce intercultural programs in the classroom. 

Our paper presents the current situation regarding the representation of 
intercultural content in schools, and the competence of teachers to implement 
it in multicultural environments, as well as some of the strategies for its 
introduction, especially in physical education lessons. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОГО КОНТЕНТА 
ОБУЧЕНИИ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ С АКЦЕНТОМ НА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ: ОТНОШЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 
 

Резюме: Мультикультурализм один из ключевых проблем образования 

этои эпохи. Большое внимание уделяется повышению осведомленности 

людей о важности включения культурного контента в учебные планы и 

признании важности культурного, расового, этнического, языкового и 

другого разнообразия во всех аспектах образования. Физическая культура 

означает разностороннее удовлетворение элементарных потребности 

человека в движении, она является частью культурных ценностей, 

которые основаны на двигательной активностьи, которая служит для 

развития и подтверждения личности. Физическая культура, кроме 

формирования тела и формирования духа, очень важна для развития 

толерантности, честной игры, обучения уважению своего противника на 

соревнованиях и, следовательно, изучения его культуры. С учетом того, 

что в Сербии существует много многокультурных районов, представление 

межкультурного контента терпимости и признания разнообразия в 

обучении и воспитании детей имеет большое значение. Работа 

сконцентрирована на том, чтобы подчеркнуть важность 

межкультурного содержания в обучении и возможности увеличения их 

присутствия, особенно в преподавании физической культуры, которое 

учителя из исследуемых областей находят мало присутствующим. В этой 

работе будет дополнительно проанализирована роль межкультурного 

контента в образовании и воспитании по мнению учителей, с акцентом на 

преподавание физического воспитания, а в контексте преподавания 

предметов, которые иначе представлены в школах. 
 

Ключевые слова: физическая культура, культура, мультикультурализм, 

межкультурность. 
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ПРОФИЛАКТИКА ШКОЛЬНОЙ НЕУСПЕВАЕМОСТИ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 Аннотация: В статье рассмотрена проблема школьной неуспеваемости в 

младшем школьном возрасте. Совместная работа психолога, классного 

руководителя и социального педагога позволит избежать данного 

негативного явления. 
 

Ключевые слова: младший школьник, учитель, педагог-психолог, 

социальный педагог, школьная неуспеваемость. 

 
 

Современный уровень общественного развития диктует все 
увеличивающиеся требования к воспитанию и обучению подрастающего 
поколения. Необходимость выявления эффективных способов 
профилактики и коррекции школьной неуспеваемости обусловлена общей 
тенденцией снижения уровня учебных достижений учащимися начальных 
классов, детей без выраженных клинических диагнозов. Своевременное 
выявление причин неуспеваемости детей в начальной школе является 
важнейшей проблемой системы образования. Это позволит не допустить 
возникновение хронической неуспеваемости. В свою очередь, можно 
говорить о снижении возможности возникновения психологических 
трудностей на фоне стресса и снижении риска развития девиантного 
поведения а последствия нерешенных невротических проблем, могут 
быть разными (Цветковић 2019: 38). Проблеме неуспеваемости в школе 
посвящены работы известных педагогов и психологов: Л. С. Выготского, 
В. В, Давыдова, А. Р. Лурии, Л.. Цветковой, Ю. К. Бабанского, Ю. З. 
Гильбуха, Н. И. Мурачковского, Л. С. Славиной и др. На современном этапе 
проблема школьной неуспеваемости также является актуальной. К ней 
обращаются такие ученые, как Ш.Н. Кадралина (Кадралина 2018), В. Н. 
Лаута (Лаута 2020), Е. А. Николаева (Николаева 2015).  

В психолого-педагогической литературе понятие неуспеваемости 
трактуется по-разному. И. В. Дубровина интерпретирует академическую 
неуспеваемость как несоответствие между подготовкой учащихся и 
основными требованиями школы в усвоении знаний, развитии навыков, 
формировании опыта творческой деятельности и налаживании 
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когнитивных отношений, поэтому мы выбрали это определение как 
работник (Дубровина1991: 235).  

Опишем признаки неуспеваемости учеников младшей школы. Они 
относятся к дисциплине, которая включает большую часть творческой 
деятельности, основанной на знаниях, базовых навыках и способностях.  

1. Ученик не может определить сложность проблемы, объяснить 
план решения, решить проблему самостоятельно и указать, что он 
получил что-то новое в результате решения. Учащиеся не могут отвечать 
на вопросы о тексте и не могут сказать, что они узнали из текста. Эти 
признаки можно обнаружить при решении задач, чтении текста и 
прослушивании объяснений учителя.  

2. Ученик не задает вопросов о достоинствах изученного и не 
пытается найти или прочитать дополнительный материал по учебнику.  

3. Ученик неактивен и отвлекается в момент занятия, когда идет 
поиск, необходимо напрягать мысли, преодолевать трудности. Эти 
признаки можно увидеть при решении задач, распознавании объяснений 
учителя, выборе работы для самостоятельной работы.  

4. Ученик не реагирует эмоционально (мимикой и жестами) на 
успехи и неудачи, не может оценить свою работу и не контролирует себя.  

5. Ученик не может объяснить цель упражнения, которое он 
выполняет, какие правила даны, не следует инструкциям правил, 
пропускает действия, путает последовательность, не может  проверить 
результаты и рабочий процесс. Эти признаки появляются не только при 
выполнении упражнений, но и при выполнении действий в составе более 
сложной деятельности.  

6. Ученики не могут воспроизвести определение понятий, формул и 
доказательств, установить систему понятий и не могут отойти от 
готового текста. Эти знаки появляются, когда ученикам задаются 
соответствующие вопросы. 

 

Под неуспеваемостью понимается недостаточная подготовка 
ученика к требованиям письменного учебного содержания после важной 
части учебного процесса (например, курса, семестра, серии уроков, 
посвященных изучению темы, или раздела в году). Разрыв в обучении 
основан на несоответствии между потребностями ученика к 
познавательной деятельности, а также уровнем умственного развития и 
потенциальными способностями, которых ученики фактически достигли.  

Неуспевающий ученик - это ребенок, который не может 
продемонстрировать уровень знаний, навыков, умственную 
работоспособность и успеваемость своих одноклассников. Это не значит, что 
он хуже других. Исследования интеллекта детей, отстающих в школе, 
показывают, что по ключевым показателям они не хуже успешных учеников. 
Несомненно, школа должна обратить внимание на таких учеников. 

Перечислим несколько подкатегорий, которые можно отнести к 
категории неуспевающих:  
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1. Ученики с задержкой интеллектуального развития - школьники, 
отклонившиеся от возрастных стандартов по разным причинам. Они 
испытывают трудности с выполнением заданий, имеют низкую 
самооценку и часто получают комментарии от учителей.  

2. Слаборазвитые дети (они составляют 25% от общего числа не 
успевающих). У них диагностированы нарушения раннего развития 
(патология беременности и родов, родовые травмы). Они страдают 
различными хроническими заболеваниями, часто живут в 
неблагоприятных микросоциальных условиях и с трудом 
приспосабливаются к школьной, повседневной и академической 
нагрузке.  

3. Функционально незрелые дети. Некоторые из них быстро устают 
(не хватает школьного терпения), а другие не могут сосредоточиться.  

4. Ослабленные дети. У этих детей проблемы с приспособлением к 
школе. Для них характерны недостаточная осведомленность об 
окружающем мире, отсутствие навыков, плохая ориентация в 
окружающей среде, трудности в контакте с одноклассниками, учителями, 
неадекватное поведение в классе и неразвитые образовательные 
мотивы.  

5. Системно отсталые дети. Их характерные черты - 
заторможенность, двигательная тревожность, гиперактивность. Им 
сложно организовать деятельность, сосредоточить внимание и 
установить нормальные отношения со своими сверстниками. В целом 
поведенческие расстройства у таких детей сочетаются с полным 
комплексом трудностей в письме, чтении и математике.  

6. Дети, лишенные семьи. Это отсутствующие и забывчивые 
ученики с очень нерегулярной успеваемостью. Они уже устали от 
первого класса. Уроки кажутся им невероятно длинными. Их 
утомляемость выражается резко сниженной трудоспособностью, 
медленным темпом активности, они не успевают выполнить задание 
всем классом. Во время занятий их отвлекают неосторожные и 
небрежные внешние раздражители на работе. При чтении они теряют 
строчки и не вызывают смыслового напряжения. 

 

Чтобы учителя могли различать степень академической 
неуспеваемости, им необходимо знать разные типы учащихся с плохими 
оценками. Рекомендации преподавателям, работающим с учениками со 
слабой нервной системой:  

1) не ставьте такого ученика в ситуации неожиданных вопросов и 
быстрых ответов;  

2) если возможно, попросите ответ письменно, а не устно;  
3) не преподносите сложные материалы в условиях ограниченного 

времени;  
4) используйте похвалу и поддержку;  
5) тщательно оценивайте неудачи;  
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6) дайте ученику время подготовиться к ответу.  
 

Можно выделить следующие типы учебных ситуаций, 
препятствующих деятельности студентов с неактивной системой:  

1) выдача учителями различных заданий;  
2) высокий процент предоставления данных учителем;  
3) угроза отрицательной оценки в условиях дефицита времени;  
4) когда нужно часто отвлекаться;  
5) когда необходимо смена акцентов в работе;  
6) выполнение работы зависит от высокого интеллекта.  
 

Рекомендации учителям при работе с неактивными учениками:  
1) не просите немедленного участия в работе, потому что 

активность увеличивается постепенно;  
2) не давайте им много разных заданий;  
3) избегайте импровизации, не прося неактивных учеников быстро 

изменить неудачную стратегию;  
4) не проводите опросы в начале занятия из-за медленности 

мыслительного процесса;  
5) не задавайте неожиданных вопросов, когда у вас не хватает 

времени;  
6) не отвлекайте ученика при выполнении задания;  
7) используйте графики, диаграммы и таблицы.  
 
А теперь мы приведём доказательства корректирующих действий в 

отношении неуспевающих учеников. Психическое развитие учащихся 
является продуктом школьного и семейного воспитания и обучения. 
Состояние психического развития имеет уровень не постоянный,  его 
можно улучшить. Для этого необходимо установить пробелы и недостатки 
в умственном развитии ученика. Чтобы охарактеризовать особенности 
психического развития неуспевающего ученика, необходимо 
проанализировать эти пробелы в виде ошибок или неточностей при 
усвоении конкретных учебных единиц по дисциплине или предложить 
выполнить задания на тестирование умственного развития. 
Качественный анализ ошибок, допущенных учениками, не прошедшими 
экзамен, является отправной точкой для создания индивидуальных 
траекторий образовательных маршрутов, корректирующих умственное 
развитие школьников, не прошедших экзамен. При наличии отклонений 
разрабатывается план устранения.  

Данные, полученные учителем или психологом в результате 
качественного анализа теста, позволяют выявить какие-либо различия в 
умственном развитии этого ученика или необходимость устранения 
неуспешного ученика в первую очередь с помощью корректирующей 
работы. Для этого необходимо соотнести ошибку и возможные данные 
анализа причин с активностью коррекции, предназначенной для 
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выработки необходимых логических операций, типов функциональных 
связей между концептами и т. д. Таким образом, с этим учеником вы 
можете решить, какая часть вашей коррекционной программы Вам 
нужна. Следовательно, вы не можете ограничиваться работой с 
отдельными учениками как простым «развитием» всей программы 
исправления. Для каждого неуспешного ученика потребуется 
разработать индивидуальную тактику психологической коррекции с 
учетом собственных ошибок и сложности выполнения теста. Например, 
некоторые разделы программы следует повторить с учащимися, которые 
этого не знают. Итак, прежде чем приступить к работе над программой 
коррекции, следует сначала проанализировать трудности и ошибки, с 
которыми сталкивается ученик, и спланировать индивидуальную 
тактику выполнения корректирующих действий.  

Многие учителя используют карточки со специальными заданиями, 
заранее подготовленными для личной работы. Однако в целом 
использование таких карточек не является систематическим и 
преднамеренным, а направлено на то, чтобы облегчить ребенку 
выполнение задания, чтобы поставить «как минимум тройку». Согласно 
ответу преподавателя, на вопрос: «Каково содержание работы с 
неуспевающими учениками?», во многих случаях разнообразием не 
отличается. Это описание материала, последующей работы, диктовки, 
постоянного повторения материала. При этом все учителя используют 
одни и те же методические навыки в отношении неуспевающих детей, 
рассчитанные на всех детей без исключения. Дополнительные занятия с 
людьми, занимающимися репетиторством, мало помогают. Неуспевающие 
ученики в принципе истощены больше, чем успешные, нецелесообразно 
лишать их отдыха. Уход из школы также шокирует детей, особенно в 
первом классе. Некоторые дети говорят: «Я плачу и ухожу домой с 
другими детьми». 

Можно выделить следующие типы поведения учителя, связанные с 
преодолением школьной неуспеваемости отдельных учащихся:  

1. Сознательная попытка выяснить конкретную причину 
неуспеваемости, которая принимается во внимание при выборе 
корректирующих действий.  

2. Попытки устранить только признаки школьной неуспеваемости.  
3. Попытки преодолеть неуспеваемость «внешними» средствами 

(обвинение учащихся в лени, не выполнение инструкций, жалоба 
родителям и т. д.).  

4. Умышленное завышение оценок людей с низкими оценками и их 
«перетягивание» из класса в класс.  

 
Даже лучшие учителя не могут самостоятельно преодолеть все 

трудности воспитания ребенка. Индивидуальные недостатки ребенка 
также могут способствовать неуспеваемости. Важно вовлечь своих детей 
в семейный труд. Это воспитательный элемент и, прежде всего, 
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моральный элемент. Также для неуспевающих учеников необходимо 
давать больше времени на ответ, а также представлять материал урока с 
помощью планов, диаграмм и плакатов. Учащимся необходимо 
дифференцировать домашнее задание. Отказ от домашнего обучения 
очень вреден для школ, вреден для учащихся и неэффективен. В связи с 
этим возникла довольно распространенная практика создания 
специальных классов (и школ) как для малоуспевающих, так и для 
медленно растущих учеников, учеников-второгодников. Также очень 
важна для предотвращения школьной неуспеваемости работа психолога 
по обеспечению адекватной самооценки. Неадекватная самооценка 
оказывает значительное влияние на успеваемость учащихся начальной 
школы. Современным учителям уже недостаточно освоить содержание 
учебных материалов, чтобы реализовать качественную учебную 
программу для успешной работы с настоящими мальчиками и девочками 
разного возраста, с разными мотивами и настроениями.  

Современный этап развития образования характеризуется 
необходимостью смены приоритетов в постановке целей. На первый 
план необходимо поставить развитие характера и образовательных 
целей ребенка на основе формирования образовательной деятельности, 
как это предусмотрено общими положениями государственного 
образовательного стандарта. Чтобы успешно устранить причину 
неуспеваемости существуют следующие рекомендации:  

1. Изменить характер отношения школьников к учебе, характер их 
учебной деятельности. Такое отношение во многом зависит от того, 
осознают ли учащиеся личную и социальную важность своей учебной 
деятельности и понимают ли они необходимость и чрезвычайную 
важность самих учащихся для активного, творческого, 
структурированного и работающего общества. Поэтому организация 
учебного процесса должна разъяснять каждому ученику личную и 
социальную значимость его активной, творческой и непрерывной 
учебной деятельности, а основным показателем будет оценка учебной 
деятельности такого ученика.  

2. Непосредственного воздействия учителей на учеников 
недостаточно для повышения учебной активности каждого ученика. 
Более эффективный способ - повлиять на него через группу.  

А для этого группа учеников должна быть реальной группой, члены 
которой связаны между собой. Поэтому учебная программа должна 
вестись с органической интеграцией коллективных, групповых и 
индивидуальных форм обучения с конкретными характеристиками 
общегрупповой деятельности учащихся.  

3. Для своевременного выявления и немедленного 
предотвращения школьной неуспеваемости каждого учащегося, текущие 
средства контроля должны иметь комплексную функцию. Это означает, 
что проверки должны проводиться по каждому элементу содержания 
учебной программы и должны включать в себя всех учащихся 
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одновременно без исключения. Это требует прямого контроля и оценки 
учащихся.  

4. Наиболее важным фактором эффективности обучения является 
субъективный и осознанный характер активного участия учащегося в 
учебной программе.  

Учащийся должен быть не только объектом воспитательного 
воздействия учителя, но и активным субъектом учебной программы. 
Важным средством для этого является участие учащегося в организации 
и разработке всей учебной программы.  

5. Эффективность воспитательной работы школьников зависит от 
развития их навыков обучения и их способности учиться рационально и 
точно.  

Для этого нужно приобрести образовательные навыки и умения. 
Поэтому приобретение навыков обучения должно быть включено в 
учебный план учителей по каждой дисциплине.  

6. Эффективность воспитательной работы школьников в конечном 
итоге определяется характером, нравственными и социальными 
качествами личного воспитания.  

Следовательно, образование должно проводиться таким образом, 
чтобы обеспечить максимальный рост каждого ученика как чрезвычайно 
нравственного человека, творчески активного и социально зрелого. 
Отношения учитель-ученик должны основываться на оптимистическом 
отношении учителя к каждому ученику. Учителя должны верить в 
способности и силы своих учеников. Они должны осознавать сильные и 
слабые стороны каждого ученика и бороться с учеником против его 
собственных слабых качеств. Чтобы устранить недостатки ученика, 
учителя должны найти свои сильные стороны и создать условия для 
каждого ученика, чтобы он преуспел во всех областях.  

 
Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты школьной 

неуспеваемости, ее причины и пути их устранения, можно сделать вывод, 
что, неуспеваемость - это как несоответствие подготовки учащихся 
обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений 
и навыков, формировании опыта творческой деятельности и 
воспитанности познавательных отношений. Неуспевающие ученики, как 
правило, имеют пробелы в фактических знаниях и специальных для 
данного предмета умениях, которые не позволяют охарактеризовать 
существенные элементы изучаемых понятий, законов, теорий, а также 
осуществить необходимые практические действия. Наличие пробелов в 
навыках учебно-познавательной деятельности, снижающих темп работы 
настолько, что ученик не может за отведенное время овладеть 
необходимым объемом знаний, умений, навыков. У неуспевающего 
ученика недостаточный уровень развития и воспитанности личностных 
качеств, не позволяющих ученику проявлять самостоятельность, 
настойчивость, организованность и другие качества, необходимые для 
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успешного учения. Преодоление неуспеваемости осуществляется на 
основе изучения учащихся, анализа их деятельности и разработки 
типологии неуспевающих школьников. Основное место в психолого-
педагогической литературе, посвящённой преодолению неуспеваемости, 
занимает анализ и классификация её причин. Для преодоления 
неуспеваемости применяются индивидуальные задания, разделение 
учебных задач на отдельные этапы (шаги), особые условия опроса, 
дополнительные занятия. 
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PREVENTION OF SCHOOL FAILURE 
IN JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

 

Abstract. The article deals with the problem of school failure in primary school 

age. The joint work of a psychologist, a class teacher and a social teacher will help 

to avoid this negative phenomenon.  
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СТРАТЕГИЈЕ УЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 

Резиме: Док је ранији циљ образовања био да човек овлада постојећим 

знањем, данас, поред овладавања знањем, он мора да научи и како да 

стално усваја нова знања. У данашње време се траже нове вештине: 

проналажење информација, критичко размишљање, управљање временом, 

ефикасно преговарање, управљање стресом, вештина комуницирања, 

вештина продаје, рад у тимовима, управљање пројектима. Из свих тих 

разлога сви ми морамо да будемо спремни да стално стичемо нова знања и 

искуства, да никада не престанемо са процесом учења. Непрекидно учење 

постаје минималан услов за прилагођавање свим данашњим променама и 

постизање успеха у свим областима. Први и најважнији услов непрекидног 

учења јесте знати како учити. Постоји велики број техника за олакшавање 

процеса учења и повећања његове ефикасности. Циљ рада је да укаже на 

могући допринос стратегија учења као и на њихове врсте и значај. 
 

Кључне речи: образовање, основна школа, ученик,учење, стратегије учења. 

 

 

УВОД У ТЕМУ 
 

Познавање и примена стратегија и упутстава за учење могу бити од 
велике помоћи свима, а у овом раду ће бити речи о неким најчешће 
коришћеним и најефикаснијим методама, стиловима и стратегијама 
учења. Стратегије учења се односе на примену когнитивних операција 
(елаборација, прављење структуре знања, понављање, подвлачење, 
прављење извода и забелешки итд.) на одређеном садржају. 
Истраживања су показала да ученици који имају већу способност да 
надгледају и контролишу не само своје когнитивне процесе (памћење, 
опажање, мишљење итд.) него и своје стратегије учења и решавања 
проблема (у смислу анализе њихове ефикасности у појединим 
ситуацијама), обично постижу и боље резултате у учењу. Они имају 
навику и способни су да анализирају своје стратегије учења, да их пореде 
и одлучују се за оне који имају највише изгледа за успех у одређеној 
ситуацији. Новом садржају прилазе тако што трагају за структуром 
знања, главним идејама и појмовима, брзо прелазе цео садржај, подвлаче 
и скрећу пажњу на главне наслове, поднаслове, кључне појмове и главне 
идеје садржаја у целини. Такви ученици су способни да контролишу 
процес учења од почетка до краја. Ученици који немају способност 
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организације свог учења, времена, анализе, поређења и контроле својих 
стратегија учења, имају потешкоћа у учењу и постижу слабије резултате 
(Krulj i Vidosavljević 2020). Савремена школа има веома богату структуру 
разноврсних васпитно-образовних и других активности. Школа не 
сарађује само са ученицима већ и с родитељима и осталим грађанима. 
Сама отвореност савремене школе се огледа у њеном утицају на грађане, 
у пријему утицаја из свог окружења и уопште у начину приступа. Надаље 
‒ у креирању и реализацији васпитно-образовних програма. 
Професионално информисање и професионална оријентација су 
активности школе које ће бити од користи и ученику, и породици, и 
друштвеној средини. Културна и јавна делатност школе показује да 
школа није нека од деце и грађана отуђена „бастиља” и фетишизирана 
„тамница душа”, већ да је најомиљенија културна установа у насељу и 
средиште за окупљање свих оних који једни друге васпитавају. Такође, 
школа треба да буде средишна установа једног социјалног миљеа који 
васпитава, а не само образује. Школа треба да буде организатор јавног и 
културног живота средине и да на посредан начин допринесе у 
реализацији својих основних програма (Kols,Vajt, Braun 2004). 

 
ПОЈАМ И ВРСТЕ ШКОЛА 
 

Поред великог значаја ваншколских подсистема образовања, 
школски систем је и даље задржао кључну позицију у остваривању 
циљева образовања и васпитања. Саме предности школских система у 
односу на остале форме васпитања су велике. Школа је и даље 
најорганизованији вид васпитања и образовања. Засада не постоји 
ниједан други систем у оквиру кога се тако институционализовано и 
професионално, масовно на науци засновано, систематски према унапред 
дефинисаним циљевима, садржајима и начинима рада, безмало читава 
популација младих образује, васпитава, уводи у свет науке (Howe: 2008). 

Програмску структуру школе чине разноврсне делатности и 
садржаји. Сама настава је организован плански и сложен процес 
педагошког рада током којег се по педагошком систему остварују циљеви 
и задаци школе. Према постојећим школским законима и наставним 
програмима настава може бити редовна, додатна, допунска, продужена, 
припремна, изборна и факултативна (Заревски 2002). 

Школа осликава опште стање у појединим друштвима, 
инкорпоришући захтеве друштва и користећи средства која јој стоје на 
располагању. Такође, истовремено активно учествује у одржавању и 
мењању друштва, утичући на образовни статус своје нације, ниво и 
профиле стручности, посвећеност раду, као и на развој других важних, 
личних и социјалних вредности (Максић 2006: 13) 

У највећој мери, васпитни рад у средњој школи остварује се кроз 
наставне садржаје и кроз њихову интерпретацију путем различитих 
наставних система, социолошких облика рада и наставних метода. 
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Програмски садржаји сваког наставног предмета пружају могућност за 
васпитно деловање (Хавелка 1985). 

 
ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ИДЕЈА – МАПА/ШЕМА  
ЗА ДУГОРОЧНО И ЕФИКАСНО УЧЕЊЕ 
 

Употреба шеме основних идеја задатог материјала пре него што се 
започне са излагањем материјала може ефикасно помоћи при памћењу 
текста. Ране демонстрације овог феномена односе се на план или шему 
текста која је дата у облику слике (Bransford & Johnson 1999). 

Ипак, постојање шеме нема увек и у свим околностима позитивне 
последице. Склоп речи у изразу „груб шематски приказ” добро одражава 
реалну слику ствари када се говори о употреби шема, мапа, прегледа итд. 
Истраживања показују да наглашавање једне опште идеје може да има за 
последицу да људи претерано генерализују и са пуним уверењем 
фалсификују детаље и верују у „лажна седања”. Даља истраживања на ову 
тему упућују на закључак да људи понекад употребљавају шеме као 
поштапалице које олакшавају памћење онога што је у складу са истим, али 
искривљују све детаље који нису у складу са постојећом шемом. Дакле, 
добро памћење основних појмова може да буде на штету прецизног, 
детаљног памћења прошлих догађаја (Roediger & McDermott 1995). 

 
СТИЛ ИЗЛАГАЊА МАТЕРИЈАЛА –  
ПРИЧЕ СЕ ПАМТЕ БОЉЕ ОД СУВИХ ЧИЊЕНИЦА 
 

Да би разјаснили значај логичке структуре или следа у 
експозиционом тексту, Тејлор и Самјуелс су задали два научна, 
експозициона текста: један у коме пасуси имају логичан редослед и један 
где су пасуси насумице помешани (Taylor & Samuels 1983). 

Наравно, ако је нешто за ученика битно, више ће на томе радити и 
трудити се око учења тог градива. Када питате људе да процене да ли се 
нека реч односи на њих саме, касније памћење је доста боље него када је 
памте покушавајући да повежу претходна и нова значења, што је и даље 
боље од учења напамет према звучности (Rogers 1997). 

Разлог што је памћење садржаја овим путем боље лежи у томе што 
се на тај начин материјал организује у категорије „важи за мене” и „не 
важи за мене” и могуће зато што тренутна мотивација за учење тог 
материјала расте. Поред процене да ли се материјал односи на ученика 
или неку њему или њој блиску особу, делотворна стратегија је и 
присећање догађаја из живота који су у вези са датим материјалом. 
Заједничка логика ових закључака је да повезивањем учења са собом или 
драгим особама као и са сопственим искуством потпомаже памћењу 
(Klein & Kihlstrom 1986). 

Изузетно је важна и метакогниција. Метакогниција се односи на 
процену ученика о сопственом знању. После првог упознавања са неким 
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градивом или у току каснијег самосталног учења, ученици имају прилику 
да „прегледајуˮ сопствено знање и да процене до које мере су усвојили то 
градиво. Ова процена је од велике важности јер ће у односу на ту процену 
ученици донети одлуку колико још треба да уче. После дугог низа година 
истраживања у овој области утврђено је да када треба проценити 
размеру наученог у односу на ненаучено градиво, велика већина људи 
(све групе људи осим оних који пате од депресије) прецењује своје знање. 
Логички следи да ће без обзира на мотивацију и људи са најбољим вољом 
одустати од учења прерано, пре него што су научили материјал колико су 
желели (Metcalfe 1998). 

 
ПОЈАМ И ВРСТЕ СТРАТЕГИЈА УЧЕЊА 
 

Стратегије учења се односе на примену когнитивних операција 
(елаборација, прављење структуре знања, понављање, подвлачење, 
прављење извода и забелешки итд.) на одређеном садржају. 
Истраживања су показала да ученици који имају већу способност да 
надгледају и контролишу не само своје когнитивне процесе (памћење, 
опажање, мишљење итд.) него и своје стратегије учења и решавања 
проблема (у смислу анализе њихове ефикасности у појединим 
ситуацијама), обично постижу и боље резултате у учењу (Bower 1999). 

Они имају навику и способни су да анализирају своје стратегије 
учења, да их пореде и одлучују се за оне који имају највише изгледа за 
успех у одређеној ситуацији. Новом садржају прилазе тако што трагају за 
структуром знања, главним идејама и појмовима, брзо прелазе цео 
садржај, подвлаче и скрећу пажњу на главне наслове, поднаслове, кључне 
појмове и главне идеје садржаја у целини. Такви ученици су способни да 
контролишу процес учења од почетка до краја. Ученици који немају 
способност организације свог учења, времена, анализе, поређења и 
контроле својих стратегија учења, имају потешкоћа у учењу и постижу 
слабије резултате (Knoblauch 2001; Mitrohina, Šajhislamova 2020). 

Стратегије које је добро користити у процесу учења (Заревски 2002):  
 

1. Развијати навику учења 
Добра организација учења је од великог значаја, почевши од 

организације времена и одређивања термина у којем ћемо учити 
одређено градиво, до прављења плана од којег градива ће учење почети 
(савет је да учење започне лакшим градивом јер ће се преласком оваквог 
градива изградити самопоуздање) и колико пута ћемо неке делове 
поновити док не будемо могли да их са разумевањем репродукујемо.  

 

2. Применити активно учење 
Учење није пасиван процес, већ је неопходна активност појединца, 

јер је делове неопходно разумети пре него што научимо да их 
репродукујемо. Уколико дође до потешкоћа или нејасноћа, можемо 
пронаћи неки пример из живота и свакодневнице који ће нам помоћи да 
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савладамо делове материје коју учимо, можемо затражити помоћ од 
стране колега, пријатеља, професора, ментора, можемо доћи до других 
извора сазнања и објашњења. Важно је не одустајати и не остављати 
делове неразјашњеним (Заревски 2002). 

 

3. Користити све способности у учењу 
Све способности које поседујемо могу нам помоћи да брже и лакше 

савладамо неко градиво, било да је то помоћу конструисања, моделирања 
или визуелног представљања. Кад год је могуће, добро је користити 
стварне, конкретне објекте, као средства за учење (Заревски 2002). 

 

4. Сажимати градиво писањем 
У процесу учења можете разрадити структуру материје тако што 

ћете правити тезе, поднаслове, наводити примере... Као што је већ 
речено, значајно је и коришћење слика и других визуелних приказа за 
илустрацију одређених делова градива (Заревски 2002). 

 

5. Организовати и систематизовати информације кроз израду 
концепата 

Израда концепта или концепт мапе градива помоћи ће вам у 
активнијем укључивању у оно што желите научити (Заревски 2002). 

 

6. Употребљавати технологије 
Мултимедијалне технологије можете успешно користити како 

бисте прикупили и организовали информације из више извора. 
Рачунарске симулације, игрице итд. вам могу помоћи у препознавању 
сложених слика или система, у опонашању ситуација и односа из 
стварног света (Заревски 2002). 

 

7. Припрема испитних питања 
Док се  учи, препоручује се издвајање и претпостављање питања 

која могу бити постављена и увежбавање писменог или усменог и 
одговора на то питање. О тим питањима, такође, може се расправљати са 
колегом или ментором (Заревски 2002). 

 

8. Обезбедити себи ментора 
Саветник на факултету, наставник или ментор могу значајно 

помоћи у процесу учења. Добар ментор може охрабрити, мотивисати, 
пратити напредовање, проценити вредност резултата учења, помоћи да 
пронађете стратегије учења које одговарају личности, склоностима и 
интересовањима, а такође може подсећати и на обавезе (Заревски 2002). 

 
СТРАТЕГИЈА АКТИВНОГ УЧЕЊА 
 

Најбољи резултати учења се могу постићи коришћењем стратегије 
активног учења. То је учење кроз рад, извршавање задатака и личну 
акцију. Спроводи се тако што се процес учења подели у пет фаза: 
претходни преглед градива, постављање питања, читање, репродуковање 
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и завршни преглед градива (Визек-Видовић, Ријавец, Влаховић, 
Миљаковић 2003). 

 

1. Претходни преглед градива 
На овај начин стиче се увид у оно што ће се учити, тј. добија се увид 

у смисаону целину градива, концепцију и структуру књиге. Потребно је 
обратити пажњу на сва истакнута места у тексту (речи које су болдиране, 
речи које су обележене косим словима, разна набрајања која су обележена 
бројевима или словима, наслове, поднаслове...). Требало би и прочитати 
првих неколико реченица сваког поглавља јер се у њима неретко излаже 
основни концепт целог поглавља као и редослед којим ће материја бити 
излагана. У овој фази, текст се површно чита, „прелећеˮ, траже се кључне 
речи и појмови (Howe 2008). 

На тај начин се упознајете са градивом, вршите његову селекцију, 
сазнајете на шта треба обратити пажњу, процењујете потребно време за 
учење. На основу свега тога бићете у стању да креирате и испланирате 
ток учења (Howe 2008). 

 

2. Постављање питања 
Ова фаза се надовезује на прву и сада је ваш задатак да креирате 

што разноврснија питања како бисте могли да сагледате лекције из 
различитих углова. Уколико већ поседујете извесно предзнање из области 
коју учите, моћи ћете да поставите више бољих и конкретнијих питања. 
Примери: О чему се ради у овом поглављу? На које идеје је аутор обратио 
већу пажњу, а на које мање? Шта је срж ове тематике? (Howe 2008). 

 

3. Читање градива 
Приликом читања градива се  налеће на мноштво непознатих и 

нејасних термина. Овакве појмове треба потражити у речницима и 
енциклопедијама. Посебну пажњу би требало посветити табелама, 
дијаграмима, шемама, сликама, скицама... Сви ови прикази помажу 
лакшем разумевању текста. Корисно је да се почне са подвлачењем 
текста маркером, али тек када умете да разликујете важно од неважног. 
Маркирајте само главне идеје, стручне термине и неке важније детаље, 
јер ако подвучете цео текст, биће вам нејасно, непрегледно и маркирање 
неће имати смисла. Можете користити и више боја, с тим да свакој 
одредите значење (Howe 2008). 

 

4. Репродуковање градива 
Репродуковање подразумева понављање и преслишавање градива. 

Ово је често и најважнија фаза активног учења. Тек приликом фазе 
преслишавања можемо закључити колико смо нешто схватили, 
разумели... Често се дешава да смо нешто са пажњом и разумевањем 
прешли и прочитали, али када треба да препричамо, настаје проблем. 
Најбоље резултате у репродуковању градива постићи ћете ако понављате 
градиво својим речима. Понављати градиво можете путем гласног 
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преслишавања или у себи, можете цртати скицу структуре лекције или 
поновити па направити резиме тј. основне закључке које можете извући 
из текста. Током ове фазе добро је и да се уживите у испит, замислите 
могуће ситуације, могућа питања професора и да покушате да одговорите 
на њих (Howe 2008). 

 

5. Завршни преглед градива 
Пета фаза је фаза завршног понављања. Састоји се од поновног 

преслишавања мада је карактерише и поновно читање. У овој фази се 
може десити и да откријете неке ствари које у претходном читању нисте 
успели да уочите. Битно за фазу завршног прегледа је и то да се дуже 
задржите на теже схватљивим лекцијама, на оним тачкама са којима сте 
имали проблема у првом читању и да их у потпуности и до краја 
савладате (Howe 2008). 

 
СТРАТЕГИЈА РАЗМИШЉАЊА НАГЛАС 
 

Учење се може остварити читањем, цртањем табела, шема или 
дијаграма, слушањем, коришћењем покрета, слушањем аудио-записа, 
разговором са другим особама, али и разговором са самим собом. Многи 
студенти и ученици воле да о неким стварима дискутују са другом особом 
или групом људи да би били сигурни да су их други разумели, али и са 
самим собом да би се уверили да су ствар разумели и запамтили. Гласно 
размишљање, тј. говор самом себи представља корисну алатку у учењу и 
представља одраз ангажовања мозга на више нивоа. Тај стил учења може 
бити веома ефикасан. У учењу се користи више чула и искустава, што отвара 
већи број могућности и одговара успешнијем учењу (Knoblauch 2001). 

Гласно размишљање и говор код учења можете користити у 
следећим ситуацијама: 

1. када треба да се  одржи усмена презентација; 
2. када треба да се запамте нове речи њиховим гласним 

понављањем; 
3. када треба да се уреди текст његовим гласним читањем; 
4. када треба да се  реше неки  математички или технички 

проблеми; 
5. када желите да дате значај појединим деловима текста тако што 

ћете га звучније или драматичније изговарати (Заревски 2002). 
Заревски (2002) наводи да постоји много техника (стратегија) које  

могу помоћи да се меморишу одређене информације. То су: 
 

1. Акроними и акростихови 
Акроними и акростихови служе за информације које се памте 

помоћу кључних речи. Акроним представља измишљену комбинацију 
слова, при чему свако од слова треба да подсети на чињеницу коју треба 
запамтити, нпр. ДОЦНИ је акроним за ред потеза код пуцања из пиштоља: 
дишите, опустите се, циљајте, нанишаните, испалите. Акростих је 
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измишљена реченица у којој прво слово сваке речи треба да подсети на 
идеју коју треба запамтити, нпр. ЕФИКАСНО ГРАДИ ДУНАВСКУ БРАНУ је 
акростих који може послужити да се запамтите ноте на музичкој скали ‒ 
Е, Г, Д, Б. 

 

2. Локус метода 
Локус метода се користи за памћење до двадесет појмова. Поента 

ове стратегије је у следећем: треба да одаберете неко место накоме 
проводите много времена (нпр. стан) и замислите себе како шетате и 
увек примећујете исте ствари истим редом – нпр. врата, фотеља, 
фрижидер итд. Даље треба да замислите како на сваком од ових места 
стављате ствари које треба да запамтите. Потребно је да имате увек исти 
правац кретања (врата–фотеља–фрижидер). Нпр. ако је потребно да 
запамтите имена астронаута који су путовали на Месец (Гагарина, 
Армстронга, Олдрина), замислите да шетате станом и да се на вратима 
сударате са Гагарином, затим наилазите на Армстронга у својој фотељи, 
потом се окрећете ка фрижидеру, отварате га и у њему видите смрзнутог 
Олдрина. Слично је и са стварима као и другим појмовима (Заревски 2002). 

 

3. Увезивање 
Ово је тактика која се користи за листе с редоследом или без 

редоследа. Од појмова које треба запамтити покушајте створити кратку 
причу у којој свака реч или идеја коју треба да запамтите асоцира на 
следећу реч или идеју. Ако неким случајем треба да запамтите речи 
Черчил, уста, соба, преговори, можете смислити причу у којој Черчил уста 
држи отворена у соби у којој се налази група људи с којом преговара 
(Заревски 2002). 

 

4. Стратегија скраћивања 
То је техника којом можете смањити број информација тако да 

добијете лако памтљиву целину. На пример, скраћенице МЕРР 
(министарство економије и регионалног развоја), НСЗ (национална 
служба за запошљавање), АСУПИ (агенција за страна улагања и 
промоцију извоза). Ове скраћенице су настале узимањем првог слова 
појединих речи (Заревски 2002). 

 

5. Стратегија повезивања речи у реченицу 
Ова техника вам помаже да запамтите кључне речи. Овом техником 

слажете неповезане речи у једну логичку реченицу. На пример, треба да 
запамитите речи: бизнис, предузетник, идеја, тржиште. Можете их 
запамтити у облику реченице: За успех у бизнису предузетник мора 

имати добру идеју која треба да буде прихватљива са аспекта тржишта 
(Заревски 2002). 

 

6. Стратегија кодирања 
Користи се када треба да запамтите неку формулу. На пример, 

јачина деловања силе се добија када се помножи маса са убрзањем (Ф = м 
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• а) може се запамтити кроз реченицу: „Био је фудбалер Милана и Ајакса.” 
(Заревски 2002). 

 

7. Метода места 
Ова метода се заснива на томе да одаберете неки простор који често 

користите или кроз који стално пролазите, а затим одређене ствари или 
појмове из учења поређате визуелно на одређена места. Кад год 
погледате у то место, знаћете на који појам се односи и увек ћете моћи да 
се подсетите пређеног градива. Тај простор може бити ваша соба, кухиња, 
читаоница (Заревски 2002). 

 

8. Техника римовања 
То је такође згодна техника за памћење формула, али и других 

ствари. Поента је направити неки стих, нешто што се римује. На пример, 
формулу за акцелерацију можете запамтити кроз стих: „Из физике је 
основно знање: сила кроз маса једнако је убрзање” (Заревски 2002: 50). 

 

9. Метода просторног уређења странице 
Подразумева да ваше белешке са предавања разместите на 

странице претходно сажетог текста за учење. Тако ћете добити 
просторни распоред згодан за памћење (Заревски 2002). 

 
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 

Стратегије учења се односе на примену когнитивних операција 
(елаборација, прављење структуре знања, понављање, подвлачење, 
прављење извода и забелешки итд.) на одређеном садржају. 
Истраживања су показала да ученици који имају већу способност да 
надгледају и контролишу не само своје когнитивне процесе (памћење, 
опажање, мишљење итд.) него и своје стратегије учења и решавања 
проблема (у смислу анализе њихове ефикасности у појединим 
ситуацијама), обично постижу и боље резултате у учењу. Они имају 
навику и способни су да анализирају своје стратегије учења, пореде их и 
одлучују се за оне који имају највише изгледа за успех у одређеној 
ситуацији. Новом садржају прилазе тако што трагају за структуром 
знања, главним идејама и појмовима, брзо прелазе цео садржај, подвлаче 
и скрећу пажњу на главне наслове, поднаслове, кључне појмове и главне 
идеје садржаја у целини. Такви ученици су способни да контролишу 
процес учења од почетка до краја. Ученици који немају способност 
организације свог учења, времена, анализе, поређења и контроле 
стратегија учења, имају потешкоћа у учењу и постижу слабије резултате. 
Оно што је најважније, истраживања показују да је могуће вежбати 
ученике у контроли и побољшању стратегија учења. Одлучујућу улогу у 
томе имају метакогнитивне способности и метакогнитивно знање. 

Према Закону, у средњој школи стичу се општа и стручна 
образовања, као и способности за даље школовање, односно за рад. Она је 
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заснована на достигнућима науке, технологије и културе уметности. Ту се 
негују:  

1. моралне и естетске вредности;  
2. развијају физичке и духовне способности личности; 
3. развија се свест о хуманистичким вредностима; 
4. развија се свест личној и друштвеној одговорности; 
5. негује се  здравље (Влаховић, Ђорђевић, Јовановић, Лакета, 

Поткоњак 1996: 26). 
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PRIMARY SCHOOL STUDENT LEARNING STRATEGIES 
 

Abstract: While the previous goal of education was for a person to master existing 

knowledge, today, in addition to mastering knowledge, he must also learn how to 

constantly acquire new knowledge. Nowadays, new skills are required: 

information retrieval, critical thinking, time management, effective negotiation, 

stress management, communication skills, sales skills, teamwork, project 

management. For all these reasons, we must all be ready to constantly gain new 

knowledge and experience, to never stop the learning process. Lifelong learning is 

becoming a minimum condition for adapting to all today's changes and achieving 

success in all areas. The first and most important condition for continuous 

learning is to know how to learn. There are a number of techniques to facilitate 

the learning process and increase its efficiency. The aim of this paper is to point 

out the possible contribution of learning strategies, as well as their types and 

significance. 
 

Key words: education, primary school, student, learning, learning strategies. 
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ИНТЕРАКЦИЈА – ФАКТОР КВАЛИТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТСКЕ НАСТАВЕ 
 

Сажетак: Рад приказује преглед запажања о вођењу интерактивног 

учења у универзитетском окружењу, указује на најчешће изазове са којима 

се наставници могу срести и приказује примере добре праксе. Осим тога, 

понуђена су решења на могуће изазове и проблеме у виду наставних техника 

и стратегија којимa се омогућава несметанa интеракцијa и омогућују бољи 

ефекти у домену учења. Резултати истраживања и теоријска знања казују 

да је за успех интерактивне наставе кључно да наставници имају 

педагошке компетенције вођења интеракције у учионици. У раду су стога 

понуђене идеје, искуства и запажања која могу бити од помоћи 

наставницима приликом подстицања, усмеравања и организације 

интеракције на настави. Обухваћена је примена техника „пробијања ледаˮ, 

изградње поверења, постепеног увођења интеракције, груписања 

студената као и вођење симулација и игара улога. Рад може бити од 

користи практичарима образовања, посебно наставницима универзитета 

који су у потрази за практичним упутствима за примену интерактивних 

метода. 
 

Кључне речи: интерактивна настава, високо образовање, искуства. 

 

 

1. УВОД 
 

Социолошка теорија знања касних шездесетих и раних 
седамдесетих година двадесетог века, чији су представници Бергер и 
Лакман (Berger‒Luckmann 1966) резултовала је великим обртом у 
разумевању учења. У педагогији је тако сачињен нови искорак ка 
социјалном конструктивизму и омогућена нова перспектива сагледавању 
идеја утемељених на прагматистичкој филозофији и педагогији Дјуија 
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(Dеwеy 1899), те су се развила виђења конструктивизма Брунера и 
Виготског (Bruner 1966; Vygotsky 1978). Конструктивистичка парадигма 
настаје уместо традиционалне парадигме образовања: активна и 
друштвена конструкција знања замењује трансмисију знања, а лична 
одговорност и иницијатива за властити развој ставља се у први план. 
Когнитивни и социјални конструктивизам наглашавају развој вештина и 
знања кроз истраживање и колаборативно решавање проблема. Знање се, 
посебно у оквиру социјалног конструктивизма, сагледава примарно као 
друштвени продукт, а стварање знања као социјални пре него 
индивидуални чин.  

Интерактивна настава представља релативно новији облик наставе 
у којој се учење омогућује путем интеракције, односно интерперсоналног 
односа и активног рада између учесника у настави. Дизајнирана је према 
принципима нове образовне парадигме. Њена социјална димензија 
(значење дела речи „интерˮ) манифестује се кроз сарадњу, дискусију, 
дебату, тимски рад, полемику итд. Кроз размену идеја, искуства и сазнања, 
предмет учења се посматра и обрађује из више углова него у случају 
фронталне наставе, а знање се не усваја, него „изграђујеˮ. Делатна димензија 
(значење дела речи „акцијаˮ), која полази од когнитивног конструктивизма, 
операционализује се кроз огледе, експерименте, симулације, пројектни рад 
и сл. Учењем радећи стичу се реална искуства и материја активно испитује, 
проверава и преиспитује, те такође долази до „конструкцијеˮ знања. 
Интерактивна настава на тај начин обједињује активни, делатни и 
социјални аспекат учења, подстичући коконструкцију знања.  

Ипак, традиционални вид наставе у коме превладава фронтални 
облик рада је најчешће заступљен и укорењен у пракси универзитета, те 
промене које нова парадигма образовања подразумева захтевају велика 
улагања и труд од стране наставника. Универзитети су још више 
традиционално опредељени од нижих нивоа образовања (Stewart‒ 
Wingfield‒Black 2005; Michel et al. 2009). Приврженост и вера у ex cathedra 
приступ и неспремност наставног особља да примене иновације у 
настави честе су тачке спотицања. С обзиром на то да је тренутни систем 
иницијалног образовања, а касније и избора, вредновања резултата и 
напретка наставника у високом школству усмерен на научна истраживања 
и сарадњу са струком и привредом, професори универзитета немају нужно 
потребе да развијају и педагошка знања и искуства за промену властите 
наставне праксе. И док мотивација студената великим делом зависи од 
наставника, успешност интерактивне наставе зависи и од мотивације 
студената да партиципирају у овим наставним активностима, од њиховог 
искуства и отворености. Стога је рад на повећању успешности 
интерактивне наставне праксе на универзитетима веома важан и треба 
да буде предмет истраживања.  

Предмет овог рада су искуства у примени интерактивних наставних 
метода у универзитетској пракси. У раду су приказани примери 
интерактивних метода прилагођених за универзитетску наставу, 
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сумирани су проблеми са којима се наставници универзитета могу 
суочити приликом организације интерактивне наставе, а потом су и 
понуђена потенцијална решења.  

 
2. КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЕФЕКТИ ИНТЕРАКТИВНЕ НАСТАВЕ 
 

У интерактивној настави су ученици тј. студенти усмеравани да 
кооперативно врше различите активности које воде ка стицању нових 
искустава и сазнања, да на основу ових активности заједнички стварају 
значења и конструишу знање (Dewey, 1938; Џинкић‒Милутиновић 2018). 
Интеракција се остварује преко активности у које се најчешће убрајају 
истраживања, пројекти, тестирања, експерименти, полемике, дебате и 
симулације (Bonwell‒Eison 1991; Cook‒Hazelwood 2002; Peck et al. 2006; 
Michel et al. 2009; Kreiner 2009). Наставне активности су организоване 
тако да студенти раде групно или тимски. 

Предности наведених интерактивних наставних техника 
потврђиване су разним педагошким теоријама и истраживањима, при 
чему значајно место заузима Дејлова купа искуства. Едгар Дејл (Edgar 
Dale 1969) је половином двадесетог века формулисао купу искустава15 
која указује на везу између техника учења и стварања конкретних 
искустава (Jackson 2016). Дејл је тиме практично указао на ефективност 
различитих техника учења, при чему највећу ефективност имају оне 
технике путем којих ученици или студенти стичу директна искуства (у 
дну купе). Директна искуства проистичу из интерактивних наставних 
метода које се базирају на делатном и кооперативном учењу 
(пантомиме, игре улога, симулације, учења кроз рад) приказана су у 
основи купе и највише доприносе процесу учења (Слика 1). За разлику 
од њих, вербални и визуелни симболи карактеристични као помагала 
при учењу кроз апстракцију најмање су делотворни. Иако живописнија 
од симболичких искустава, показна искуства су у средини пирамиде, а 
укључују снимке, фотографије и радио-емисије, потом телевизијске и 
образовне емисије и изложбе, те студијска путовања и демонстрације. 
Показна, као и симболичка искуства не укључују студенте у процес 
учења: она и даље имају пасивну улогу слушаоца и гледаоца у процесу 
трансмисије знања. По Дејлу, директна искуства пуноправно и активно 
укључују студенте у процес учења који је усмерен на сазнавање, више 
него што то чини трансмисија знања вербалним путем. Интеракција 
која доноси искуства кроз непосредан рад у тиму има предност у односу 
на остале наставне технике. 

Хијерархија искуства Едгара Дејла има упоришта у многим ранијим 
педагошко-социолошким и епистемолошким мислима које се баве 
значајем искуства и искуственог учења, попут Пијажеове конструктивистичке 
теорије сазнања (Piaget 1957), Дјуијевог прагматизма (Dewey 1938) али и 

                                                 
15Дејлова купа искуства се данас често (али и нетачно) назива пирамида учења.  
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Колбове теорије учења (Kolb 1984). На то указује и изрека „Реци ми и 
заборавићу, покажи ми како и запамтићу, укључи ме и научићуˮ. Дјуи се 
тако још међу првима залагао за образовање не кроз трансмисију знања, 
већ стварања животних ситуација чија решавања воде учењу. Он 
образовни процес види као стицање нових искустава, уз реорганизацију 
и реконструкцију постојећих (Dewey 1938). 
 

 
Слика 1: Дејлова купа искустава 

Извор: Адаптација аутора према: Dale, Edgar. Audio-Visual Methods in 

Teaching (3rd ed.). Holt, Rinehart & Winston, New York: Dryden Press, 1969. и 
Joon Lee – Reeves. Edgar Dale and the Cone of Ex Joon Lee, Sang, Reeves, 

Thomas. Edgar Dale and the Cone of Experience (Chapter 7). Richard West (Ed.). 
Foundations of Learning and Instructional Design Technology. Brigham: Brigham Young 

University Press, 2017.  
 

Да би образовни процес резултовао директним искуствима, 
потребан је висок ниво ангажовања како студената, тако и наставника. 
Наставник практично обезбеђује ситуације и услове кроз које студенти 
уче из властитог искуства, помоћу решавања проблема, и кроз критичко, 
аналитичко и креативно реаговање и одношење према садржају. Овакав 
систем рада претпоставља да наставник креира и негује подстицајну 
атмосферу за учење и интеракцију, односно дизајнира образовни процес 
који охрабрује социјалну интеракцију и делатно учење. Како би дошло до 
позитивне интеракције, потребно је поштовање различитости, 
јединствености и индивидуалности сваког ученика с једне стране, али и 
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коришћење истих као основних покретача размене идеја и сучељавања 
мишљења. Балансирање између постављања изазова и очекивања, с 
једне, и пружање подршке, с друге стране, веома је важан задатак 
наставника. Садржај и процес рада потребно је повезати са особеностима 
ученика, њиховим личним искуствима, интересовањима и предзнањем, 
те се тежиште образовног процеса помера с наставника или материје на 
оног који учи.  

Интерактивна настава, базирана на законитостима социјалног и 
когнитивног конструктивизма, резултује перманентним променама у 
мишљењу, емоцијама и понашању (Арсенијевић‒Андевски 2010). Поред 
когнитивних предности интерактивне наставе (сазнавање путем 
стицања искуства, повећање критичког и аналитичког мишљења и 
способности решавања конкретних проблема, као и повезивање личних 
искустава и предзнања с новим знањима) савремени интерактивни 
приступи настави имају и бројне психолошке и педагошке предности. 
Повећава се мотивација за учење и последично, ангажовање оних који 
уче, будући да настава постаје динамичнија и свестранија. Интерактивне 
методе погодују различитим стиловима учења: визуелном, аудитивном и 
кинестетичком стилу, а учење добија колико интелектуалне, толико и 
емотивне, физичке па и духовне димензије. 

Интерактивно дизајнирана настава негује самоиницијативу, 
креативност и радозналост, развија сарадничке капацитете и критичко 
мишљење, јача предузетничке особине и остале међупредметне 
компетенције, и усмерава се развој одговорности према сопственом учењу 
и развоју (Michel et al. 2009; Knežević‒Florić 2006; Арсенијевић‒Андевски 
2010), а управо ови когнитивни и социјални капацитети и способности на 
савременом тржишту рада постају све важнији. 

 
3. НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПОДСТИЧУ И РАЗВИЈАЈУ 
ИНТЕРАКЦИЈУ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 
 

3.1. Почетне активности. Интеракција може бити у оквиру пара, 
мање или веће групације студената и целе групе; као и између ових 
категорија (интеракција између више парова или више група). Стога је 
важно још на почетку рада с новом групом студената успоставити добру 
основу за интеракцију. Већ у овој фази може доћи до потешкоћа када су у 
питању нехомогенизоване групе студената16 или групе студената који су 
ненавикли на интерактивне облике наставе. 

Наставници могу да употребе чињеницу да већина студената, 
посебно виших година студија, већ има колегу са којим учи, препрема 
испите и израђује предиспитне задатке. Рад у паровима (при чему 

                                                 
16 Нпр. када један предмет заједно слушају студенти различитих година студија, смерова 
или различитих департмана, те се међусобно не познају и немају много заједничких 
карактеристика. 
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студенти могу да бирају „парˮ) је релативно уобичајен приликом израде 
семинарских радова, минипројеката, презентација и сличних активности. 
Из тих разлога, рад у паровима на часу може да буде добра почетна 
интеракција.  

Почетни задаци парова не треба да буду захтевни ни радно 
интензивни. Уводна активност у пару је пре свега припрема за захтевније 
наставне интеракције, како се развија радна атмосфера усмерена ка 
кооперацији, а студенти усмеравају једни на друге.  

Када учесници стекну довољно искуства за рад у пару, може се 
прећи на рад у мањим групама, а касније и на још комплекснији рад 
међугрупних интеракција или колективног рада на пројекту.   

 

3.2. Охрабривање интеракције. Квалитет и ефективност 
интеракције у највећој мери одређени су спемношћу и компетенцијама 
наставника и студената. Уколико претпоставимо да наставник има 
развијене педагошке компетенције, мотивацију, време и друге услове да 
се посвети иновирању наставног процеса, даље је потребна спремност 
студената да сарађују и партиципирају. Студенти релативно спремно 
пристају на иновације на настави када год оне одступају од релативно 
уобичајеног ex catedra приступа и чине искорак ка динамичнијем и 
занимљивијем моделу учења. Када се увере да учешће у овим 
активностима води ка бољем разумевању изазова које одликују њихову 
будућу професионалну свакодневицу, већина још спремније сарађује. 

Неретко се, међутим, дешава да постоји део студената који имају 
извесне стеге у вези са учешћем у образовној интеракцији. Неки од ових 
студената могу оклевањем, пасивним или активним отпором ометати 
ток часа. Најчешће је реч о студентима који током ранијег школовања 
нису имали довољно прилике да се навикну на овакав вид рада. 
Традиционална настава у којој доминира фронтални облик рада 
подразумева да студенти имају улогу посматрача, од њих се не очекује да 
покажу самоиницијативу, да јавно (пред целом групом) износе своје 
идеје, дискутују или дебатују и свој рад и учење усклађују с радом других. 
У теорији је овај феномен познат под називом недовољна способност 
управљања несигурношћу (Sorrentino et al. 1984). Настаје као резултат 
превише аутократског васпитања и образовања у породици и школи, 
када деца несигурност услед конфронтирања са реакцијама и 
мишљењима других људи доживљавају као опасност пре него као изазов 
(Кнежевић‒Флорић 2006).  

Партиципирање у оваквим активностима наставник може условити 
наградама, али спољно мотивисана интеракција има далеко мању 
ефективност у процесу учења. Стога је потребно спроводити активности 
које „разбијају ледˮ, односно којима се развија осећај поверења и 
припадности, ствара добро расположење и подиже енергија у групи. У 
почетку рада с новом групом студената делотворан је и рад на 
активностима које за циљ имају међусобно упознавање. Ове активности 
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нису радно интензивне и не треба да одузимају велики део часа, а могу се 
користити између захтевних сегмената рада када енергија групе опадне. 
Међу активностима упознавања може бити задатак да студент пронађе 
друге који имају неку задату, заједничку карактеристику (врста књига 
коју воле, омиљен жанр филмова и сл.). Задатак вежбе за изградњу 
поверења може бити да студенти без међусобног договора и 
комуницирања, користећи само основне геометријске облике (троугао, 
квадрат, круг, правоугаоник) и цртајући на смену, направе заједнички и 
смислен цртеж. Ова активност омогућује студентима да директно искусе 
међузависност и разумеју меру у којој сарадња игра улогу у дефинисању 
резултата рада. Након „пробијања ледаˮ и изградње поверења, може се 
прећи на вежбе интеракције и исте повезати са материјом која се на 
настави обрађује.  

Веома ефективна је и могућност да се студенти који нису склони 
интеракцији укључе у ток часа као посматрачи, извештавачи или 
чланови жирија за време док други студенти раде у групама.  

 

3.3. Формирање студената у групе или тимове. Организовање 
интерактивних облика рада захтева пажљиву припрему стратегија, 
материјала за груписање и формирања задужења. Како би се постигли 
што бољи ефекти интеракције, приликом груписања студената потребно 
је у обзир узети неколико фактора:  

1) циљ часа, а у складу са тим, задатак који студенти раде у групама,  
2) искуство студената у интерактивним наставним активностима,  
3) дужина трајања активности и  
4) укупан број студената на часу. 
 

У педагошкој литератури постоји велики број препорука за 
формирање група студената. Једна од честих је да се као основ за 
формирање групе узме познат и једноставан критеријум као што је боја 
очију или хороскопски знак. Критеријуми одређују број група студената, 
а тиме и број студената у групама, те је потребан опрез приликом 
планирања активности група. 

 

Пример: Уколико се узме месец рођења као критеријум поделе, у 

идеалном случају ће дистрибуција студената по месецу рођења бити 

таква да су групе исте величине, те ће се формирати дванаест група с 

релативно истим бројем студената. У пракси се пак дешава да су групе 

формиране на овај начин неједнаке величине. У том случају постоје две 

опције: да се рад реализује са таквим групама, што се најчешће коси са 

планом часа, или да студенти накнадно прелазе из групе у групу при чему 

се губи смисао саме поделе.  
 

Поузданији метод је да се као основ формирања групе узме 
одређени кључ који омогућава формирање група у величини која 
одговара часу. Уколико су студенти ненавикнути на овај начин рада, 
препорука је узети као критеријум нешто једноставно, попут основне 
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математичке радње17, биљака и животиња18 или одређених облика19. 
Приликом рада са студентима који нису имали ранија искуства са 
груписањем, постоји велика вероватноћа да ће сам поступак поделе у 
групе бити довољно захтеван и да ће бити потребна додатна упутства да 
реализацију ове активности.  

Када су студенти навикнути на овакав начин рада, подела у групе 
може постати захтевнија. Уколико време дозвољава и студенти располажу 
одређеним предзнањем, може се користити градиво за учење за формирање 
групе. На пример, студенти пољопривреде ће се рутински поделити на 
основу врсте уљарица, коштичавог воћа или кртоластог поврћа.  

Уколико је задатак за групе или тимове релативно лак, онда сам 
процес поделе може да буде прилика за проверу усвајања градива. У том 
случају као кључ за груписање може бити класификација знања које је 
обрађено на претходним часовима. Такав процес формирања група 
захтеваће од студената одређено знање, трајаће дуже, могуће је и да ће 
бити потребна асистенција наставника да се реализује правилно и 
захтеваће контролу. Потребно је да наставник процени капацитет 
студената за груписање путем провере градива и усклади га са 
предстојећим задатком за тимове. У супротном, процес груписања може 
бити превише стимулативан, те ће се тежиште самог часа померити са 
задатка и циља часа на процес поделе у тимове. Уколико је критеријум 
груписања захтевнији, део часа треба посветити и контролисању да ли су 
се студенти исправно поделили у групе. Када студенти имају искуства са 
груписањем, контрола се може вршити јавно, при чему ће улога 
наставника бити усмеравање. Тиме се, осим повећања укључености и 
мотивисаности студената, постиже и провера знања. 

Приликом поделе студената мора се узети у обзир укупан број 
студената и број и величина група које се желе постићи. Број група 
варира у односу на критеријум, а координација и међугрупна 
интеракција (код рецимо квизова или такмичења) је у случају већег броја 
група захтевнија. Број студената у групи такође треба бити испланиран у 
складу са захтевима који се пред њих постављају, с обзиром на то да 
велике групе имају другачију динамику од мањих. Уколико је из 
одређеног разлога потребан стриктан број студената у групи, треба узети 
у обзир да се дешава да једна, преостала група има мањи број од 
осталих20 услед недељивости укупног броја студената на број група. 
Стога је потребно предвидети задатке који ће преостали студент(и) 
реализовати. То могу бити задаци посматрања, контроле, бележења, 
извештавања и сл.  

                                                 
17Kључ за израду група је најпрактичније израдити на картицама, при чему је, на пример, на једној 
написан број 100, а на осталима 20 * 5; 102; 200/2 итд.  
18Један картон има натпис биљке, а остали из групе дрвеће, свеће, житарице, воће и сл.  
19Групу чине студенти који добију картице на којима су нацртани исти облици. 
20Рецимо, при подели двадесет три студента у групе од по пет, добиће се четири групе од по пет 
студената и једна од по троје. 
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Наставник континуирано треба да одржава равнотежу у смислу 
искуства студената и захтеване комплексности групног рада, сложености 
процеса груписања у односу на сложеност задатака које групе обављају, 
броја и величина група у односу на планиране активности и време 
потребно за поделу у групе у односу на време рада студената у групама и 
време потребно за заједничке активности. 

Коначно, подела студената у групе дозвољава и реализацију 
сложенијих активности на часу као што је игра улога. Препоручљиво је да 
материјал за груписање у том случају буде такав да омогућава груписање 
по два основа. На пример, картице могу бити израђене у три различите 
боје, при чему је боја први критеријум груписања, а на њима могу бити 
исписани бројеви (и то тако да се исти број налази на три картице 
различите боје), што представља други критеријум за формирање група. 

 

3.4. Хомогенизација према хетерогенизацији група. Пружање 
могућности студентима да сами изврше избор са ким ће образовати 
групу или тим је продуктиван начин иницирања интеракције. Ипак, 
прибегавање искључиво овој пракси може водити ка формирању склоности 
студената да изнова врше исте изборе, што као ефекат може имати 
стварање или додатно истицање микрогрупа. Искусан наставник треба да 
препозна када је потребно да за груписање уместо слободног избора уведе 
додатне критеријуме и повећа флуидност студената у групама.  

 

Пример: Као намерно укрштање група се може навести ситуација 

када је један изборни педагошки предмет (Савремене наставне методе) 

заједно похађала група студената која је укључивала студенте с 

различитих департмана: Психологија, Васпитач деце предшколског 

узраста, Наставник енглеског и Наставник немачког језика. Услед 

превелике усмерености студената на искључиво колеге са истог смера, 

наставник је прибeгао комбиновању група избором картица. Унутар сваке 

групе студената са сваког смера, студентима су подељене картице са 

именима држава које припадају различитим континентима. Први 

задатак био је да формирају тимове окупљајући државе у исти 

континент, што је довело до комбинованих група (које су окупљале 

студенте с различитих смерова), након чега је уследио задатак студије 

случаја из педагошке праксе. Већ након првог часа дошло је до веће 

отворености студената и непосредније комуникације између студената 

различитих смерова.  
 

Пажљиво груписање студената изузетно је битно не само ради 
усмеравања комуникације и интеракције, већ и у циљу постизања 
ефективности изградње знања, размене и протока идеја. Наиме, ни 
потпуна хомогенизација, као ни превелика хетерогеност група нису 
пожељне. Док у веома хомогеним групама може доћи до веома ефикасних 
решења, у њима прети опасност од једногласја и једнообразности. 
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Хетерогене групе омогућују веће богатство идеја и креативнија решења 
проблема, али су захтевније за вођење (Кнежевић-Флорић 2006). 

Када се премости потенцијални јаз непознанства, неискуства или 
подозривости студената, разноликост може резултовати квалитетнијим 
и богатијим радом. Тако су, на пример, на студијама педагогије, на 
предмету Савремене методе у настави, задатке креативног типа попут 
осмишљавања нових игара са задатим педагошким карактеристикама 
доследно успешније реализовали интердисциплинарни тимови.  

 

3.5. Симулације и игре улога. Стратегије учења откривањем, за 
које су се посебно залагали Пјаже (1957) и Брунер (1966) у оквиру својих 
конструктивистичких теорија учења, укључују симулације и игре улога. 
Врши се имитирање и моделовање процеса, догађаја или ситуације из 
реалног живота у којима студенти траже решење проблема, 
експериментишући применом различитих стратегија и заузимањем 
одређених перспектива и тачака гледишта. Обе наставне технике 
одликује висок ниво интерактивности, подстицање виших нивоа 
мишљења, ширење перспектива, стицање искуства и развијање 
креативности. Знања стечена овим путем одлукују се високим степеном 
трансферабилности на нове ситуације. Приказују се у овом раду како због 
својих бројних педагошких предности, тако и због једноставности 
примене у настави високог образовања. 

 

Пример: Као пример метода симулације може се навести 

интерактивна вежба на предмету Развој курикулума, где студенти, 

након почетног груписања у тимове21, добију задатак да дискутују о 

могућностима повезивања рада основне школе и ликовне галерије из 

локалне заједнице. Извлачењем картица, сваки студент добија да тумачи 

одређену улогу и интересе које ова улога има: родитељ (повећање 

уметничких капацитета деце без укључивања додатих обавеза 

родитеља), школски педагог (подстицање емотивног и интелектуалног 

развоја деце, интеграција уметничких активности на развојно примерен 

начин за децу), директор школе (повећање реномеа школе и постигнућа 

ученика без запостављања редовних активности), наставник ликовног 

језика и наставници на другим предметима (могућност повезивања 

различитих предмета кроз активности у галерији, али уз реализацију 

месечног и годишњег плана) и дете (повећање времена проведеног у игри и 

стваралаштву и смањење домаћих задатака). Сваки тим чини скуп свих 

ових улога. Задатак тима је да дискусијом дођу до идеја сарадње школе и 

галерије, излазећи у сусрет наведеним захтевима појединачних улога. 

Након заједничке припреме, тимови демонстрирају свој рад, сумирајући 

пројекте, ток дискусије и могуће проблеме у простизању договора, као и 

начин на који су исте разрешили. Тако се могуће ситуације из 

                                                 
21 Груписање у примерима приказаним у овом делу рада је по релативно лаком кључу, будући да се 
од студената у току часа очекују захтевни задаци. 
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професионалне праксе сагледавају из више углова, а студенти ове 

ситуације боље разумеју. 

Даље, интересантне су вежбе где се обрађују теме комуницирања. 

На студијама педагогије, технике комуникације се увежбавају игром улога: 

студенти симулирају родитељски састанак демонстрирајући 

простудиране технике комуникације (активно слушање, резимирање, „ја 

говорˮ; опструирање саговорника, слушање из бусена, „ти говорˮ итд.). 

Студентима се додељује скуп улога који међусобно бирају по сопственом 

нахођењу, које чине заинтересовани, љубазни и конфликтни родитељи и 

васпитачи. На симулираном родитељском састанку потребно је 

продискутовати и постићи договор у вези са унапред дефинисаним 

тачкама састанка, које студенти добијају у упутству, заједно са 

примерима техника комуницирања које је потребно да демонстрирају. 

Након краће паузе за припрему, договор и осмишљавање тачног сценарија, 

студенти глуме пред другим тимовима демонстрирајући технике 

комуницирања које су у оквиру улога добили. Након глуме се прелази на 

анализу реакција учесника и посматрача, дискутује о појединачним 

сегментима разговора и наводе и упоређују примери. 

Игре улоге и пантомиме раде се и на другим комуниколошким 

темама на студијама педагогије. Студенти се на вежбама деле у групе и 

од њих се очекују две врсте активности. Прва је пантомима: сви 

студенти у тиму добијају картице са исписаним емоцијама. Њихов 

задатак је да гестикулацијом, говором тела и фацијалном еспресијом 

изразе осталим члановима тима осећање написано на картици коју су 

извукли. Студенти се ротирају, тако да сви чланови имају могућност да 

експлицирају свако осећање. Први део активности се реализује у оквиру 

тимова и сви тимови раде паралелно. У другом делу часа од студената се 

очекује да прикажу једну ситуацију у којој из било ког разлога процес 

комуникације није био успешан. Тимови студената симулирају конверзацију 

пред осталим тимовима. Потом следи расправа у оквиру које тимови 

размењују искуства и доносе закључке под руководством наставника. 

Игре улога, пантомиме, симулације, скечеви и сличне наставне 

технике углавном наилазе на одличан пријем код студената, а изузетно 

су делотворне за учење. Ипак, примећено је да квалитет рада варира из 

године у годину. Као што је већ напоменуто, ове наставне јединице се 

одвијају дужи низ година на исти начин под руководством истих 

наставника, тако да варијације у успеху готово у потпуности зависе од 

способности и преференција студената. У појединим годинама студенти 

радо учествују у овим симулацијама након којих се развијају живе 

дискусије. Дешавало се и да поједине групе одглуме ситуације и сами 

покрену расправу са колегама о томе како су разумели њихову 

демонстрацију, док други покажу неспремност да овај задатак остваре у 

целини, па само прочитају текст који су припремили.  
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Приказана искуства упућују на то да наставник треба бити спреман 
да час можда неће бити реализован по плану и да не инсистира на 
спровођењу унапред дефинисаног плана. Искуством и промишљеним 
посматрањем студената, дефинисањем њихових преференција и 
потенцијала, наставник може проценити у којој мери је интеракција 
остварива. Пажљивим и постепеним повећањем интеракције наставник 
може оспособити групе студената које нису спремне за интеракцију. 

 
4. ЗАКЉУЧАК  
 

У литератури постоје бројна сведочења да интерактивно учење 
омогућава позитивне ефекте по учење, попут вишег нивоа мишљeња и 
разумевања (Bonwell‒Eison 1991; Blatchford et al. 2003; Peck et al. 2006; 
Gilles 2008; Michel et al. 2009; Kreiner 2009; Ghufron‒Ermawati 2018) и 
дугорочнијег памћења (Rubin‒Hebert 1998; Driscoll 2002; Serva‒Fuller 
2004; Ali et al. 2018). Студије у којима је извршена синтеза истраживања о 
резултатима интерактивног учења показују да се постижу значајно већа 
постигнућа, памћење наученог, боље разумевање и критичко мишљење, 
већа мотивација и развијају позитивнији ставови према учењу него при 
индивидуалном учењу (Tateyama‒Sniezek 1990; Slavin 1991; 
Stevens‒Slavin 1995). 

Практично искуство аутора овог рада и резултати бројних 
истраживања праксе и теоријска знања казују да је кључно да наставници 
и студенти имају искуства у интерактивном раду и да поседују социјалне 
компетенције (Blatchford et al. 2003; Вујачић и сарадници 2019). 
Практична педагошка знања наставника у вођењу радионица су веома 
важна. Истраживања показују да су три изазова пред којима се 
наставници суочавају следећа: изускује значајну инвестицију времена у 
припрему наставе; подразумева активну укљученост наставника и 
ученика, а наставницима су неопходне вештине вођења интерактивног 
учења (Вујачић и сарадници 2019). Значај потоњег се посебно истиче, с 
обзиром на то да су проблеми и изазови са којима се наставници суочавају 
већи уколико их њихово иницијално образовање ‒ а касније и стручно 
усавршавање ‒ за то није припремило (ibidem). Професори универзитета у 
том погледу имају мању предност, с обзиром на то да су током формалног 
образовања, а касније и системом избора у звања више усмерени на науку 
и истраживања. Наставници основног и средњег образовања су, с друге 
стране, усмеравани стручним усавршавањем и условљавани системом 
лиценцирања за педагошка усавршавања и иновирања. 

Поред компетенција и знања наставника, следећи најчешћи узрок 
могућих проблема у интерактивној настави је недостатак искуства 
студената, када се студенти не сналазе у ситуацијама које захтевају 
међузависност, сарадњу, интеракцију и јавно изношење резултата, па се 
наставни процес често успорава или онемогућује. На тај начин се отежава 
образовни процес и више времена и енергије се троши на повећање 
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способности интеракције него на учење и рад. У терцијарном образовању 
ово је већи проблем него у другим нивоима образовања и већи је губитак 
за струку, привреду и друштво. 

И док се наставници универзитета често из ових разлога суочавају 
са већим изазовима па и отпорима у имплементацији интерактивних 
метода, систем њиховог иницијалног образовања и лиценцирања није 
усмерен на унапређивање и иновирање педагошких компетенција које би 
ове изазове задовољиле. И студије случаја интерактивне наставе су ређе 
у универзитетском окружењу. Стога је овај рад важан помак ка дељењу 
практичних знања и идеја у заједници наставника високог образовања, 
сумирању искуства и давању препорука за унапређење праксе. 

У раду са студентима који немају искуства са интерактивним 
методама, препоручују се технике „пробијања ледаˮ и изградње 
поверења, те постепеног увођења интеракције од рада у пару, преко 
мањих, све до већих група. Изградња поверења значајно повећава 
могућност успеха иновација у настави. У раду се даље препоручују 
технике груписања студената, које служе као механизам за унапређење 
квалитета и интензитета интеракције и коначно приказују идеје и 
искуства за вођење симулација и игара улога као једних од 
најефективнијих интерактивних метода. 
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INTERACTION – QUALITY FACTOR OF UNIVERSITY TEACHING 
 

Abstract: The paper presents the review of observations оn conducting interactive 

learning in a university environment, points out common challenges that teachers 

may face and shows examples of good practice. In addition, solutions to possible 

challenges and problems are offered in the form of teaching techniques and 

strategies that enable smooth interaction and better effects in the field of learning. 

Research results and theoretical knowledge, show that teachers’ pedagogical 

competence of guiding interaction and students’ experience in this type of class 

activities are crucial for the success of interactive education. The paper therefore 

offers ideas, experience and observations that can be helpful to teachers in 

encouraging, stirring and orrganizing interaction in the classroom. It includes the 

implementation of "ice-breaking" techniques, building trust, gradually introducing 

interaction, grouping students and conducting simulations and role-plays. The 

paper can be useful for practitioners of education, especially for university 

teachers looking for practical instructions for the application of interactive 

methods. 
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СЕНЗОРНА МОДУЛАЦИЈА КОД ДЕЦЕ  
ИЗЛОЖЕНЕ КОНТИНУИРАНОМ ТРАУМАТСКОМ СТРЕСУ 

 

Сажетак: Сензорна модулација подразумева способност регулације и 

организације реакција на сензације које долазе из спољашње средине, а 

искуство трауматског догађаја доводи до поремећаја континуираног 

трауматског стреса. Циљ овог рада је да прегледом литературе ближе 

дефинише појмове сензорне модулације, континуираног трауматског 

стреса, затим објасни врсте тешкоћа сензорне модулације, објасни 

повезаност између тешкоћа сензорне интеграције и поремећаја сензорне 

модулације, као и да укаже на повезаност континуираног трауматског 

стреса и наведених појмова. Овај рад је настао прегледом литературе 

објављење на српском и енглеском језику, тражене путем претраживача 

Google Scholar, SCIndex, ResearchGate и Конзорцијума библиотека Србије за 

обједињену науку (КоБСОН). Радови су претраживани коришћењем следећих 

кључних речи: сензорна модулација, поремећаји сензорне модулације, 

континуирани трауматски стрес, sensory modulation, sensory modulation 

disfunctions and continuous traumatic stress. Поремећаји сензорне интеграције 

се односе на индивидуе које испољавају неуобичајене одговоре на различите 

видове сензорне стимулације, а сматра се да су део ширег појма поремећаја 

сензорне модулације. Посттрауматски стресни поремећај (ПТСД) укључује 

искуство, присуствовање или учење неког трауматског догађаја. Међутим, 

веома је мали број објављених истраживања који је за циљ имао утврђивање 

коморбидитета поремећаја сензорне модулације комбинованог и ПТСД, 

међутим, у раду су презентовани неки од њих, као и процеси генезе ових 

поремећаја и симптоми. Такође је разматран третман ових поремећаја. У 

закључним разматрањима дате су препоруке за имплементацију даљих 

истраживања која се односе на коморбидитет ова два поремећаја, такође 

су истакнути и неки недостаци овог рада, као и смернице за терапеуте 

сензорне интеграције који се баве третманом овог поремећаја. 
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УВОД 
 

Сензорна модулација подразумева способност регулације и 
организације реакција на сензације које долазе из спољашње средине 
(Parham & Mailloux, 1996). Међутим, појам сензорне модулације се често 
односи или на физиолошке или на бихевиоралне реакције у давању 
одговора на различите врсте доспеле сензорне стимулације (Fisher & 
Murray, 1991). На физиолошком нивоу, сензорна модулација се односи на 
функционисање централног нервног система (Fisher & Murray, 1991), јер 
се људски мозак сматра одговорним за сензорну модулацију и 
организацију сензорних импута (Ayres, 1985). Док се на бихевиоралном 
нивоу сензорна модулација односи на комплексан процес примања 
сензорних информација, а затим и на генерисање одговора који су 
адекватни за одређену ситуацију (McIntosh, 1999). 

Иако неки аутори тврде да се људи боље сећају позитивнијих него 
негативнијих животних догађаја (Walker, Skowronski & Thompson, 2003), 
други аутори сматрају да људи интензивније памте трауматичне и 
стресне догађаје него било које друге догађаје (Feldman & Beckham, 2004). 
Међутим, интензивно сећање на трауматичне и негативне животне 
догађаје може да доведе до поремећаја менталног здравља особе 
(Berntsen, Willert & Rubin, 2003). Искуство трауматског догађаја доводи до 
поремећаја континуираног трауматског стреса, који обухвата 
перзистентна сећања на дате трауматске догађаје, затим доводи до 
понашања усмерених ка избегавању ситуација које служе као подсетник 
на дате догађаје, као и претеране агитираности (Yehuda, 2002). 
Преваленција поремећаја континуираног трауматског стреса у типичној 
популацији обухвата 8% становништва (Kessler, Sonega & Bromet, 1995), а 
симптоми се односе на присуство интрузивних мисли, повећану 
надражљивост, флешбекове, ноћне море, поремећаје спавања, поремећаје 
памћења и концентрације (Vermetten & Bremner, 2002), а неки аутори 
сматрају да су ови симптоми одређена врста бихевиоралне манифестације 
измена нервне структуре узроковане стресорима у окружењу индивидуе 
(Vermetten & Bremner, 2002), док неки аутори тврде и да изложеност 
континуираном стресу доводи до измена памћења, услед поремећаја 
хипокампуса, амигдале и префронталног кортекса (Bremner, 2006). 

Циљ овог рада је да прегледом литературе ближе дефинише појмове 
сензорне модулације, континуираног трауматског стреса, затим објасни 
врсте тешкоћа сензорне модулације, објасни повезаност између тешкоћа 
сензорне интеграције и поремећаја сензорне модулације, као и да укаже на 
повезаност континуираног трауматског стреса и наведених појмова. 
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Овај рад је настао прегледом литературе објављење на српском и 
енглеском језику, тражене путем претраживача Google Scholar, SCIndex, 
ResearchGate и Конзорцијума библиотека Србије за обједињену науку 
(KoBSON). Радови су претраживани коришћењем следећих кључних речи: 
сензорна модулација, поремећаји сензорне модулације, континуирани 

трауматски стрес, sensory modulation, sensory modulation disfunctions and 

continuous traumatic stress. 
 
ТЕШКОЋЕ СЕНЗОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МОДУЛАЦИЈЕ 
 

Појам сензорна интеграција је уведен од стране Ајрес (Ayres, 2005) 
и односио се на индивидуе које су испољавале неуобичајене одговоре на 
различите видове сензорне стимулације. Касније је тај појам постао 
синоним за поремећаје сензорног процесуирања, за који се сматра да су 
део ширег појма поремећаја сензорне модулације који се може јавити у 
смањеном или повећаном реаговању на различите врсте сензорних 
стимулуса (Bar-Shalita, Vatine, Seltzer & Parush, 2009). 

Поремећај сензорне интеграције се према истраживањима ретко 
јавља изоловано од осталих поремећаја, већ је најчешће удружен са 
другим видовима бихевиоралних или когнитивних симптома, зато што 
особе које имају поремећаје сензорне интеграције или модулације имају и 
немогућност у прилагођавању на осталим пољима, па се сматра додатним 
коморбидним стањем (Reynolds & Lane, 2008). Да би се код неке особе 
дијагностиковао поремећај сензорне интеграције, неопходно је 
користити Инструмент процене сензорног профила (Sensory Profile 

questionnaire ‒Dunn, 1997), за који се сматра да је једини инструмент који 
може свеобухватно да утврди присуство овог поремећаја (Dunn, 1997). 
Поремећај сензорне интеграције се може јавити на нивоу сваког од чула, 
односно у аудитивном, тактилном, вестибуларном, проприоцептивном, 
густативном и олфакторном домену, али и на нивоу више чула 
истовремено (Huebner & Dunn, 2001). Поремећаји сензорне модулације 
представљају групу поремећаја који укључују тешкоће модулације, 
интеграције, организације и дискриминације сензорних импута, због 
којих последично особа има проблеме одговора на те импуте, што доводи 
до проблема у свакодневном функционисању (Milleretal., 2007). 
Поремећаји сензорне модулације такође подразумевају и тешкоће 
регулације и организације бихевиоралних одговора на пристигле 
сензорне импуте (Milleretal., 2007). Поремећаји сензорне модулације се 
могу јавити у три типа. Први тип се односи на претерану реактивност, 
која укључује претеране, нагле и пролонгиране реакције на одређене 
сензорне стимулусе. Други тип се односи на смањену реактивност, 
односно недостатак свести о присуству одређених стимулуса у околини, 
док се трећи и последњи тип односи на трагање за одређеним сензорним 
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стимулусима, односно жељу за пролонгираним учествовањем у 
одређеним сензорним активностима (Milleretal., 2007). 

Као што је већ истакнуто, поремећај сензорне модулације се 
испољава у виду бихевиоралних и физиолошких сметњи код индивидуе. 
Физиолошки симптоми поремећаја сензорне модулације се односе на 
поремећаје механизама хабитуације централног нервног система на 
одређене спољашње стимулусе (Kandel, 1991), за које се сматра да су 
последица измена структуре и функције неурона и синапси у мозгу 
индивидуе (McIntoshetal., 1999). До поремећаја долази услед оштећења 
перцепције различитих сензорних информација које долазе из 
спољашњег света на неуронском нивоу, што доводи до измењеног 
перципирања одређених стимулуса (Cisek & Kalaska, 2010). Бихевиорални 
симптоми се односе на реакције појединаца на ту измењену перцепцију. 
Наиме, када се одређени сензорни подражаји не перципирају на 
адекватан начин, особа испољава немогућност прилагођавања 
адаптивних механизама на примљене информације, што доводи до 
бихевиоралних проблема и проблема у понашању (Lane, 2002). 

Преваленција поремећаја сензорне модулације код особа типичне 
популације је између 10‒12% (Ermer & Dunn 1998), док се код особа са 
интелектуалном ометеношћу (ИО) јавља у чак 30% случајева 
(Baraneketal., 1997). Скорија истраживања указују на то да родитељи деце 
са ИО наводе како њихова деца имају поремећаје сензорне обраде у чак 
45‒95% (Tomcheck & Dunn, 2007). Међутим, поремећаји сензорне 
модулације се најчешће јављају код особа дијагностикованих са 
поремећајима спектра аутизма (ПСА). Метанализа (Ben-Sasson, Hen, Fluss, 
Cermak & Engel-Yeger, 2009) која је обухватала четрнаест студија 
публикованих са циљем поређења врсте и интензитета поремећаја 
сензорне модулације код испитаника са ИО и ПСА је дошла до резултата 
да особе са ПСА имају учесталије поремећаје сензорне модулације него 
особе са ИО или другим клиничким сликама. Аутори су такође истакли 
како деца са ПСА узраста између шест и девет година показују највећи 
степен поремећаја сензорне модулације, у чак 80% узорка (Ben-Sasson, 
Hen, Fluss, Cermak & Engel-Yeger, 2009). 

 
ПОРЕМЕЋАЈИ СЕНЗОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МОДУЛАЦИЈЕ 
КОД ОСОБА ИЗЛОЖЕНИХ ТРАУМАТСКОМ СТРЕСУ 
 

Према класификацији Америчке психијатријске асоцијације 
(American Psychiatric Association, 2013, DSM-5) трауматски стресни 
поремећај (ПТСД) обухвата посттрауматски стресни поремећај, а према 
истој класификацији добијање дијагнозе овог поремећаја укључује 
искуство, присуствовање или учење неког трауматског догађаја. 
Различити аутори истичу различите преваленције ПТСД код особа 
типичне популације, односно преваленција се креће од 1 до 1,3%  
(Davidsonetal., 1991), 7,8% (Kessleretal., 1995), 9,2% (Breslauetal., 1991), 
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12,3% (Resnicketal., 1993), а у неким истраживањима тај број иде све до 
12,5% (Schlengeretal., 1992). Међутим, сматра се да је само 20% ПТСД 
дијагностиковано (Kulkaeral., 1991), што имплицира да је тај број међу 
припадницима типичне популације много већи. 

Проблематика до које долази приликом рачунања преваленције се 
односи на то што су истраживачи често фокусирани на рачунање 
преваленције унутар високоризичних група, као што су ратни ветерани 
(Weisseral., 1992), особе које су преживеле неке природне катастрофе 
(Shawetal., 1995), силовање (Resnicketal., 1991), тешке опекотине 
(Rocaetal., 1992), физичко насиље (Pelcovirzeral., 1994), или неке насилне 
злочине (Freedyetal., 1994). Међутим, веома је мало број објављених 
истраживања који је за циљ имао утврђивање коморбидитета поремећаја 
сензорне модулације комбинованог и ПТСД. 

У литератури се наводе два начина постојања дуалне дијагнозе 
ПТСД и поремећаја сензорне модулације. Први начин обухвата претерану 
стимулацију централног нервног система која доводи до трајних промена 
неурона, који последично ометају процес хабитуације на одређене 
сензорне стимулусе, a могу, мада и не морају бити повезани са 
иницијалном траумом (Warneretal., 2013). Други начин подразумева да је 
примарна дијагноза поремећај сензорне модулације, која сама по себи 
представља ризик за развој других патолошких стања, у овом случају 
ПТСД (Levit-Binnun & Golland, 2012). 

Као главне карактеристике поремећаја сензорне модулације могу се 
јавити појачана перцепција бола, затим анксиозност и умањена 
резилијентност на одређене стимулусе (Bar-Shalitaetal,. 2014; Deanetal., 
2018; Green & Ben-Sasson, 2010; Meredithetal., 2015), који последично 
доводе до претеране осетљивости на одређене догађаје који могу за ту 
индивидуу бити трауматског карактера, а самим тим и потешкоћа у 
подношењу одређених трауматских догађаја, што доводи до повећаног 
ризика за развијањем ПТСД (Trickeyetal., 2012).  

Истраживање (Yochman & Pat-Horenczyk, 2019) које је имало за циљ 
испитивање особености коморбидног јављања ова два стања код деце је 
указало на то да се поремећаји сензорне модулације насталих услед 
трауматичних догађаја код деце испољава на нивоу различитих 
сензорних модалитета, као и да су деца која имају изолован поремећај 
сензорне модулације под повећаним ризиком од развијања 
посттрауматског стресног поремећаја. Аутори такође истичу да је 
неопходно вршити скрининг деце која имају поремећаје сензорне 
модулације како би могли предвидети код које деце би се одређени 
трауматски догађаји могли испољити у патолошком виду (Yochman & Pat-
Horenczyk, 2019). Коморбидно јављање ова два поремећаја се показало 
посебно учесталим код деце (Atchison, 2007), а поготову код деце 
дијагностиковане са ПСА. Истраживања показују да особе са ПСА 
испољавају стрес и анксиозност приликом сусрета са одређеним 
сензорним стимулусима (Jonesetal., 2003), што се учестало испољава у 
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виду трауматског реаговања на одређене сензорне стимулусе. Ово је од 
посебног значаја када је у питању конструисање третмана фокусираног 
на редукцију непожељних облика понашања који се могу јавити код ове 
популације услед сусрета са одређеним сензорним стимулусима.  

 
ТРЕТМАН ПОРЕМЕЋАЈА СЕНЗОРНЕ МОДУЛАЦИЈЕ 
 

За развој ефективног третмана коморбидитета поремећаја 
сензорне модулације и ПТСД је неопходно боље разумевање 
неуробиолошких механизама који доводе до развоја симптома оба 
поремећаја (Bremner, 2006). Од велике је важности правовремено 
започети са третманом чим се примете симптоми, јер уколико дође до 
перзистенције симптома, особа може развити резистенцију на сам 
третман (Meadows&Foa, 1999). Често се у третману изоловано третирају 
ПТСД и поремећај сензорне модулације.  

Третман ПТСД укључује најчешће медикаментозну терапију која 
утиче на селективне серотонинске инхибиторе (Davidson, 2004), као и 
неке врсте антидепресива (Petty, Kramer&Wilson, 1992), који доводе до 
умањења претераних бихевиоралних реакција до којих долази услед 
повећане осетљивости на одређене догађаје из спољашње средине.  

Третман поремећаја сензорне модулације најчешће укључује 
терапију сензорне интеграције (Sensory integration therapy ‒ SIT). У једној 
метаанализи спроведеној од стране домаћих аутора (Bašić i saradnici, 
2021), терапија сензорне интеграције се показала веома ефикасном у 
доменима вештина фине и грубе моторике, моторике оралне 
мускулатуре, невербалне меморије, вештинама визуелизације, 
секвенционирања и решавања комплексних проблема, затим у домену 
адаптивних вештина, социјалног функционисања, комуникације, пажње, 
као и редукције аутоагресивног понашања (Bašić i saradnici, 2021). 
Истраживање које је имало за циљ да испита ставове родитеља деце са 
ИО према циљевима које би волели да постигну сензорном 
интегративном терапијом показало је да родитељи истичу као 
приоритетне области наводе повећање социјалне партиципације њихове 
деце, затим способности саморегулације и компетенција (Cohn, Miller & 
Tickle-Degnen, 2000), као и језичке способности (Видосављевић, 2021). 

Адекватан и правовремен третман ова два поремећаја је од велике 
важности, јер може да доведе до побољшања бихевиоралних аспеката 
реаговања на пристигле сензорне стимулусе, као и на стресне догађаје 
који су често повезани са пријемом тих стимулуса. Све то може имати 
значајне импликације на квалитет искустава и генерално квалитет 
живота индивидуе (Boterberg & Warreyn, 2016), а неопходно је осигурати 
трајност стечених знања и вештина (Глишовић и Лакушић, 2021). 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 

Имајући у виду да је публикован веома мали број радова који су се 
бавили коморбидитетом поремећаја сензорне модулације и ПТСД, од 
велике је важности истаћи да је паралелно присуство обадва поремећаја 
могуће и често, а самим тим да постоји потреба за њиховим 
дијагностиковањем, уочавањем и третманом. 

Значај овог рада се односи на то да је ово један од првих радова у 
овој области у нашој средини, а самим тим и чињеница да може да 
послужи дефектолозима, психолозима, као и стручњацима различитих 
профила као полазни оквир и препорука у дијагностиковању и уочавању 
ова два поремећаја и чињеници да се они могу јавити комбиновано. Од 
великог је значаја спровести у нашој средини истраживања са циљем 
уочавања преваленције коморбидитета ова два поремећаја, као и њихове 
особености на популацији особа са ИО и другим синдромским или 
развојним поремећајима, што представља једну од препорука за 
имплементацију даљих истраживања. Такође, још једна препорука за 
спровођење истраживања у нашој средини би се односила на групацију 
особа дијагностикованих са ПСА, с обзиром на то да они чине највећи део 
популације особа које имају поремећаје сензорне модулације. 

Веома је важно да терапеути у нашој средини који спроводе 
терапију сензорне интеграције имају у виду постојање коморбидитета 
ова два поремећаја, као и да модификују своје третмане уколико уоче овај 
проблем. Публиковање одређених смерница за рад терапеутима сензорне 
интеграције за рад са особама које имају коморбидитет поремећаја 
сензорне модулације и ПТСД би било од изузетног практичног значаја, 
јер би на прави начин третирало ове поремећаје. 
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SENSORY MODULATION IN CHILDREN  
EXPOSED TO CONTINUOUS TRAUMATIC STRESS 

 

Abstract: Sensory modulation refers to the ability to regulate and organize one's 

reactions to sensations that come from the environment and the traumatic 

experience can lead to continuous stress disorder. The aim of this paper is to define 

the terms sensory modulation, continuous traumatic stress disorder, to explain the 

difficulties of sensory modulation, the connections between sensory integration 

disorders and sensory modulation disorder, as well as to explain the connection 

between continuous traumatic stress and previously mentioned terms. For 

literature search Google Scholar, SciIndex, Research gate and Serbian Library 

Consortium for Coordinated Acquisition (KoBson) were used. The papers published 

in Serbian and English language were searched. The articles were searched using 

the following keywords: sensory modulation, sensory modulation disorders, and 

continuous traumatic stress disorder. Sensory integration disorders refer to 

individuals who exhibit unusual responses to different sensory stimulations and it 

is believed that they are a part of a larger term sensory modulation. Posttraumatic 

stress disorder (PTSD) includes the experience of some traumatic event. Since 

there are not many published articles about comorbidity of sensory modulation 

disorder and PTSD, we presented some of them in our article, as well as the process 

of genesis of these two disorders. We also discuss the treatment of those two 

conditions. In conclusion, we give recommendations for implementing further 

research that focuses on the comorbidity of those two conditions and we discuss 

limitations of this article, as well as give some guidelines for the treatment of those 

conditions. 
 

Key words: Sensory modulation, sensory integration, trauma, treatment. 
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PHYSICAL-GEOGRAPHICAL CONTENTS IN SCIENCE AND 

SOCIAL STUDIES TEACHING − FROM THE PERSPECTIVE OF 

TEACHERS IN SERBIA15 
 

Summary: The aim of this paper is to look at the situation in terms of 
representation and realization of physical-geographical contents in the school 
subjects The World Around Us and Science and Social Studies through teachers’ 
opinion. The obtained results indicate that the physical-geographical contents are 
sufficiently represented in the curricula of the subjects The World Around Us and 
Science and Social Studies, and that the learning outcomes related to the physical-
geographical contents are partially concretized and in accordance with the 
provided contents. Most teachers consider that all physical-geographical contents 
are suitable for children’s ability to comprehend in regards to their age and that 
the pupils adopt and understand with ease the contents that are familiar to them 
from everyday environment, and which are more obvious (such as contents about 
relief, as well as plants and animals). The results show that most of the surveyed 
teachers only sometimes use fieldwork, field trips and other forms of empirical 
cognition. Thus, it is important to raise awareness about the significance of applying 
different forms of empirical cognition in pupils’ natural and social environment, and 
at the same time to provide support and assistance to teachers through various 
seminars in the framework of continuous professional development. 
 

Keywords:physical-geographical contents, Science and Social Studies teaching, 
teachers’ opinion, younger school age pupils, natural and social environment. 
 

 
INTRODUCTION 
 

Physical-geographical contents in Science and Social Studies teaching 
 

Throughout history, man has been forced to discover the space around 
him, to get to know his surroundings and explain natural phenomena. That is 
why geography is said to be one of the oldest sciences, representing a link 
between the natural and social sciences (Živković et al. 2015). For that reason, 
learning geographical contents essentially begins from the earliest childhood − 
when we start walking, conquering the space around us (Blagdanić − Banđur 
2018). Then, geographical education begins in preschool institutions, where the 
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foundations of geographical literacy are laid by getting to know the environment 
(Džinović 2015). Geographical contents from the 1st to the 4th grade are 
summarized through the subjects The World Around Us (in the 1st and 2nd 
grade) and Science and Social Studies (in the 3rd and 4th grade). By studying 
them, pupils acquire basic concepts from all geographical disciplines – from 
physical geography, social geography, regional geography, cartography, etc. 

The contents of teaching Science and Social Studies are said to be of an 
interdisciplinary character (Vidosavljević 2010), because it is actually a 
consequence of phenomena and processes in natural and social reality. In order 
for geographical contents, but also the contents of other sciences (biology, 
history, chemistry, physics, etc.) to be applied in teaching and to be appropriate 
for the pupils’ age, they must be didactically transformed (Vilotijević et al. 
2010). As geography is said to represent „spatial science”, so the teaching of 
Science and Social Studies deals with the contents that exist in the space we 
study, that is, spaces of different sizes (Braičić− Franić 2014). In the first grade, 
the spatial and temporal framework in which the teaching contents and 
learning outcomes are placed is limited to the immediate environment of the 
pupils. Roughly, the immediate environment of a pupil would be the space from 
home to school, that is, the space that is closest to the pupils of that age (the 
settlement in which the pupil lives). In the second grade, the spatial framework 
expands to the settlement in which the pupil lives and the immediate 
environment, i.e. settlement with environment. Then, in the third grade, the 
spatial framework expands to the pupil's homeland, while in the fourth grade it 
covers the territory of the Republic of Serbia (Službeniglasnik RS – 
Prosvetniglasnik 10/2017, 16/2018, 5/2019, 11/2019). Geographical contents 
in the teaching of Science and Social Studies are a good example of how the 
contents, in addition to spatial expansion, deepen and expand from grade to 
grade, and thus show another important characteristic of the content of 
teaching Science and Social Studies: the ascending-spiral development that is 
consistent with the pupils’ age characteristics. This means that the role of the 
teacher is to illuminate and create a system of concepts in pupils, i.e. the whole 
picture, and not to interpret the teaching contents only as geographical, 
biological, historical and other (Službeniglasnik RS – Prosvetniglasnik 10/2017). 
The experiential base with which pupils come to school, i.e. certain prior 
knowledge based on everyday experience, represents the basis of learning the 
content of teaching Science and Social Studies (MarušićJablanović− Blagdanić 
2019). The development of scientific (geographical) concepts not only relies on 
experiential knowledge, but their relationship is also mutual, i.e. scientific 
concepts have a reciprocal effect on experiential concepts, building a system with 
all its key characteristics-comprehension and willingness (Vygotsky1983). 
Therefore, taking into account the environment in which pupils live, it 
contributes to pupils' experience and understanding of the complexity and 
interconnectedness of factors operating in their natural and social environment, 
while encouraging their curiosity to discover phenomena and processes in the 
natural and social environment (MarušićJablanović − Blagdanić 2019). 
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Physical-geographical contents in the curricula of the subjects The World 
Around Us and Science and Social Studies 
 

Geography as a science should be viewed as a system of scientific 
disciplines that are grouped into the following units: (1) physical-geographical 
disciplines, (2) socio-geographical disciplines, (3) general-geographical 
disciplines. In this paper, the emphasis is placed on physical-geographical 
disciplines, that is, physical-geographical contents in the teaching of Science 
and Social Studies. Physical geography is a system of natural disciplines of 
geographical science that study the geographic envelope of the Earth in a 
complex way, so the physical-geographical contents include: contents about 
relief, climate, bodies of water, land, flora and fauna. Most of these contents can 
be taught directly in the natural environment, but those contents that cannot, 
are taught with the help of teaching aids: school experiments (Džinović− Tadić 
2020), geographical maps, educational films, instruments (e.g. compass and 
thermometer) and other(Radivojević 2014). A thorough understanding and 
adoption of physical-geographical contents, phenomena and processes, aims at 
forming a scientific view of the world, as well as raising the general culture of 
pupils (Živković et al. 2015). Respecting the environment in which the pupils 
live and their daily direct experience from a specific environment, teachers 
encourage pupils to be curious about discovering phenomena and processes in 
the natural and social community (Službeniglasnik RS – Prosvetniglasnik 
10/2017, 16/2018, 5/2019, 11/2019). Having an insight into the current 
Teaching and Learning Programs for the subjects The World Around Us and 
Science and Social Studies (Službeniglasnik RS – Prosvetniglasnik 10/2017, 
16/2018, 5/2019, 11/2019), we concluded that within the recommended 
teaching contents there is a large number of physical-geographical contents 
studied by pupils from 1st to 4th grade of primary school. In relation to 
geospheres, that is, scientific disciplines that study the processes in those 
geospheres, we give examples of physical-geographical contents given in the 
Teaching and Learning Programs. 

Within the Atmosphere, pupils learn e.g. Changes in heating and cooling 
of air (change in temperature, volume and air movement). Measurement of 
water, air and body temperature (3rd grade), etc. These contents are 
recommended in order to achieve the following learning outcome: upon 
finishing the grade, pupil will be able to connect temperature changes with the 
changes in air volume and movement; to read the water, air and body 
temperature values using a thermometer, etc. 

The Lithosphere layer includes physical-geographical disciplines that 
study the relief of the Earth's surface. An example of such physical-geographical 
content in the Programs − Relief and forms of relief: elevations (hills, 
mountains), depressions (valleys and basins) and plains (2nd grade). The 
content is recommended in order to achieve the learning outcome: …that the 
pupils distinguish the forms of relief in their settlement and surroundings. 
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The Hydrosphere studies bodies of water in nature, and in the Programs 
these are the contents: Bodies of water in the immediate environment (1st 
grade); Surface water: river and its tributaries (left and right banks), pond and 
lake (3rd grade), etc. The learning outcomes that need to be achieved with the 
help of these physical-geographical contents are: …that the pupils recognize the 
bodies of water in the immediate environment: streams, rivers, ponds and lakes; 
…to determine the position of a given object in relation to the prominent forms of 
relief and surface water in their area. 

The Biosphere includes content about plants and animals, but also about 
ecology (Jovanović et al. 2017). Examples of such contents recommended in the 
Programs are: Typical rare and endangered species of plants and animals − 
significance and protection. National Parks of Serbia (4th grade), where the 
following learning outcome is achieved: …that the pupils present the natural 
beauties by which Serbia is recognizable in nature. 

As the learning outcomes represent the specifically described results that 
pupils should achieve at the end of a certain grade, the teachers are given a 
task, and freedom, to realize the learning outcomes in the way they consider 
most appropriate using the recommended content or content of their choice. 

 

MATERIALS AND METHODS 
 

The aim of the research is to look at the situation in terms of 
representation and realization of physical-geographical contents (relief, bodies 
of water, climate, flora and fauna, etc.) in the school subjects The World 
Around Us and Science and Social Studies through teachers’ opinion. 

From the defined aim, the following research tasks were formulated: 
1. Examine teachers’ opinion on whether, and to what extent, physical-

geographical contents are represented in the curricula of The World Around Us 
and Science and Social Studies, and whether the learning outcomes are 
sufficiently concretized and in accordance with the given contents; 

2. Determine the teachers’ opinion on whether the physical-
geographical contents in teaching Science and Social Studies are appropriate 
for children's ability to comprehend, as well as determining the contents of 
physical geography which pupils adopt or understand with ease or not; 

3. Analyze which teaching methods teachers most often use in teaching 
Science and Social Studies, in the realization of physical-geographical contents; 

4. Determine the extent to which teachers use fieldwork, field trips and 
other forms of empirical cognition in the realization of physical-geographical 
contents in teaching Science and Social Studies as well as whether the type of 
settlement in which the school is located has an impact on it. 

 

Research methods, techniques and instruments. The aim and the tasks of 
the research caused the application of the descriptive method, that is, the 
survey technique. The questionnaire with a three-level assessment scale was 
constructed with the intention of examining teachers' opinion on physical-
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geographical contents in Science and Social teaching, that is, on how they are 
represented in the curricula of the school subjects The World Around Us and 
Science and Social Studies, as well as on how teachers implement them in 
teaching (https://forms.gle/PbqpTjMcEFQiiWS2A). The data were collected 
through an online survey in May 2021. 

The research sample consisted of 68 teachers from different schools in 
Serbia, with 80.9% of respondents being female and 19.1% male. In relation to 
the type of settlement in which the school is located, teachers are classified 
into two groups − urban settlement (66.2%) and other settlements (33.8%). 
Based on years of work experience, i.e. professional experience, respondents 
were divided into four groups: from 0 to 10 years (30.9%), from 11 to 20 years 
(19.1%), from 21 to 30 years (30.9 %) and more than 31 (19.1%). 

Data processing. The aim and the tasks of this research caused the 
application of quantitative and qualitative analysis of the collected data. 
Quantitative data processing refers to the basic measures of descriptive 
statistics (f, %) when presenting the frequency of respondents' answers, as 
well as the application of non-parametric procedure (χ² test) to test the 
significance of differences in teachers' answers on fieldwork, field trips and other 
forms of empirical cognition in realizing physical-geographical contents, in 
relation to the type of settlement in which the school is located. Qualitative 
analysis of the collected data included categorization of answers to open-ended 
questions, which referred to the specific physical-geographical contents in 
teaching and learning programs that are not sufficiently suitable for children's 
comprehension, contents that pupils both easily and with difficulty adopt and 
understand, as well as the reasons for not applying fieldwork, field trips and other 
forms of empirical cognition in the teaching of Science and Social Studiesteaching. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Representation of physical-geographical contents in the curricula of The 
World Around Us and Science and Social Studies 
 

With the first task of the research, we wanted to determine the teachers’ 
opinion on the representation of physical-geographical contents in teaching of 
the subjects The World Around Us and Science and Social Studies. The majority 
of teachers (66.2%; f=45) believe that the physical-geographical contents in 
the teaching are sufficiently represented, while almost 30% (f=19) of teachers 
believe that they are not sufficiently represented. Only 4 teachers think that 
the physical-geographical contents are excessively represented in the teaching 
of The World Around Us and Science and Social Studies. 

The next segment, which is a part of the first research task, refers to the 
learning outcomes for the subjects The World Around Us and Science and 
Social Studies. That is, we wanted to examine teachers’ opinion on whether the 
outcomes related to the physical-geographical contents are sufficiently 
concretized and in accordance with the provided contents. The relationship 
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between outcomes and program’s content is such that one outcome can be 
achieved by working on different contents and vice versa, one content can be 
useful in achieving different outcomes (Nastavausmerenanaishode, 
kompetencije, standarde, priručnikzanastavnike – Svetokonas/Prirodaidruštvo 
2015). This is a very important information for every teacher, especially when 
it comes to planning and organizing teaching aimed at achieving subject 
outcomes and evaluating learning processes and outcomes. Therefore, teachers 
choose the contents that will enable the achievement of outcomes, and in 
parallel with the forms, methods and techniques of teaching and pupils’ 
activities because it will, sometimes to the same extent and sometimes more, 
depend on them whether the outcomes will be achieved or not. 

Having an insight into the obtained answers of the teachers, shown in Graph 
1, we see that the opinions are very different. Namely, almost half of the teachers 
believe that the outcomes related to physical-geographical contents are partially 
concretized and in accordance with the provided contents, while about 40% of 
teachers think that the outcomes are sufficiently concretized and uniform. 
 

 
Figure 1. Concretization and accordance of learning outcomes with the provided 

physical-geographical contents 
 
 
Physical-geographical contents in Science and Social Studies teaching 
which pupils adopt with ease/difficulty 
 

At a younger primary school age, pupils should be introduced to a proper 
geographical observation and observation of natural objects, phenomena and 
processes in the local environment, because such activities stimulate children's 
curiosity and develop a research spirit (Džinović 2015). As learning geographic 
content is inseparable from pupils' experience, it is necessary that teachers do 
not require memorization of facts and numbers, but try to make the acquired 
pupils’ knowledge applicable, and that pupils become able to independently 
observe, research and analyze geographical objects, phenomena and processes 
(Blagdanić− Banđur 2018; Džinović 2015). In order for that to happen, it is 
necessary to adopt a system of concepts, through understanding geographical 
concepts and their connection(Radivojević 2014), in order to achieve lasting 
knowledge that is applicable in new situations (Živković− Jovanović 2008; 
Vidosavljević 2010). The second task of the research was to determine the 
opinion of teachers on: (1) whether the recommended physical-geographical 
contents in the teaching of The World Around Us and Science and Social 
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Studies are appropriate for children's comprehension and (2) what are the 
contents of physical geography that pupils adopt with ease, and which contents 
they adopt with difficulty. The obtained results indicate that almost 80% 
(f=52) of teachers believe that all physical-geographical contents given in the 
teaching of The World Around Us and Science and Social Studies are 
appropriate for children's ability to comprehend in regards to their age, 22.1% 
of them (f=15) think that only some contents are not appropriate for the 
pupils' comprehension, while only one teacher stated that they are not 
appropriate at all. 

Teachers listed the following as physical-geographical contents that are 
not suitable for children's comprehension, and are given in the curricula of The 
World Around Us and Science and Social Studies: the concept of relief and forms 
of relief (f=6), contents about climate (f=3), bodies of water (f=2) and other. 

Then, within the next two questions, we asked the teachers to state 
which, according to their experience and work with pupils, are the specific 
contents of physical geography that students adopt and understand with ease, 
and with certain difficulties. As these two questions were of an open type, the 
teachers listed several specific contents, and we presented their answers, i.e. 
the frequency of the same responses, in Table 1. 

 
Table 1. Physical-geographical contents which pupils adopt with ease/difficulties. 

 

Physical-geographical contents f 
 
Contents that pupils adopt and 
understand with ease 

Relief 17 
Plants and animals 15 
Bodies of water 13 
Other < 3 

 
Contents that are most difficult for 
pupils to adopt and understand 

Relief 16 
Climate 11 
Bodies of water 6 
Plants and animals 4 
Other < 3 

 

Having insight into the obtained results, a contradiction is seen in the 
teachers' answers. Namely, the contents about the relief were most often 
mentioned by the teachers as contents that the pupils adopt and understand 
with ease, but also as the contents that the pupils do not adopt and understand 
so easily. Stating the reasons why the contents about the relief (but also other 
contents they listed − about bodies of water, wlora and fauna) are easy to adopt 
and understand, is that the processing of these contents is based on the 
principle of obviousness, that is, these contents are available to pupils in their 
environment, they are familiar to them from everyday experience, and are 
therefore more motivated to learn the content about which they already have 
some prior knowledge. However, it is up to the teacher to take care of the 
integration of experiential and scientific knowledge (Blagdanić− Banđur 2018), 
but also, due to the nature of the content of the subject and the given outcomes 
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that need to be achieved, to organize activities outside the classroom, that is, in 
a natural and social environment (Službeniglasnik RS – Prosvetniglasnik 
11/2019). The most common contents about the relief that pupils do not adopt 
or understand with ease are the forms of relief such as: gorges, basins and 
canyons (f=9). Relief contents provide the teacher with a wide range of 
opportunities to integrate theory and practice through experiments, which can 
be of great help to pupils in understanding these contents. In addition to school 
experiments, various obvious methods can be used in teaching, such as a 
variety of illustrative material (photographs, illustrations, tables), school and 
environment plans, various models, videos and more (Džinović− Tadić 2020). 
Learning from different sources is very important for active knowledge 
acquisition and understanding of the given content (Grbović− Draganić 2017). 

In addition to the mentioned forms of relief, pupils find it difficult to 
adopt and understand the contents about the climate. As it is not sensually 
accessible such as relief and bodies of water, climate is a very abstract term for 
pupils of younger primary school age, because the climate of an area is 
determined on the basis of decades of measuring. However, various activities 
can be organized in the classroom, such as monitoring changes in 
meteorological elements during the year (temperature, precipitation, wind, 
etc.), so that pupils can understand more easily the characteristics of the 
climate of their area. 

Among other teachers’ answers, of which there were less than 3, there 
were mostly contents that do not even belong to the contents of physical 
geography: orientation, cartographic literacy, contents about movement, etc. 

 
Selection of teaching methods in realization of physical-geographical 
contents in Science and Social Studies teaching 
 

Creating an efficient and innovative learning environment implies a 
professional and well-thought-out choice of different teaching and work 
methods (Zuljan et al. 2021; Maričić – Trbojević 2021).Teaching methods are 
„procedures, work methods aimed at achieving the goals and tasks of teaching 
a particular subject” (Blagdanić− Banđur 2018: 228). The choice of such system 
of methodical procedures, by which geographical contents are processed in 
Science and Social Studies teaching, depends on many factors: the geographical 
content itself, educational goals and tasks, pupils' age, pupils' prior knowledge, 
teachers' methodical competency, school equipment, etc. (Džinović 
2015;Braičić et al. 2015).Through the third task of the research, we wanted to 
determine which teaching method teachers use the most in the realization of 
physical-geographical contents during the classes of The World Around Us and 
Science and Social Studies. As general didactic teaching methods are most often 
used in the teaching of Science and Social Studies, which are adapted to the 
specifics of the subject, we offered teachers 6 teaching methods: the oral 
presentation method (monologue), the discussion method (two-way 
communication), the study assignment method, the text-based method, the 
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demonstration method, and the practical method. The results indicate that the 
majority of teachers most often apply the method of demonstration in the 
realization of physical-geographical contents (44.1%; f=30), while in the 
second place is the discussion method (27.9%; f=19), and in the third is the 
practical method (17.6%; f=12). Other teaching methods were marked by less 
than 6% of teachers. 

As we have already pointed out, the choice of teaching methods in the 
realization of certain content depends on many factors. This means that 
teachers should take into account the specifics of the contents of physical 
geography and realize them by using visual methods, first of all the method of 
demonstration (which was determined by our research), which enables pupils 
to use their senses to get to know the world around them (Maričić – Trbojević 
2021). This does not mean the end of the cognitive process, but it is only the 
initial step in gaining clear ideas and understanding of the concepts and laws of 
the natural and social environment. Then, the teacher should direct the pupils' 
attention to the questions by applying different teaching methods, e.g. the 
discussion or presentation method, in order to verify the pupils’ understanding 
of the content through discussion and / or to open some new unresolved issues 
(Zuljan et al. 2021). An adequate combination of teaching methods in the 
teaching of Science and Social Studies should be such that pupils are placed in 
the center of the teaching process, so that they can explore, conclude and 
construct knowledge based on experience (Trivić et al. 2019). Some examples 
of such teaching methods are inquiry-based methods, computer-assisted 
teaching, mind maps, etc. These methods have proven to be effective both in 
the natural (Radulović− Stojanović 2019; Radulović 2021) and in the social 
sciences (Knežević et al. 2020). 

 
The application of fieldwork, field trips and other forms of empirical 
cognition in Science and Social Studies teaching 
 

If properly planned and implemented, teaching in nature is of great 
importance for the education and upbringing of pupils in the broadest sense 
(Mihajlović 2012). Due to the very nature of the content of the subjects The 
World Around Us and Science and Social Studies and the given learning 
outcomes that need to be achieved, it is desirable to organize activities outside 
the classroom as often as possible (Službeniglasnik RS – Prosvetniglasnik 
11/2019), or process content in pupils’ natural and social environment. This 
stems from the fact that „physical geography with its contents studies the 
nature of the Earth's surface, its spheres, their complexity and 
interdependence” (Živković− Jovanović 2008: 260). That is why it is good to 
acquire basic geographical knowledge through direct teaching in the field 
(Grbović− Draganić 2017). In addition to fieldwork and learning outside the 
classroom linking theory to the „real world” (Day 2012), they represent a 
significant motivating factor for pupils (Catling− Willy 2018). Through 
fieldwork, pupils are brought to the forefront, gradually becoming more 
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independent and autonomous, while encouraging their thinking, research and 
drawing conclusions (Grbović– Draganić2017). 

However, although it is considered that classes, which deal with 
geographical content, are the most successful and of the highest quality when 
realized in nature, research has shown that not all teachers are in the mood for 
this type of teaching or do not apply it for some other reasons (Borić et al. 
2010; Kadijević− Gutvajn 2020; Mihajlović 2012; Sever et al. 2017; Džinović 
2015). We obtained very similar results with the penultimate question in the 
questionnaire, which asked the teachers to state to what extent they use 
fieldwork, field trips and other forms of empirical cognition in the realization 
of physical-geographical contents in the subjects The World Around Us and 
Science and Social Studies. As we anticipated, the results have shown that 
most teachers (73.5%; f=50) sometimes use fieldwork, field trips and other 
forms of empirical cognition, 16.2% (f=11) often use them, and 10.3 % (f=7) 
never. It should be noted that all teachers who stated that they never use 
fieldwork, field trips and other forms of empirical cognition, have over ten 
years of work experience and as the main reason (for not using such teaching 
methods) they stated that the school administration has no understanding for 
that kind of teaching. 

Having insight into the obtained results, we wanted to check whether 
there is a connection between the type of settlement in which the school is 
located and the application of fieldwork, field trips and other forms of 
empirical cognition. We started from the assumption that teachers from rural 
areas more often apply different forms of empirical cognition in regards to 
teachers from urban areas. Based on the calculated χ2 test (χ2=0.825, df=2, 
p=0.662), which is less than the limiting values (5.991 and 9.210), we conclude 
that there is no statistically significant correlation between the settlements in 
which the teacher works, i.e. in which the school is located, and the application 
of various forms of empirical cognition in Science and Social Studies teaching. 

According to some research in our country, it is very important to provide 
support to teachers, primarily in order to raise awareness of the importance of 
studying the teaching contents in nature (Mihajlović 2012), especially when it 
comes to studying physical and geographical content in teaching Science and 
Social Studies. Otherwise, mechanically acquired knowledge will remain only 
formal and unrelated to geospace and geographical reality (Živković− Jovanović 
2008). Also, the interests and desires of pupils who like when classes are 
organized in nature should not be neglected, because then they learn by direct 
experience in the natural environment (Sever et al. 2017). 

 

CONCLUSIONS 
 

In this paper, we wanted to look at the representation, understanding 
and realization of physical-geographical contents in Science and Social Studies 
teaching, i.e. in the subjects The World Around Us and Science and Social 
Studies. Based on the obtained results, we came to the following conclusions: 
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• Physical-geographical contents are sufficiently represented in the 
curricula of The World Around Us and Science and Social Studies, while the 
learning outcomes (which refer to the contents of physical geography) are 
partially concretized and in accordance with the provided contents; 

• Contents in the field of physical geography given in the curricula of The 
World Around Us and Science and Social Studies are appropriate for children's 
ability to comprehend in relation to their age. According to the experience of 
the surveyed teachers and their work with pupils, the specific contents of 
physical geography that pupils adopt and understand with ease are the 
contents about the relief, as well as about the flora and fauna. The contents 
about the relief were most often mentioned by the teachers as content that the 
pupils adopt and understand with certain difficulties (especially geographical 
terms: gorge, canyon, basins). The reason for this contradiction probably lies in 
the different ways of realizing physical-geographical contents. The diversity of 
geographical contents implies the application of various forms and teaching 
methods in their processing, as well as the use of various teaching aids. In 
addition, it is good that basic geographical knowledge is acquired through 
teaching in the field, i.e. in the natural and social environment of pupils; 

• The previous conclusion is followed by the result of the research, which 
is that teachers most often apply the method of demonstration in the 
realization of physical-geographical contents. In accordance with the nature of 
the subjects The World Around Us and Science and Social Studies, an adequate 
combination of teaching methods is necessary, which should be such as to 
place pupils in the center of the teaching process so that they can explore, 
conclude and construct knowledge based on experience; 

Although it is considered that classes that deal with geographical content 
are the most successful and of the highest quality when realized in nature, 
most teachers included in our research only occasionally use fieldwork, field 
trips and other forms of empirical cognition in the implementation of physical-
geographical content in the subjects The World Around Us and Science and 
Social Studies. Therefore, it is very important to constantly raise awareness of 
the importance of applying different forms of empirical cognition in the natural 
and social environment of pupils, and at the same time to provide support and 
assistance to teachers through various seminars in continuous professional 
development. 
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ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКИ САДРЖАЈИ У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И 

ДРУШТВА – ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ УЧИТЕЉА У СРБИЈИ 
 

Сажетак: Циљ рада је да се кроз мишљење учитеља сагледа ситуација у 
погледу заступљености и реализације физичко-географских садржаја у 
наставним предметима Свет око нас и Природа и друштво.Добијени 
резултати указују да су физичко-географски садржаји довољно 
заступљени у програмима наставних предмета Свет око нас и Природа и 
друштво, а да су исходи учењакоји се односе на физичко-географске 
садржаје делимично конкретизовани и усклађени са предвиђеним 
садржајима. Већина учитеља сматра да су сви физичко-географски 
садржаји из програмa наставних предмета Свет око нас и Природа и 
друштво примерени дечјим могућностима разумевања у односу на узраст и 
да садржаје који су познати ученицима из свакодневног окружења, који су 
очигледнији, ученици усвајају и разумеју са лакоћом (као што су садржаји о 
рељефу, као и о биљкама и животињама). На учитељу је да води рачуна о 
интеграцији искуствених и научних сазнања, али и да, због природе самих 
садржаја предмета и датих исхода које је потребно остварити, што чешће 
активности организује ван учионице, односно у природном и друштвеном 
окружењу. Међутим, резултати показују да већина испитаних учитеља 
само понекадкористи теренске вежбе, екскурзије и друге облике 
емпиријског сазнавања. Због тога је важно стално подизати свест о 
значају примене различитих облика емпиријског сазнавања у природном и 
друштвеном окружењу ученика, а истовремено и пружати подршку и 
помоћ учитељима путем разних семинара у оквиру сталног стручног 
усавршавања. 

 

Кључне речи: физичко-географски садржаји, настава природе и друштва, 
мишљења учитеља, ученици млађег школског узраста. 
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СОЦИОДЕМОГРАФСKИ ПРЕДИKТОРИ СТАВОВА ПРЕМА 
ОСОБАМА СА СМЕТЊАМА У ИНТЕЛЕKТУАЛНОМ 

РАЗВОЈУ 
 

Сажетак: У литератури се уочава велики број радова који се бави 
тематиком ставова према особама са сметњама у развоју. Углавном, ови 
радови имају тенденцију да истакну предикторе ставова бавећи се темом 
инклузије. Имајући у виду закључке претходих истраживања и несумњив 
значај ставова o инклузији деце са сметњама у интелектуалном развоју у 
друштво, формиран је и циљ овог рада. Циљ овог рада је да се прегледом и 
анализом доступних истраживања сагледа који су социодемографски 
предиктори ставова према особама са сметњама у интелектуалном 
развоју. Преглед доступне литературе извршен је претраживањем 
електронских база података Google Scholar, ResearchGate, Kонзорцијума 
библиотека Србије за обједињену набавку (Kobson), као и доступних 
штампаних књига. Анализа резултата истраживања указује да следећи 
фактори имају велики утицај на ставове према особама са сметњама у 
интелектуалном развоју: ниво развијености емпатије, ниво знања о 
особама са сметњама у развоју, учесталост контаката са особама и децом 
са сметњама у развоју, пол, узраст и сл. Налаз да различити ставови 
испитаника према особама са сметњама у развоју зависе од различитих 
фактора је налаз који отвара низ нових истраживачких питања. Такође, 
даје и добру полазну основу за нова истраживања. У будућности би требало 
понудити моделе и програме промене ставова деловањем на предикторе.  
 

Kључне речи: анализа, предиктори, ставови, особе са ИО. 
 

 
УВОД 
 

Постоје различите дефиниције ставова у зависности од теоријског 
приступа на коме су засноване. Једна од општијих дефиниција указује на 
то да ставови представљају предиспозиције људи да доживе ствари и 
ситуације на одређен начин и да поступе у складу са својим виђењем 
(Špelić et al., 2009). 
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Према Пецу, став је стечена, релативно трајна и стабилна 
организација позитивних или негативних емоција, вредновања и 
реаговања према неком објекту (Petz 1992: 426). Ставови се формирају 
непосредним контактом, на основу искуства или у интеракцији са 
околином. Ставови су трајни, мада се, стицањем новог искуства, могу 
мењати (Leutar & Štambuk, 2006). 

Став је идеја о одређеној друштвеној групи која је праћена 
емоцијама и предвиђа понашање према тој групи у специфичним 
условима (Holtz & Tessman, 2007). Међутим, битно је напоменути да се 
ставови не односе само на друштвене групе, него се односе и на ствари, 
појаве, ситуације и слично. Овом дефиницијом се указује на присуство 
три компоненте ставова, а то су когнитивна, афективна и бихевиорална 
компонента. Kогнитивна димензија се односи на идеју која је заснована 
на процесу категоризације и представља минималан услов за постојање 
ставова. Афективном компонентом се указује на емоције које прате идеју. 
Бихевиорална димензија одражава намере особе према стимулусима који 
су укључени у специфичну категорију, а посебно је условљена социјалним 
нормама. Практичан значај примене трокомпонентног модела ставова у 
инклузивном окружењу се огледа у томе да је поред когнитивне 
репрензентације ометености значајно укључити и афективну 
компоненту ставова (Campbell et al., 2004), јер позитивнија осећања могу 
довести до веће спремности за учешће у заједничким активностима са 
вршњацима који имају сметње у развоју (Miller et al., 1996). 

Розенбаум са сарадницима (Rosenbaum et al., 1986) тврди да је 
развој ставова заснован на две преклапајуће секвенце развоја, а то су 
процеси који доминирају дечјим искуством (са афективног, преко 
перцептивног до когнитивног нивоа) и усмереност пажње (од себе, преко 
група до појединаца). Имајући у виду да су деца посебно осетљива на 
социјалне факторе који су у складу са њиховим развојним нивоом, 
посебно је значајан податак да се очекује да на узрасту од осам до десет 
година деца могу позитивно реаговати на информације и интервенције 
које су засноване на когнитивним процесима који им омогућавају да 
разумеју категорије и индивидуалне квалитете људи. Поред когнитивног 
развоја, на настанак и развој ставова утиче и социјално окружење. У том 
погледу се у литератури посебно истиче значај идентификације 
појединца са референтном групом (Rosenbaum et al., 1986). 

Даље, Кемпбел (Campbell, 2007) указује на значај процеса учења, 
истичући да деца прихватају ставове своје породице и окружења, као и да 
се кроз образовање ставови директно преносе на децу. Најпре је развој 
ставова приписиван породици, а истраживања несумњиво показивала да 
одређено понашање родитеља утиче и на развој личности детета. На 
формирање дечје личности утичу родитељска нега и топлина, подршка и 
прихватање (Павићевић, 2018). Временом је утицају вршњака 
приписиван све већи значај, препознајући важност вршњачке игре и 
сукоба у процесу учења (Rosenbaum et al., 1986). Осим утицаја вршњака, 
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велики је и утицај наставника. Наставник има најодговорније место у 
процесу учења, јер свака врста учења зависи најпре од његових 
квалитета: стручних, научних, психолошких, моралних и пре свега 
људских (Миленовић, 2009).  

Kада се говори о ставовима, треба имати у виду и стигматизацију. 
Стигматизација особа са ометеношћу се дефинише као негативно 
обележавање, маргинализовање или избегавање особа зато што имају 
неку врсту поремећаја. Она се заснива на унапред формираним 
негативним ставовима, односно предрасудама (Милачић-Видојевић и 
Драгојевић, 2011). Многи фактори утичу на став појединца према особама 
са инвалидитетом: узраст, пол, ниво образовања, брачни статус, 
социоекономски статус, место становања (Paris, 1993, према Goreczny et 
al., 2011). Уколико су ставови према особама са ометеношћу негативни, 
велика је вероватноћа да ће то утицати на укључивање ових особа у 
школе, радне организације и друштво у целини (Gilmore et al., 2003. према 
Yazbeck et al., 2004).  

Имајући у виду закључке претходих истраживања и несумњив 
значај ставова за инклузију деце са сметњама у интелектуалном развоју у 
друштво формиран је и циљ овог рада. Циљ овог рада је да се прегледом и 
анализом доступних истраживања сагледа који су социодемографски 
предиктори ставова према особама са сметњама у интелектуалном 
развоју како би се у будућности понудили модели и програми промене 
ставова деловањем на предикторе. 

 

МЕТОД РАДА 
 

Преглед доступне литературе извршен је претраживањем 
електронских база података Google Scholar, ResearchGate, Kонзорцијума 
библиотека Србије за обједињену набавку (Kobson), као и доступних 
штампаних књига. Приликом претраживања коришћене су листе 
референци из радова пронађених на основу претраге по кључним речима 
на српском и енглеском језику: ставови, особе са сметњама у развоју, 
интелектуална ометеност, демографски предиктори и различите 
комбинације наведених речи. Прегледана је доступна литература са темом 
ставова према особама са интелектуалном ометеношћу. 

 

СОЦИОДЕМОГРАФСКИ ПРЕДИКТОРИ СТАВОВА ПРЕМА 

ОСОБАМА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ – 

ИСТРАЖИВАЧКИ ДИСКУРС 
 

Резултати досадашњих истраживања су показали да следећи 
фактори имају велики утицај на ставове деце и особа типичне популације 
према деци и особама са тешкоћама у развоју: ниво развојености 
емпатије, ниво знања о особама са сметњама у развоју, учесталост 
контаката са особама и децом са сметњама у развоју, утицај пола и 
слично (Davis, 1980). 

Т. Лазовић, А. Лукић, Ј. Видојевић 



 
Књига 17, 2022. година 

 138 

 

Повећање знања о особинама чланова мањинске групе сматра се 
значајним за смањење негативних ставова према њима. Очекивања 
заснована на теорији атрибуције су да ће до промјене ставова доћи тако 
што ће повећање знања о особи која припада мањинској групи деловати 
на афективне одговоре усмерене ка њој, а да ће потом ови одговори 
учинити понашајне намере позитивнијим. Холц и Тесман (Holtz & 
Tessman, 2007) су у свом истраживању користиле видео-запис о 
Туретовом синдрому у коме су дале експланаторне информације о овом 
синдрому. Истраживањем је обухваћено 179 деце, узраста од седам до 
петнаест година. У експерименталну групу је укључен 91 ученик, а у 
контролну 45 ученика. Испитаници су уједначени у погледу пола и 
узраста. Резултати студије указују на то да је након спровођења програма 
у експерименталној групи утврђено статистички значајно повећање 
знања о особама са Туретовим синдромом, као и постојање бољих ставова 
према овој друштвеној групи (Holtz & Tessman, 2007). 

Kембел и сарадници (Campbell et al., 2004) су у својој студији, која је 
узорком обухватила 576 деце просечног узраста десет година, 
процењивали утицај давања информација које су наглашавале сличности 
деце са аутизмом и њихових вршњака, као и оних које се односе на 
специфичне карактеристике особа са аутизмом на ставове према деци са 
овим развојним поремећајем. Проценом ставова пре и после добијања 
наведених информација утврђен је позитиван утицај знања на ставове 
према овој друштвеној групи. У прилог томе да знање о аутизму има 
позитиван утицај на ставове према особама са овим развојним поремећајем 
говоре и резултати студије сличног дизајна (Campbell et al., 2004). 

Kембел (Campbell, 2007) је процењивала и ефекте знања стечених 
личним представљањем ученика са аутизмом на ставове вршњака 
типичног развоја. Узорак је чинило 233 испитаника просечног узраста 
десет година и седам месеци. Резултати студије су у складу са 
претходним наводима да добијање информација о аутизму за резултат 
има позитивније ставове према припадницима ове популације. Наиме, 
добијање описних информација о аутизму је резултирало позитивнијим 
когнитивним ставовима. Треба напоменути да је лично представљање 
особа са аутизмом довело до позитивнијих конативних ставова у односу 
на описне информације о аутизму (Campbell 2007). Резултати претходних 
студија недвосмислено говоре у прилог позитивном утицају знања о 
особама са ометеношћу на ставове према њима. 

Розенбаумова метааналитичка студија (Rossenbaum et al., 1986) 
указује на то да контакт између припадника различитих група може 
довести до побољшања ставова посредовањем знања, емоција и 
анксиозности. Наиме, према наводима аутора студије са повећањем 
знања о припадницима неке групе, смањењем анксиозности приликом 
сусрета с њима и повећањем емпатије према овим особама долази до 
позитивне промене ставова (Rossenbaum et al., 1986). 
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Резултати истраживања показују и да сва три претходно поменута 
посредника имају статистички значајан ефекат, али да повећање знања 
има мањи ефекат у односу на повећање емпатије и/или смањење 
анксиозности. Kада су у питању ставови опште популације, у студији 
спроведеној на 878 испитаника (Dyson, 2005) утврђено је да особе 
женског пола имају позитивније ставове. Особе женског пола су дале 
позитивније одговоре на сва питања о животу у заједници особа са 
Дауновим синдромом и личним односима са овим особама, али су 
испољиле негативније ставове у погледу питања о инклузивном 
образовању деце са Дауновим синдромом него испитаници мушког пола. 
У складу са тим су и резултати студије Гилморове (Gilmore, 2006), која 
проналази да су мушкарци чешће спомињали негативне особине као што 
је присуство снижених интелектуалних капацитета код особа са 
Дауновим синдромом, док су жене указивале на позитивне личне 
карактеристике ове популације (Gilmore, 2006). Полне разлике остају и у 
одраслом добу, женски испитаници и у овом периоду испољавају 
позитивније ставове према особама са Дауновим синдромом. 

Мирет и сарадници (Mirete et al., 2020) су по основу контакта и 
знања пошли од тога да би било корисно испитати ставове према 
особама са интелектуалном ометеношћу (ИО) на узорку студената из 
области друштвено-хуманистичких наука, те су 245 студената 
Педагошког факултета Универзитета у Мурсији (Шпанија) укључили у 
своје истраживање. Наиме, циљ њихове студије односи се на 
идентификацију спољашњих и унутрашњих фактора који могу да се 
окарактеришу као предиктори ставова према особама са ИО. За 
реализацију овог истраживања посебно је конструисан упитник који 
представља модификацију два инструмента и који се састоји од две 
различите димензије. Прва димензија је у вези са емпатијом, односно 
бригом из саосећајности (пример тврдње из упитника је Веома ми је жао 
када други људи имају проблеме, а друга се односи на ставове према 
особама са инвалидитетом (пример тврдње је Људи са инвалидитетом 
треба да буду смештени у специјалне институције). Резултати 
истраживања говоре у прилог томе да емпатична забринутост, односно 
брига из саосећајности представља предиктор позитивних ставова према 
особама са ИО. С друге стране, показало се да, на пример, претходно 
знање о инвалидитету није релевантно у овом случају (Mirete et al., 2020). 

Студија Јазбека и сарадника (Yazbeck et al., 2004) имала је за циљ да 
испита ставове према одраслим особама са ИО. Истраживање је 
спроведено у Аустралији и обухватило је студенте, стручњаке 
различитих профила који се баве особама са интелектуалном 
ометеношћу и добровољце из опште популације који су долазили из 
већих градова на источној обали Аустралије. Ради прикупљања података 
у студији су коришћена четири стандардизована упитника. На кућну 
адресу испитаника послато је 1100 упитника од чега је 44,7% враћено. 
Одговори су били анонимни. Закључак аутора је да су најпозитивније 
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ставове према особама са интелектуалном ометеношћу имали студенти и 
стручњаци, затим млађе особе и особе са универзитетским образовањем. 
Наведене групе испитаника су, такође, највише подржале интеграцију 
интелектуално ометених особа у друштвену заједницу, као и права ових 
особа. Нису пронађени резултати који би указали на зависност ставова 
испитаника у односу на њихов пол. Такође, описано истраживање 
подржава претпоставку да старији испитаници исказују негативније 
ставове према интелектуално ометеним особама него млађи испитаници, 
што се оправдава чињеницом да су старији људи живели у времену када су 
се интелектуално ометене особе смештале у посебне институције и на тај 
начин биле мање уочљиве у друштвеној заједници (Yazbeck et al., 2004). 

У овој студији студији (Yazbeck et al., 2004) није пронађена 
статистички значајна разлика у ставовима испитаника у односу на пол. 
За разлику од ових података, у студији коју је спровео Горецни са 
сарадницима (Goreczny et al., 2011) наилазимо на резултате који показују 
присуство позитивнијих ставова испитаника женског пола према особама 
са интелектуалном ометеношћу. Такође, постоје и друге студије које 
потврђују позитивније ставове особа женског пола према особама са 
интелектуалном ометеношћу (Yuker & Block, 1986; Chen et al., 2002; Ten 
Klooster et al., 2009 према Goreczny et al, 2011). Ипак, неки аутори (Morin et 
al., 2012) указују на то да те разлике могу бити и у односу на поједине 
димензије става, било да је у питању афективна, когнитивна или 
конативна. Наиме, у студији ових аутора се испоставило да су мушкарци 
имали мање повољне ставове у погледу фактора нелагодности, односно 
афективне димензије става. Жене су имале негативније ставове у односу 
на когнитивну димензију става код фактора познавања способности и 
права особа са ИО. Када је у питању испитивање имплицитних насупрот 
експлицитним ставовима, одређени аутори (Wilson & Scior, 2015) истичу 
да неке социодемографске карактеристике, као што је пол, нису 
статистички значајно повезане са ставовима према особама са ИО. 

Резултати претходно поменутих студија (Yazbeck et al., 2004; 
Goreczny et al., 2011; Morin et al., 2012) показују и да постоји статистички 
зачајна разлика у ставовима у односу на узраст испитаника. Аутори су 
добили резултате да млађи испитаници имају позитивније ставове према 
особама са интелектуалном ометеношћу. Међутим, друга истраживања 
дошла су до резултата да млађи испитаници имају негативније ставове 
према особама са интелектуалном ометеношћу (Ten Klooster et al., 2009). 
Млађе особе не разумеју значење ометености. Особе у доба адолесценције 
генерално имају велики број негативних ставова. Такође, млађи 
испитаници ствари посматрају у крајностима, или је нешто добро или 
лоше, без нијанси које старије особе вероватно узимају у обзир (Ten 
Klooster et al., 2009).  

Да узраст има утицаја на ставове према интелектуално ометеним 
особама, показују и резултати истраживања Морина и сарадника (Morin 
et al., 2012), где је добијено да су млађи испитаници имали повољније 
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ставове. Даље, у овом истраживању које је спроведено телефонским 
путем на узорку од 1605 становника Kвебека добијено је да су генерално 
присутни повољни ставови према особама са ИО на све три димензије. 
Показало се и да су ставови негативнији што је нижа функционалност 
особе са ИО. Резултати су добијени коришћењем Упитника о ставовима 
према интелектуалној ометености који садржи пет следећих фактора:                
1) нелагода/дискомфор; 2) сензибилитет; 3) познавање узрока;                               
4) познавање способности и права; и 5) интеракција. На основу одговора на 
овом упитнику,добијено је још и да ставови варирају у зависности од пола, 
образовног нивоа и узраста, али и од степена знања о ИО, броја познаника 
са ИО и квалитетом и учесталошћу контакта са њима (Morin et al., 2012).  

У још једној студији прави се осврт на повезаност узраста и ставова, 
где је ауторка (Domagała-Zyśk, 2021) имала за циљ да процени ставове 
људи из различитих старосних група према особама са ИО за време 
пандемије ковида 19. Овим истраживањем обухваћено је 223 испитаника 
из Лублина (Пољска), чији су одговори скупљани од маја 2020. до јануара 
2021. Подаци су прикупљени уз помоћ вишедимензионалне скале ставова 
према особама са инвалидитетом и посебно дизајнираног Упитника о 
ставовима према особама са ИО током пандемије, и указују на то да су 
генерални ставови повољни, али не у великој мери, односно да су ставови 
благо подржавајући. Даље, ставови су се разликовали код испитаника 
различитих старосних група: најмлађа и најстарија група показивале су 
највише позитивних ставова, а они у категорији одраслих (35‒60 година) 
имали су најнегативније ставове (Domagała-Zyśk, 2021). 

Што се тиче испитаника који у породици имају особу са 
инвалидитетом, студија коју је спровео Горецни са сарадницима 
(Goreczny et al., 2011) даје сличне резултате као и остала истраживања 
(Ten Klooster et al., 2009), а то је да ови испитаници имају позитивније 
ставове према особама са инвалидитетом од појединаца који у породици 
немају особе са инвалидитетом. Али, мора се узети у обзир и чињеница да 
је у овој студији била обухваћена неколицина појединаца које у породици 
имају особе са инвалидитетом, као и неколицина самих особа са 
инвалидитетом. Додатно, и у студији Морина и сарадника (Morin et 
al.,2012) је добијено да су ставови према особама са ИО позитивнији што 
је чешћи и квалитетнији контакт са њима. Мирет и сарадници (Mirete et 
al., 2020) указују на то да спољни фактори, а у конкретном истраживању 
контакт са особама са инвалидитетом, не представља предиктор ставова 
према особама са ИО.  

Приказано је и да испитаници са факултетским образовањем имају 
ставове који су позитивнији од ставова испитаника са нижим образовним 
нивоом (Yazbeck et al., 2004). Исто закључују и друге студије (Ten Klooster 
et al., 2009): универзитетски образоване особе су информисаније и 
свестраније, те су њихови ставови позитивнији у односу на особе са 
средњом или нижом стручном спремом. Морин и сарадници (Morin et al., 
2012) потврђују да виши образовни ниво указује и на позитивније 
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ставове према особама са ИО. Упркос томе, неки аутори (Wilson & Scior, 
2015) напомињу да, када су у питању имплицитни ставови, нема 
статистички значајне повезаности образовног нивоа са ставовима. 

Kод испитивања ставова битно је нагласити да ли су у питању 
експлицитни или имплицитни ставови, који могу постојати истовремено, 
али не морају бити у сагласности (Gawronski & Bodenhausen, 2006). 
Експлицитни ставови се често повезују са социјално пожељним 
одговорима, а имплицитни су они који се јављају на несвесом нивоу 
(Strack & Deutch, 2004), те се између њих може јавити дискрепанца. У 
истраживањима се то неретко и дешава, а посебно када су у питању 
социјално осетљиве теме (Fazio et al., 1995). Kако би се предупредило 
добијање резултата који нису у корак са ставовима који су заиста 
присутни, аутори (Wilson & Scior, 2015)  су испитивали управо 
имплицитне ставове према особама са ИО и њихову везу са 
експлицитним ставовима, социјалном дистанцом, емоционалном 
реакцијом и контактом. Истраживање је реализовано путем интернета на 
узорку од 326 испитаника из Велике Британије, чији одговори указују на 
то да имплицитни ставови нису значајно повезани са експлицитним 
ставовима, социјалном дистанцом или емоционалним реакцијама. Томе 
треба додати и да имплицитни ставови нису варирали у односу на ниво 
контакта испитаника са особама са ИО, нити у односу на тип тог контакта 
(добровољан или невољан), али су ове карактеристике и те како утицале 
на експлицитне ставове. Додатно, добијено је да постоји мала до умерена 
повезаност између емоционалних реакција и експлицитних ставова и 
социјалне дистанце (Wilson & Scior, 2015).  

 
ДИСКУСИЈА 
 

На основу прегледаних студија, долази се до закључка да на ставове 
испитаника утичу различити чиниоци: узраст, пол, образовање, као и 
претходни контакт са особама са инвалидитетом. Негативни ставови 
према ометеним особама доводе до лоше интеграције ових особа у 
друштвену заједницу. Како наводе поједини аутори (Hergenrather & 
Rhodes, 2007, prema Goreczny et al., 2011), ставови могу довести и до 
негативног утицаја на самопоштовање особа са инвалидитетом, виђење 
своје болести, или коришћење стручних и рехабилитационих центара. 

Ставови имају велики утицај на друштво и понашање људи. 
Ставови су део личности, односно нешто што сматрамо делом себе 
самога. Kао такви, они утичу и на наше мишљење, памћење и сећања.  

Ставови су најчешће у складу са ставовима групе којој особа 
припада. Сама група као целина критикује и осуђује ставове који нису у 
складу са ставовима већине, односно врши притисак на то да се њени 
ставови прихвате и усвоје. Антонак са сарадницима (Antonak et al., 1993) 
описује да код сваког појединца постоји потреба да буде прихваћен од 
стране групе којој припада, па он се повинује и њеним ставовима. 
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Особе са интелектуалном ометеношћу, исто као и друге особе, имају 
различите потребе, жеље и циљеве, међу којима је и потреба да буду 
прихваћене у друштву и укључене у друштвене активности. Негативни 
ставови према особама са интелектуалном ометеношћу смањују 
могућности да ове особе буду успешно интегрисане у друштво. Такође, 
негативни ставови утичу на њихово самопоуздање, селфконцепт и 
квалитет живота.  

Важно је навести да постоје одређени програми промене ставова 
који су засновани на контакту и темеље се на веровању да ће са 
повећањем контакта између припадника већинске и мањинске групе 
доћи до позитивне промене ставова. Према наводима Розенбаума 
(Rossenbaum et al., 1986) ови програми такође су засновани и на хипотези 
контакта и теорији социјалног идентитета. 

У будућности би требало искористи знања о предикторима ставова 
ради формирања нових програма за њихову измену. Уколико знамо да 
информације и контакт утичу на промену ставова, као и да постоји 
одређени узраст на коме су испитаници више сензибилисани на 
различитости или да је емпатичност предиктор због које особе женског 
пола имају позитивније ставова према особама са ИО, требало би да 
развијамо програме за децу и младе који укључују ове компоненте. 

 
ЗАКЉУЧАК 
 

Налаз различитих ставова испитаника према ометеним особама, а у 
зависности од различитих фактора налаз је који отвара низ нових 
истраживачких питања и даје добру полазну основу за нова 
истраживања. У складу са закључцима истраживања у литератури, у 
будућности би требало оформити програме и моделе промене ставова 
према особама са сметњама у интелектуалном развоју деловањем на 
предикторе. 
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SOCIODEMOGRAPHIC PREDICTORS OF ATTITUDES TOWARDS 

PERSONS WITH DISABILITIES IN INTELLECTUAL DEVELOPMENT 
 

Abstract: There are number of papers in the literature that deal with the topic of 
attitudes towards people with disabilities. In general, these papers tend to highlight 
the predictors of attitudes, dealing with the topic of inclusion. The aim of this paper is 
to review and analyze the available research on the socio-demographic predictors of 
attitudes towards people with intellectual disabilities. A review of available literature 
was performed by searching electronic databases Google Scholar, Research Gate, the 
Consortium of Libraries of Serbia for Unified Procurement (KOBSON), as well as 
available printed books. Analysis of research results indicates that the following 
factors have a great influence on attitudes towards people with intellectual 
disabilities: level of empathy, level of knowledge about people with disabilities, 
frequency of contacts with people and children with disabilities, gender, age, etc. The 
finding of different attitudes of respondents towards people with disabilities, is a 
finding that opens up new research questions. It also provides a good starting point 
for new research. In the future, models and programs for changing attitudes by acting 
on predictors should be offered. 
 

Key words: analysis, predictors, attitudes, persons with ID. 
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СТАВОВИ ВАСПИТАЧА ПРЕМА ПРИМЕНИ МОДЕРНИХ 

ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОМ РАДУ СА ПРЕДШКОЛСКОМ ДЕЦОМ 

 

Сажетак: Главни циљ ове студије био је да испитамо ставове васпитача 
према примени дигиталних технологија у предшколском образовању и њихову 
повезаност са учесталошћу и ширином примене истих у васпитно-образовном 
раду са предшколском децом. Став васпитача према примени дигиталних 
технологија мери Скала ставова васпитача према примени дигиталних 
технологија у предшколском образовању (Kol 2012). Узорак чини 94 испитаника 
старости од 23 до 60 година. Главни закључак је да васпитачи разумеју 
неопходност своје оспособљености за примену дигиталних технологија и 
препознају значај упознавања деце са дигиталним технологијама на раном 
узрасту са циљем раног развоја компетенција за њихову примену. Између става 
васпитача према примени дигиталних технологија и учесталости њихове 
примене у васпитно-образовном раду постоји статистички значајна 
корелација, али она није висока, што говори о томе да учесталост примене 
дигиталних технологија у раду са децом детерминишу и други фактори. Група 
васпитача која захтева највећи степен подршке у стручном оспособљавању за 
примену дигиталних технологија су они старији од 50 година. Они их ређе 
користе у свом раду, имају мање позитиван став према њиховој примени и у 
већој мери процењују своје знање као недовољно за примену истих.  
 

Кључне речи: предшколско образовање, дигиталне технологије, став 
васпитача према примени дигиталних технологија. 

 

УВОД 
 

Едукативна технологија представља систематску примену 
релевантних технолошких процедура и ресурса у настави са циљем да се 
унапреди знање деце. Подразумева дисциплинован приступ васпитача у 
идентификовању потреба деце, примени технологије, инструкција и 
праћењу њиховог напредовања. Модерне дигиталне технологије су 
допринеле развоју образовања и друштва у целини (Минић 2017). Бројни 
истраживачи у свету се баве испитивањем ове области (Hoffman et al. 
2015; Kerckaert et al. 2015; Konca et al. 2016; Liu‒Pange 2015; Masoumi 
2015; Nikolopoulou‒Gialamas, 2015; Turgutet al. 2016). 

Образовна технологија пре свега подразумева систематски приступ. 
Васпитач не користи случајно одабрана средства и његови циљеви у 
настави нису случајно одабрани, већ следи курикулум. Циљ образовних 
технологија је унапређење знања и способности деце (Даниловић 2004). 
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Савремена образовна технологија захтева да васпитач има 
дисциплинован приступ у откривању потреба деце. Ове потребе треба 
узети у обзир приликом одабира адекватне технологије коју ће васпитач 
применити у радној соби. Резултати примене образовних технологија 
треба да буду праћени тако да васпитач има повратну информацију о 
томе колико су примењене методе ефикасне. Ако деца не постижу добре 
резултате након примене специфичних средстава у оквиру образовних 
технологија, васпитач треба да промени средства која користи. Из тог 
разлога, неопходна је адекватна едукованост васпитача у веѕи са 
применом дигиталних технологија. 

Резултати истраживања који се односе на информатичку писменост 
ученика показали су да ученици осмог разреда у већини 
источноевропских земаља имају знатно нижи ниво информатичког 
образовања у односу на интернационални просек. На основу тога можемо 
закључити да постоји потреба за интензивном применом модерних 
дигиталних технологија на што ранијем узрасту, почевши од 
предшколског образовања. Дигиталне технологије имају задатак да децу 
оспособе за самообразовање јер се у свету образовања и науке догађају 
веома брзе промене (Рајчевић 2018). Информатичка достигнућа и пре 
свега треба посматрати као саставни део оних активности које се одвијају 
у предшколској установи, али и као компоненту којом се остварује 
неопходна сарадња установе и васпитача с родитељима и друштвеном 
заједницом (Пртљага‒Братина 2020). 

Са циљем да се што боље прилагодимо друштву које све више 
захтева информатичка знања, неопходно је усвајање дигиталних 
компетенција. То подразумева сигурну и критичку употребу модерних 
дигиталних технологија у личном, друштвеном и професионалном 
животу. Основне вештине употребе информационе и комуникационе 
технологије подразумевају коришћење компјутера са циљем преузимања, 
приступа, складиштења, креирања, приказивања и размене информација, 
као и сарадње и комуникације путем интернета. Дигитална компетенција 
једна је кључних компетенција за целоживотно учење (European 
Commission/EACEA/Eurydice: Digital Education at School in Europe 2019: 9). 

У неким срединама васпитачи су главни носиоци увођења 
дигиталних компетенција и храбро се суочавају са изазовима. У другим 
срединама, васпитачи могу показивати извесну несигурност у вези са 
потенцијалом дигиталних технологија у предшколском образовању. 
Према Правилнику о стандардима компетенција за професију васпитача 
и његовог професионалног развоја у делу „Развијање професионалне 
праксе” (стр. 7), као једно од неопходних знања од васпитача се очекује и 
да овлада знањима о употреби дигиталних технологија са циљем 
развијања вредности која се огледа у култури употребе дигиталних 
технологија.19 

                                                 
19Доступно на сајту Завода за унапређивање васпитања и образовања, https://zuov.gov.rs  
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Србија још увек није постигла довољно добре резултате у вези са 
увођењем дигиталних технологија у предшколско образовање, 
понајвише због недостатка одговарајуће компјутерске опреме, али и због 
недовољне обучености васпитача који нису довољно едуковани о о 
предностима и недостацима увођења дигиталних технологија 
(Станисављевић‒Петровић‒Павловић 2017). Многи васпитачи, насупрот 
деци са којом раде, почели су да користе дигиталне технологије тек у 
одраслој доби и показују известан отпор према њиховој употреби у 
васпитно-образовном раду са предшколском децом. И даље су мишљења 
да суштина њиховог педагошког рада треба да буде базирана на примени 
традицоналних метода васпитно-образовног рада и интеракцији лицем у 
лице. Отпор према примени модерних дигиталних технологија у 
вртићима може бити узрокован негативним ставом васпитача који верују 
да примена компјутера у предшколском васпитању и образовању нема 
значаја нити предности у односу на традиционалне методе рада 
(Gustafsson et al. 1999). 

У Србији васпитачи и даље нису у обавези да користе дигиталне 
технологије у васпитно-образовном раду са децом. Наша хипотеза је да је 
већина њих информатички писмена и препознаје значај увођења 
дигиталних технологија у предшколско образовање, са циљем да се деци 
благовремено обезбеде услови за усвајање вештина и искустава, 
сразмерно њиховим развојним могућностима, што ће омогућити лакше и 
боље стицање информатичке писмености. Циљ овог рада је да 
установимо какви су ставови васпитача према примени модерних 
дигиталних технологија у предшколском васпитању и образовању, кao и 
повезаност oвих ставова са учесталошћу и ширином њихове примене у 
васпитно-образовном раду са предшколском децом. Настајали смо да 
испитамо у којој мери се васпитачи разумеју у дигиталне технологије и 
колико познају њихов потенцијал у креирању нових могућности за учење 
у предшколским установама. 

 
ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Многе земље су препознале значај комјутерског описмењавања 
својих грађана и као приоритет одредиле неопходност да се свој деци, 
почев од веома раног узраста омогући подједнак приступ ИКТ-а, 
нарочито рачунарима. Сходно томе, почињу да се реализују велики број 
студија и истраживања о примени ИКТ-а у предшколским програмима, а 
земље широм света увиђају значај улагања финансијских средстава у 
опремању вртића и развој инфраструктуре (хардвера, софтвера), 
усавршавања васпитачког кадра и квалитетније припремање будућих 
васпитача (Величковић 2014). 

Истраживање обављено на узорку васпитача у Турској (Konca et al. 
2016) показало је да васпитачи у предшколским установама користе 
дигиталне технологије за припремање дневних активности са децом, али 
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их не користе често у реализацији едукативних активности. Онда када то 
чине, у питању су углавном музичке активности (певање и плес уз 
одређене музичке композиције). Учесталост примене дигиталних 
технологија у предшколском образовању је обично једном до два пута 
недељно. У Шведској су добијени јако слични резултати (Masoumi 2015), 
који указују на то да васпитачи виде дигиталне технологије само као 
додатак традиционалним методама васпитно-образовног рада, а не као 
саставни део курикулума у предшколском образовању.  

Резултати истраживања у Кини указују на то да степен употребе 
дигиталних технологија у васпитно-образовном раду са предшколском 
децом понајвише зависи од тога колико су васпитачи обучени за примену 
дигиталних технологија (Liu‒Pange 2015). Друга истраживања (Konca et 
al. 2016) указују на то да је неопходно не само утицати на позитивне 
ставове васпитача према увођењу дигиталне технологије у предшколско 
васпитање, већ треба саслушати и њихове сугестије о примени истог. 
Стручни семинари треба да помогну интегрисање педагошких знања са 
дигиталним технологијама (Turgutet al. 2016).  

Литература указује на то да васпитачи у многим земљама користе 
дигиталне технологије у предшколском образовању већ дуже од једне 
деценије. У Финској 66% васпитача користи компјутер свакодневно у 
васпитно-образовном раду са децом (Kankaanranta‒Kangassalo 2003), док 
у Хонг Конгу родитељи очекују да деца у склопу предшколског 
образовања владају употребом дигиталних технологија колико то 
њихове развојне могућности и дозвољавају (Leung 2003). 

Plowman i Stephen (2013) су обавили слично истраживање у 
Уједињеном Краљевству. Испитивани су васпитачи у укупно осам 
предшколских установа. Главни циљ овог истраживања био је да се 
идентификикују начини на које васпитачи подучавају децу применом 
модерних дигиталних технологија у предшколским установама. Анализа 
резултата показала је да способност примене дигиталних технологија, 
сигурност и знање предшколске деце пропорционално сигурности, знању 
и вештинама употребе информационих технологија код њихових 
васпитача. Студија је такође показала да чак и сасвим мала деца (узраста 
три или четири године) с лакоћом користе компјутере и друге врсте 
дигиталних технологија. 

Такође је показано да деца могу користити дигиталне технологије и 
на потпуно неефикасан начин, ако их користе самостално без васпитача, 
као и да помоћ од стране васпитача представља кључ успешног учења 
применом дигиталних технологија у предшколском васпитању и 
образовању. Другим речима, дигиталне технологије су веома добро 
средство за васпитно-образовни рад са предшколском децом само у 
рукама стручног васпитача, а не онда када их деца користе самостално и 
без надзора. 

Истраживање обављено на узорку од педесет васпитача у Грчкој, 
које се односи на потребу за коришћењем модерних дигиталних 
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технологија базираних на игри у сврху васпитно-образовног рада, 
показало је да васпитачи у Грчкој генерално имају веома позитиван став 
о примени дигиталних технологија у предшколским установама. 
Васпитачи који имају мањи стаж, а више искуства у примени дигиталних 
технологија и који поседују компјутер код куће, имају позитивнији став о 
употреби дигиталних технологија у предшколском образовању. Ови 
васпитачи сагледавају компјутерске игрице као корисно едукативно 
средство које помаже деци да развију социјалне вештине 
(Kalogiannakis‒Zaranis 2012). 

Такође, Kalogiannakis и Zaranis (2012) на основу резултата својих 
истраживања изводе закључке о корисности примене модерних 
дигиталних технологија у предшколском образовању у Грчкој. 
Истраживачи истичу да у поређењу са традиционалним методама, 
најважнију предност употребе модерних дигиталних технологија у 
предшколском образовању представља интерактивно учење.  

Истраживање обављено у Аустралији (Zevenbergen‒Logan 2008) 
указује на то да васпитачи треба да буду свесни неједнаке доступности 
модерних технологија деци чије су породице припадници различитих 
друштвених сталежа, с обзиром на то да се социоекономски статус у 
великој мери одражава на разлике у условима за учење у оквиру 
породице. Употреба модерних дигиталних технологија у предшколском 
образовању у Аустралији је на врло високом нивоу. Истраживачи истичу 
да је неопходно деци која код куће немају приступ дигиталним 
технологијама уз помоћ модерних технологија у оквиру предшколских 
образовних институција. На овај начин, деца која код куће нису имала 
могућност да овладају применом дигиталних технологија пре поласка у 
основну школу, исту ову могућност имаће у оквиру предшколског образовања. 
Приликом поласка у основну школу неће бити у слабијој позицији у односу на 
њихове вршњаке чије породице припадају вишим сталежима и које су у 
могућности да им обезбеде модерне дигиталне технологије.  

Истраживање обављено у Чилеу на узорку деце предшколског 
узраста (Hinostroza et al. 2013) показало је да предшколци користе 
компјутер у предшколским установама чешће него деца у основним и 
средњим школама, што говори о веома позитивном ставу чилеанских 
васпитача према примени модерних дигиталних технологија у васпитно-
образовном раду.  

Истраживање обављено на узорку васпитача у Сингапуру и 
Малезији (Teo et al. 2009) указало је на потребу за креирањем адекватних 
семинара из области модерних дигиталних технологија за васпитаче. 
Истраживачи су то закључили на основу резултата обављеног 
испитивања које указује на то да су ставови васпитача према употреби 
компјутера од кључног утицаја за доношење одлуке о употреби истих у 
свом васпитно-образовном раду са предшколском децом.  

Истраживање обављено у Израелу (Magen-Nagar et al. 2013), које је 
обухватило узорак од 141 васпитача, указује на позитивне ставове 
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васпитача према примени модерних дигиталних технологија и кључни 
утицај ових ставова на њихову ефикасну примену у предшколским 
установама у Израелу.  

Испитивање у Словачкој које се односи на примену дигиталних 
технологија у предшколским установама показало је да васпитачи који 
поседују адекватна знања о примени дигиталних технологија у знатно 
већoj мери настоје да примене ова знања у свакодневним активностима 
током васпитно-образовног рада са децом (Kalaš 2013). 

Резултати истраживања дигиталне писмености обављеног на 
узорку од 300 васпитачa у Србији (Пртљага‒Ђорђевић 2020) указују на то 
да већина васпитача описује ниво својих дигиталних компетенција као 
низак (55,33%). Истраживачи на основу резултата испитивања закључују 
да васпитачи не поседују одговарајућа (пред)знања, односно дигиталне 
компетенције, али и да истовремено испољавају интересовање да их 
користе у процесу сопственог професионалног усавршавања и подизања 
квалитета рада у установама предшколског васпитања и образовања. 

На основу резултата свих наведених истраживања, можемо да 
закључимо да васпитачи широм света препознају значај примене 
дигиталних технологија у васпитно-образовном раду са предшколском 
децом, с тим што су у неким државама оне због бољих финансијских 
могућности више доступне, у неким мање. Такође, степен њихове 
примене у највећој мери зависи од обучености васпитача за примену, као 
и од тога у којој мери имају изражене позитивне ставове о њиховој 
примени у предшколском васпитању и образовању. Многи истраживачи 
истичу да васпитачи треба да прођу одговарајућу едукацију како би 
применили модерне дигиталне технологије на адекватан начин. С 
обзиром на то да је ова тема у Србији веома мало испитивана, у нашем 
истраживању смо настојали да испитамо став васпитача према примени 
дигиталних тегнологија у педагошком раду са предшколском децом, 
начин и учесталост примене ових технологија, као и повезаност 
наведених варијабли. 

 
МЕТОДОЛОШКИ ДЕО 
 

Проблем истраживања 
Овим испитивањем настојали смо да испитамо да ли постоји 

повезаност између става васпитача према примени дигиталних 
технологија у васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста 
и учесталости примене дигиталних технологија од стране васпитача у 
васпитно-образовном раду. 

 

Циљ истраживања  
Циљ је да установимо колико често и на које начине васпитачи 

користе одређене одређене дигиталне технологије, какав став имају 
према њиховој примени, шта представља тешкоћу у њиховој примени, са 
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којим варијаблама је учесталост њихове примене највише повезана. У 
складу са тим сазнањима формирали бисмо одговарајуће услове у 
предшколској установи како би васпитачи били довољно оспособљени да 
применом модерних дигиталних технологија осавремене свој васпитно-
образовни рад. 

 

Варијабле 
Независне варијабле: 
1) старост васпитача (млађи од 50 година и старији од 50 година), 
2) став васпитача према примени дигиталних технологија у 

васпитно-образовном раду са децом. 
Зависна варијабла: 
Учесталост и начини примене дигиталних технологија од стране 

васпитача у васпитно-образовном раду са децом (за праћење и 
документовање процеса учења код деце, за прикупљање информација 
преко интернета, за комуникацију путем имејла, као подршка у процесу 
учења, као едукативни софтвер, у сврху забаве). 

 

Инструменти 
За прикупљање података о општим карактеристикама васпитача у 

вези са дигиталном писменошћу и примену дигиталних технологија у 
васпитно-образовном раду примењен је упитник који се састоји од 
дванаест питања, састављен за потребе овог истраживања. 

Став васпитача према примени дигиталних технологија мери скала 
ставова васпитача према примени дигиталних технологија у 
предшколском образовању ‒ Attitude Scale for Technological Tools and 
Materials Use in Preschool Education (Kol 2012). 

Учесталост и начине примене дигиталних технологија од стране 
васпитача у васпитно-образовном раду са децом мери скала који садржи 
седам ајтема и састављена је за потребе овог истраживања.  

 

Хипотезе: 
1) васпитачи старији од педесет година ређе користе дигиталне 

технологије у васпитно-образовном раду у односу на васпитаче млађе од 
педесет година; 

2) васпитачи млађи од педесет година имају позитивнији став 
према примени дигиталних технологија у васпитно-образовном раду у 
односу на васпитаче старије од педесет година; 

3) васпитачи старији од педесет година чешће наводе као разлог 
недовољне примене дигиталних технологија у васпитно-образовном 
раду непоседовање одговарајућих знања; 

4) постоји позитивна повезаност између става васпитача према 
примени дигиталних технологија у васпитно-образовном раду са децом 
предшколског узраста и учесталости примене дигиталних технологија.  
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Спровођење истраживања и карактеристике узорка 
Истраживање је било анонимно и спроведено је у просторијама 

предшколске установе током марта 2021. Испитаницима су дата јасна 
упутства и наглашено је да је тајност података загарантована, те да ће се 
искључиво користити у научноистраживачке сврхе, односно са циљем 
побољшања рада установе. Узорак чини 94 испитаника старости од 23 до 
60 година (сви испитаници су женског пола, просечна старост 
испитаника је 41,32 године, SD = 0,45). Укупно 20 испитаника је старије 
од 50 година.  26,59% испитаника има завршен мастер струковних 
студија, 8,5% средње образовање (средња медицинска школа, смер 
медицинска сестра-васпитач), а остатак испитаника има VI-1 степен 
стручне спреме (Висока васпитачка школа).   

 

Методе обраде података 
За обраду података примењивана је дескриптивна статистика и 

Пирсонов коефицијент корелације. За испитивање значајности разлика 
између аритметичких средина примењиван је Т тест. 

 
РЕЗУЛТАТИ 
 

Примена дигиталних технологија и дигитална писменост 
васпитача  
Сви испитаници обухваћени узорком поседују најмање једну од 

модерних дигиталних технологија (компјутер, таблет или паметни телефон), 
док компјутер код своје куће не поседују свега три васпитача (3,18%).  

У вези са учесталошћу употребе дигиталних технологија у 
васпитно-образовном раду са децом, 21,26% испитаника користи 
компјутер свакодневно, 39,22% више пута недељно, 32,86% једном 
недељно, 5,3% неколико пута месечно, 6,36% ретко или никад. 

Свега четири испитаника (6,36%) код куће користе компјутер веома 
ретко или никад. Ови резултати указују на то да су испитаници 
обухваћени узорком у великој већини компјутерски писмени. 

32,66% испитаника на подузорку испитаника млађих од 50 година 
би желело да чешће примењује у свом раду дигиталне технологије, али 
као разлог недовољне примене наводи недостатак одговарајућих знања. 
Међутим, на подузорку испитаника старијих од 50 година чак 90% њих је 
навело исти разлог за недовољну примену дигиталних технологија. 39,34% 
васпитача на целом узорку би чешће примењивало модерне технологије 
када би им биле свакодневно доступне, док 19,14% би то чинило чешће када 
би установа у којој су запослени поседовала неке дигиталне технологије које 
за сада не поседује. Свега 20,2% испитаника на целом узорку је мишљења да 
дигиталне технологије у свом васпитно-образовном раду примењује 
довољно често и да чешћа употреба није потребна. 

Упитани за тешкоће са којима се сусрећу у примени дигиталних 
технологија, 36,04% васпитача је одговорило да највећу тешкоћу за њих 



155 

 

 

представља процена када, у којој ситуацији, са којом категоријом деце 
треба применити одређену дигиталну технологију, док 31,6% 
испитаника има проблем са праћењем напредовања деце применом 
дигиталних технологија. Проценат испитаника који је одговорило да има 
проблема са начином примене уређаја је 6,36%, док 3,18% испитаника 
(све троје старији од 50 година) одговорили су да им у вези са применом 
дигиталних технологија у свакодневном раду ,,све представља проблем”. 
Остали испитаници су мишљења да до сада нису наилазили на проблеме 
у руковању са дигиталним технологијама. 

Испитаници су мишљења да предшколска установа у којој су 
запослени треба да обезбеди следеће уређаје: таблете и компјутере за 
сваку радну собу, дигиталне камере, бибот роботе, штампач у боји, 
пројектор, фото-апарат, лаптоп, а значајан број испитаника је истакао да 
им у свакодневном раду недостаје интернет конекција (са којом имају 
доста проблема). 

 
Начини на које васпитачи користе компјутере у обављању свог 
посла 
Испитаници који користе компјутер у обављању свог посла имали 

су могућност да одаберу један или  више одговора који се односе на 
начин коришћења дигиталних технологија у њиховом раду. 

 
 % 

васпитача 
M СД 

1.За праћење и документовање процеса учења код 
деце: 

19,08% 1,7 0,9 

    
2. За прикупљање информација путем интернета 
(нпр. приликом израде групног пројекта): 

72,08% 3,2 1,11 

    
3. За комуникацију путем имејла са колегама или 
родитељима деце: 

76,32% 3,5 1,21 

    
4. Као подршку у процесу учења код деце:  48,76% 2,4 0,95 
    
5. Као едукативни софтвер за реализацију задатака 
у оквиру курикулума: 

20,14% 1,5 1,02 

    
6. Употреба компјутера у сврху забаве (музика, 
певање, плес): 

98,94% 3,8 0,92 

    
Табела 1.: Проценат васпитача који користи компјутер у васпитно-образовном 

раду са децом са наведеним циљевима, аритметичка средина и стандардна 
девијација одговора испитаника на свакој појединачној ставци. 

(1 ‒ веома ретко или никад, 2 ‒ неколико пута месечно, 3 ‒ једном недељно,  
4 ‒ више пута недељно, 5 ‒ скоро свакодневно). 
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Највећи проценат васпитача користи компјутер у сврху забаве 
(музика, певање, плес) (98,94%), за комуникацију путем имејла са са 
колегама и родитељима деце (76,32%), а најмањи да би пратили процес 
учења код деце (19,08%).  

Упитани о стратегији коју њихова установа може да примени како 
би обезбедила употребу компјутера у сврху бољег васпитно-образовног 
рада са децом, 74,2% испитаника је истакло неопходност одржавања 
семинара уживо, 49,82% предлаже као решење размену знања међу 
колегама, а 19,08% мисли да би онлајн семинари били од користи са 
циљем оспособљавања васпитача за примену модерних дигиталних 
технологија у њиховом стручном раду. Само један васпитач је одговорио 
позитивно на ставку да мисли да поседује довољна знања о примени 
дигиталних технологија у васпитно-образовном раду. 

Изражавајући мишљење о присуству информационих и 
комуникационих технологија у свом послу, 76,32% васпитача је 
одговорило да им употреба дигиталних технологија помаже, док је један 
испитаник био мишљења да њихова употреба само компликује рад 
васпитача. Преосталих 22,62% васпитача је изразило неутрално 
мишљење, заузимајући став да дигиталне технологије нити унапређују, 
нити отежавају рад васпитача.  

 
Став васпитача о подучавању деце применом дигиталних 
технологија 
Можемо да закључимо да васпитачи имају умерено позитиван став 

према употреби компјутера на предшколском узрасту, с обзиром на то да 
је просечан скор на скали која мери исти 3,57 (SD = 1,14). 

Највиши просечан скор имају следеће ставке:  
Мислим да ми формално образовање (висока школа или факултет) 

није омогућило познавање дигиталних технологија у мери у којој је то 
потребно за квалитетан васпитно-образовни рад. (М = 4,2, SD = 0,81) 

Савремене методе које подразумевају употребу дигиталних 
технологија могу се комбиновати са традиционалним методама 
васпитно-образовног рада. (М = 4,17, SD = 0,9) 

Неопходно је ојачати дигиталну компетенцију васпитача 
адекватним едукацијама. (М = 4,11, SD = 0,91)           

Спреман сам да се усавршавам у области дигиталних технологија са 
циљем унапређења свог васпитно-образовног рада. (М = 4,07, SD = 0,87). 

Најнижи просечан скор имају следеће ставке: 
Један од задатака нас васпитача треба да буде да децу 

предшколског узраста дигитално описменимо. (М = 2,82, SD = 0,98)                         
Забринута сам због чињенице да нека деца немају прилику да се 

дигитално описмене пре поласка у школу. (М = 2,84, SD = 0,91). 
Можемо да закључимо да васпитачи препознају значај примене 

дигиталних технологија у предшколском образовању као и стручне 
оспособљености за примену, вољни су да се стручно усавршавају на том 
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плану. Дигиталне технологије већина васпитача сматра корисним 
средством за остварење васпитно-образовних циљева, док дигитално 
описмењавање мањи део испитаника сагледава као један од циљева 
предшколског образовања. Другим речима, већина испитаника сматра да 
модерне технологије омогућавају да се научи много шта корисно на 
предшколском узрасту, али заузимају резервисан став према питању да 
ли је задатак васпитача и дигитално описмењавање предшколаца. 

Установљена је умерена позитивна корелација између позитивног 
става васпитача према упознавању деце предшколског узраста са 
дигиталним технологијама (камера, компјутер, мобилни телефон), с једне 
стране, и учесталости примене модерних дигиталних технологија у 
васпитно-образовном раду са децом, са друге стране (р = 0.23, п < 0,05). 
Одатле можемо да закључимo да што је позитивнији став васпитача према 
упознавању деце са дигиталним технологијама на раном узрасту, већа је 
вероватноћа да ће примењивати исте у свом васпитно-образовном раду. 

 
Разлике у ставу према примени дигиталних технологија у васпитно-
образовном раду, односно учесталости примене дигиталних 
технологија, између васпитача старијих од 50 година и млађих 
 

           став          учесталост 

T 0,17               0,19 

  

P 0,04.              0,04 

Старији 2,6                  2.4 

Млађи 2,9                  2,7 
 

Табела 2.: Разлике у ставу према примени дигиталних технологија у васпитно-
образовном раду, односно учесталости примене дигиталних технологија, између 

васпитача старијих од 50 година и млађих 
  
На основу резултата приказаних у табели можемо да видимо да 

васпитачи старији од 50 година у мањој мери користе дигиталне 
технологије у васпитно-образовном раду са децом и у мањој мери 
изражавају позитиван став према њиховој примени.На основу 
приказаних резултата можемо да констатујемо да су се хипотезе 
постављене у методолошком делу пројекта испоставиле као тачне. 

 

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА 
 

Главни циљ ове студије био је да испитамо ставове васпитача према 
примени дигиталних технологија у предшколском образовању и њихову 
повезаност са учесталошћу и ширином примене истих у васпитно-
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образовном раду са предшколском децом. Главни закључак је да 
васпитачи, иако у Србији и даље није уведена обавеза предшколских 
установа да укључе дигиталне технологије у васпитно-образовни рад са 
децом, генерално разумеју неопходност њихове стручне оспособљености 
за примену дигиталних технологија. Такође, препознају значај 
упознавања деце са дигиталним технологијама на раном узрасту са 
циљем раног развоја компетенција за њихову примену. 

Између става васпитача према примени дигиталних технологија и 
учесталости њихове примене у васпитно-образовном раду постоји 
статистички значајна корелација, али она није висока, што говори о томе 
да учесталост примене дигиталних технологија у раду са децом 
детерминишу и други фактори (претпостављамо познавање начина 
њихове примене и њихова расположивост у свакодневном раду са децом). 
Испитаници су дали бројне предлоге модерних дигиталних технологија 
које би желели да примене у свом раду, а које предшколска установа за 
сада не поседује. 

Наш је закључак да васпитачи подржавају употребу дигиталних 
технологија на предшколском узрасту, често користе компјутер и 
интернет са циљем да пронађу садржаје који ће им бити од користи у 
планирању васпитно-образовног рада. Употребом имејла или других 
средстава комуникације, васпитач може пред децом показати правилну 
дигиталну комуникацију и помоћи развој дигиталне писмености. 
Резултати испитивања потврђују резултате претходних истраживања: 
уверења васпитача утичу на њихову праксу у васпитно-образовном раду 
(Kerckaert et al. 2015; Masoumi 2015; Nikolopoulou‒Gialamas 2015). 

Стручњаци из области педагогије који заступају становиште о 
неопходности поседовање дигиталних компетенција од стране васпитача 
су назначили четири главне препоруке: 

1) обезбедити едукацију из области дигиталних технологија и 
професионални развој свим васпитачима; 

2) подржати укључивање родитеља у дигитално образовање 
предшколске деце; 

3) подржати сарадњу између васпитача и родитеља у вези са 
применом дигиталних технологија у васпитно-образовном раду са децом.  

 

Наша истраживање, иако обављено на малом узорку, потврђује став 
многих стручњака о потреби за структурираним развојем дигиталних 
компетенција код васпитача. Такође, треба формирати курикулум који ће 
обавезати све васпитаче на примену дигиталних технологија као 
средства које нуди многе могућности за развој компетенција и вештина 
предшколске деце.  

Резултати испитивања указују на то да васпитачи не виде 
дигиталне технологије као претњу  развоју детета и да их треба 
подржати обезбеђивањем финансијских средстава за њихову набавку, 
као и адекватне едукације. Могућност увида у позитивне резултате 
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примене дигиталних технологија и дељење искустава са колегама може 
утицати на промену ставова оних васпитача који за сада имају 
резервисан став о њиховој примени. 

Неопходно је да васпитачи посвете довољно времена процени и 
селектовању дигиталних средстава за учење, пажљиво посматрајући како 
различита деца користе различите материјале, са циљем да васпитачи 
идентификују потенцијалне проблеме и прилагоде средства за учење 
сваком појединачном детету. Начин учења који одговара једном детету  
другом може бити неће бити од користи.  

Васпитачима је потребно пружити шансу за професионални развој. 
Важно је указати и на примере добре праксе у развоју знања, вештина и 
искуства, у вези са применом дигиталних технологија. Потребно је 
организовати семинаре који подразумевају практично упознавање са 
применом дигиталних технологија, континуирану подршку и приступ 
најновијим дигиталним средствима и интерактивним медијима.  

Такође, неопходно је прилагодити стручне семинаре степену 
познавања дигиталних технологија. Група васпитача која захтева највећи 
степен подршке у стручном оспособљавању за примену дигиталних 
технологија су они старији од педесет година, међу којима неколико 
испитаника истиче да им у вези са применом модерних технологија у 
раду ,,све представља проблем”. Испитаници из ове старосне категорије, 
према резултатима нашег истраживања, ређе користе дигиталне 
технологије у свом раду, имају мање позитиван став према њиховој 
примени и у већој мери процењују своје знање као недовољно за њихову 
примену. Неопходно је даљим испитивањем направити селекцију 
васпитача с обзиром на степен познавања начина примене дигиталних 
технологија, поделити васпитаче у групе и организовати стручне 
семинаре за сваку групу посебно, узимајући у обзир претходно 
предзнање. Испитаници дају предност семинарима који се одржавају 
уживо у односу на онлајн семинаре, а истакли су и значај поделе знања 
међу колегама. Из тог разлога потребно је организовати обуку васпитача 
у оквиру самог колектива, што неће захтевати нарочита средства, 
приликом које ће васпитачи искуснији у примени дигиталних 
технологија помоћи у стручном оспособљавању својих колега.  

 
ЗАКЉУЧАК  
 

Значајан део васпитача, за разлику од деце коју едукују, почео је са 
применом дигиталних технологија у одраслом добу и управо због тога 
многи од њих показују резервисаност или отпор у вези са употребом 
компјутера у предшколском образовању деце. Такође, интеракција лицем 
у лице је дуги низ година представљала основу њиховог рада у 
предшколским установама и ова навика је може бити један од разлога 
због ког избегавају увођење новина у рад.  

А. Славковић 
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Ипак, истраживања су показала да све више васпитача почиње са 
употребом дигиталних  технологија као што су дигиталне камере, таблет, 
скенери, штампачи ради документовања активности у свом васпитно-
образовном раду. Они шаљу дигиталне фотографије родитељима деце 
путем мејла и користе их за формирање електронских портфолија за децу 
и њихове родитеље. Такође, васпитачи користе интернет као средство за 
проналажење идеја за васпитно-образовни рад са децом, вођење деце на 
виртуална путовања и средство за проналажење релевантних 
информација заједно са децом. Дигиталне технологије могу помоћи 
васпитачима да ојачају повезаност између породице и предшколске 
установе. Васпитачи такође имају одговорност да с родитељима поделе 
информације о развоју детета и његовом едукативном напретку 
употребом дигиталних технологија на сигуран, безбедан и етичан начин.  

Можемо да закључимо да је васпитачима неопходно усмеравање и 
тренинг који ће им помоћи у доношењу одлука на који начин да унапреде 
свој васпитно-образовни рад применом дигиталних технологија. Стручни 
семинари треба да помогну у одабиру најбољих средстава за рад, процени 
у којим ситуацијама и на који начин интегрисати дигиталне технологије 
у васпитно-образовни рад, како да користе ова средства са циљем 
побољшања комуникације с родитељима, како да подрже информатичку 
писменост код предшколске деце и њихових родитеља. Неопходно је да 
тренинг из области примене дигиталних технологија узме у обзир степен 
дигиталне компетенције васпитача.  

На крају, можемо да закључимо да васпитачи из нашег узорка 
препознају значај дигиталних технологија на раном узрасту јер управо 
оне представљају основу за лакше усвајања знања из готово свих области. 
Такође, препознају значај стручне оспособљености за примену 
дигиталних технологија сразмерно развојним могућностима, 
едукативном нивоу и културолошким особеностима сваког детета. 

Од великог је значаја да стручни сарадници у предшколским 
установама, заједно са васпитачима, препознају значај непрекидног 
праћења утицаја и ефеката ИКТ-а на развој и учење деце, да прате 
дешавања и промене у васпитно-образовном раду, да кроз акциона и 
друга примењена истраживања стално трагају за бољим начинима на 
које ће се подржати, неговати и даље развијати и богатити искуствима 
која деца стичу живећи у информатичком друштву (Величковић 2014). 

Стални развој ИКТ-а условљава перманентно унапређивање 
одговарајућих компетенција, па се у табели за самопроцену дигиталних 
вештина, коју су прописали Eвропска унија и Савет Европе, изјава „често 
унапређујем своје дигиталне вештине” сматра једном од 339 водећих у 
дефинисању сопствене дигиталне писмености. Dа би се одговорило 
изазовима савременог друштва неопходно је да васпитачи стално унапређују 
дигиталне компетенције током живота (Пртљага‒Ђорђев 2020: 338). 

 
 



161 

 

 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

European Commission/EACEA/Eurydice. Digital Education at School in Europe. 
Eurydice Report, 2019. doi:10.2797/763 

Gustafsson, Karin, Mellgren, Elisabeth, Klerfelt, Anna, & Pramling-Samuelsson, Ingrid. 
Pre-school teachers: Children, computers and IT. Proceedings of the EARLI 99: 
The 8th European Conference for Research and Learning (1999): 1‒16. 

Hinostroza, Enrique, Labbé, Christian, Matamala, Carolina.  The use of computers in 
preschools in Chile: Lessons for practitioners and policy designers. Computers 
and Education 68 (2013): 96–104. doi: 10.1016/j.compedu.2013.04.025  

Hoffman, Ellen, Park,  & Lin, Meng - Fen Grace. Beyond Professional Development: A 
Case Study of Implementing iPads in Early Childhood Education. Proceedings of 
Society for Information Technology & Teacher Education International 
Conference. Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in 
Education (AACE) (2015): 2008‒2015.  

Kalaš, Ivan. Integration of ICT in Early Childhood Education. Proceedings of the 10th 
World Conference on Computers in Education (2013): 217‒225.  

Kalogiannakis, Michail, Zaranis, Nicholas. Preschool science education with the use of 
ICT: a case study. Proceedings of the ESERA 2011 Conference. Science learning 
and Citizenship, Part 4: ICT and other resources for teaching/learning (2012): 
56‒62. 

Kankaanranta, Marja, Kangassalo, Marjatta. Information and Communication 
Technologies in Finnish Early Childhood Environments. Childhood Education 
79/5 (2003): 285‒297. doi: 10.1080/00094056.2003.10521214 

Kerckaert, Stephanie, Vanderlinde, Ruben,  van Braak, Johan. The role of ICT in early 
childhood education: Scale development and research on ICT use and 
influencing factors. European Early Childhood Education Research Journal 23/2 
(2015): 183‒199.  

doi: 10.1080/1350293X.2015.1016804 

Kol, Suat. Okul öncesi eğitimde teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutum ölçeği 
geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2012): 543‒554. 

Konca, Ahmet Sami, Ozel, Erdogan, Zelyurt, Hikmet. Attitudes of preschool teachers 
towards using information and communication technologies (ICT). International 
Journal of Research in Education and Science (IJRES) 2/1 (2016): 10‒15. 

Leung, Wai Man Vivienne. The shift from a traditional to a digital classroom – Hong 
Kong kindergartens. Childhood Education 80/1 (2003): 12‒17.  

doi: 10.1080/00094056.2003.10521244 

Liu, Xia. & Pange, Jenny. Early Childhood Teachers ccess to and Use of ICT in Teaching: 
The Case of Mainland China. Proceedings of Global Learn (2015): 590‒596.   

Magen-Nagar, Noga, Firstater, Esther, & Schwasbky, Nitza. Characteristics of 
kindergarten teacher in the information and communication technologies 
environment: A path analysis. International Journal of Technology in Teaching 
and Learning 9/1 (2013): 1‒17.  

А. Славковић 



 
Књига 17, 2022. година 

 162 

 

Masoumi, Davoud. Preschool Teachers' use of ICTs: Towards a typology of practice. 
Contemporary Issues in Early Childhood 16 (1) (2015) : 5‒17. doi: 
10.1177/1463949114566753  

Minić, Siniša. Tablet technology in education. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta 
Prizren-Leposavić 11 (2017): 49‒57. https://doi.org/10.5937/zrufpl1711049M 

Nikolopoulou, Kleopatra, Gialamas, Vasilis. ICT and play in preschool: Early childhood 
teachers„ beliefs and confidence. International Journal of Early Years Education 
23/4 (2015): 409‒425. doi: 10.1080/09669760.2015.1078727  

Plowman, Lydia, Stephen, Christine. Guided interaction: exploring how adults can 
support children's learning with technology in preschool settings. Hong Kong 
Journal of Early Childhood 12/1 (2013): 15‒22. 

Prtljaga, Predrag, Bratina, Tomaž. Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u 
vaspitno-obrazovnom  radu. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače 
„Mihailo Palov”, 2020. 

Prtljaga, Predrag, Đorđev, Ivana. Neophodnost kontinuiranog unapređivanja digitalnih 
veština u identifikaciji i radu sa darovitima.  Zbornik 25: Kompleksnost fenomena 
darovitosti i kreativnosti – izazovi pojedinac i društvo 25 (2020): 336–347.  

Rajčević, Petar. Learning and didactic importance of study skills. Zbornik radova 
Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić 12 (2018): 43‒59. 
https://doi.org/10.5937/zrufpl1812043R 

Stanisavljević Petrović, Zorica, Pavlović, Dragana. Novi mediji u ranom obrazovanju.  
2017. 

Stephen, Christine, Plowman, Lydia. ICT in pre-school settings: Benign addition or 
playroom revolution? Early Childhood Folio 7 (2003): 33‒38.  

Teo, Timothy, ChweeBeng Lee, Ching Sing Chai and Su Luan Wong. Assessing the 
intention to use technology among pre-service teachers in Singapore and 
Malaysia: A multigroup invariance analysis of the Technology Acceptance Model 
(TAM). Computer Education 53 (2009): 1000‒1009. 

Teo, T., Lee, C. B., Chai, C. S., & Wong, S. L. Assessing the intention to use technology 
among pre-service teachers in Singapore and Malaysia: A multigroup invariance 
analysis of the Technology Acceptance Model (TAM). Computers and Education 
53/3 (2009): 1000–1009. doi: 10.1016/j.compedu.2009.05.017 

Turgut, G., Tunga, Y. & Kişla, T. Technology education in preschool: an applied sample 
lesson. International Journal on New Trends in Education and Their Implications 
7/1 (2016): 81-92. 

Turgut, Gökben & Tunga, Yeliz & Kisla, Tarik. Technology Education in Preschool: An 
Applied Sample Lesson. International Journal on New Trends in Education and 
Their Implications 7 (2016): 81‒92. 

UNESCO.  ICT competency standards for teachers: Competency standards modules. Paris: 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2008. 
Retrieved from unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156207e.pdf  

UNESCO. Recognizing the potential of ICT in early childhood education, Analytical 
survey. Moscow: UNESCO Institute for Information Technologies in Education, 
2010. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001904/19043 
3e.pdf  



163 

 

 

Veličković, Sonja. Edukacija vaspitača za primenu IKT u vrtiću, Sinteza, Međunarodna 
naučna konferencija Univerziteta ,,Singidunum”, 2014. 

Завод за унапређивање васпитања и образовања.<https://zuov.gov.rs. > 2. 2. 2021. 

 
 

ATTITUDES OF PRESCHOOL TEACHERS TOWARDS USING MODERN 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

Abstract: Abstract The main goal of this study was to examine the attitudes of 
preschool teachers towards the application of digital technologies in preschool 
education and their relationship with the frequency and width of their application 
in educational work with preschool children. The attitude of preschool teachers 
towards the application of digital technologies is measured by the Attitude Scale 
for Technological Tools and Materials Use in Preschool Education (Kol 2012).The 
sample consists of 94 respondents, 23-60 years old. The main conclusion is that 
preschool teachers understand the necessity of their ability to apply digital 
technologies and recognize the importance of introducing children to digital 
technologies at an early age with the aim of early development of competencies 
for their application. There is a statistically significant correlation between the 
attitude of preschool teachers towards the application of digital technologies and 
the frequency of their application in educational work, but it is not high, which 
indicates that the frequency of application of digital technologies in work with 
children is determined by more other factors. The group of teachers that requires 
the highest level of support in professional training for the application of digital 
technologies are the teachers older than 50 years. They use them less often in their 
work, have a less positive attitude towards their application and to a greater 
extent assess their knowledge as insufficient for their application. 
 

Key words: preschool education, digital technologies, preschool teachers, 
attitude towarsd using digital technologies. 
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TEACHERS' ATTITUDES ABOUT THE USE OF NEW 
TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING21 

 

Summary: Foreign language teaching today is increasingly focused on the use of 
new technologies as one of the additional teaching materials. Considering that 
traditional learning in the classroom is being moved to a virtual environment day 
by day, the tasks of foreign language teachers are increasing. Teachers are 
expected to improve in this area, to adopt new technologies and to develop their 
own digital literacy. However, despite the many benefits of modern technology, a 
number of teachers advocate their use while others reject and avoid using them. 
Whether and to what extent new technologies will be represented in foreign 
language classes largely depends on the attitudes and beliefs of teachers. Namely, 
personal and pedagogical beliefs of teachers can be crucial for the implementation 
of new technologies in teaching, and in this regard, when teachers' attitudes are 
positive, modern technologies are often an integral part of their pedagogical 
practice. On the other hand, when teachers have negative attitudes and a great 
aversion to new technologies, they usually do not use them and do not give 
students the opportunity to learn in a virtual environment using digital devices. 
Therefore, the aim of this paper is to point out the positive and negative attitudes 
and beliefs of foreign language teachers, which are often crucial for the 
implementation of new technologies in foreign language classes, as well as 
previous scientific researches that have addressed this topic. 
 

Key words: teachers, attitudes, beliefs, foreign languages, new technologies. 
 

 

INTRODUCTION 
 

Everyteacher reacts differently to technological innovations within their 
teaching practice. However, no matter how digitally competent they are, 
teachers should use technology in a different way than they use it on a daily 
basis. Therefore, the task of today's foreign language teachers is not at all 
simple because it is necessary to constantly adapt to new ways of working, 
combining technologies and pedagogical work, taking into account the 
development of all competencies and selecting adequate didactic material. All 
this requires a lot of time, effort, but also often a change in their long-standing 
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attitudes and beliefs in order, among other things, to begin to more actively 
apply and develop new technologies in foreign language teaching. 

Therefore, teachers' attitudes influence the determination of their 
behavior in the school environment. The attitudes of teachers towards current 
educational policy and teaching practices can be largely recognized in the way 
they teach, the expectations they have from students, the achievement of their 
students, but also the acceptance of innovations in teaching (Cook 2002: 204). 

On the one hand, positive attitudes of teachers have a positive effect on 
the successful introduction and application of technologies in teaching. The 
results of research that dealt with this topic show that, when teachers have a 
positive attitude, they accept novelties more easily and overcome many 
challenges along the way. 

On the other hand, negative attitudes of teachers, both personal and 
professional, often occur, which can have a bad effect on the introduction of 
technologies. The most frequent refusal of teachers to improve in this area 
doesn’t help students much, and the development of teaching with the use of 
technology is slowing down and constantly hindering. 

Bearing in mind the above, the aim of this paper is to point out the role of 
foreign language teachers and their positive and negative attitudes and beliefs, 
which are crucial for the implementation or rejection of new technologies in 
foreign language classes. 

 
1. FOREIGN LANGUAGE TEACHERS AND THE USE OF MODERN 
TECHNOLOGIES 
 

Helping foreign language teachers to understand how to use technology 
to facilitate learning is one of the priorities of the school system (Lawless, 
Pellegrino 2007: 581). In addition to this knowledge, teachers can provide 
students with constructive and connected knowledge, which they can use in 
real situations. Although technology makes learning easier and faster in the 
usual way, this doesn’t mean that it is not possible to create new better 
approaches, or to change the context of learning, instruction and tasks.In this 
sense, this is the greatest challenge of modern teachers who are constantly 
expected to change their work (Lawless, Pellegrino 2007: 581). 

In this regard, Pejović and Andrijević (2017: 182) conducted research 
with spanish language teachers in Serbia. The results of the online survey 
showed that teachers try to use new technologies to support the 
implementation of some activities, in the classroom and outside, which 
encourages students to use new technologies. Teachers said that in addition to 
using computers to project films and audio materials, they also encourage their 
students to make short videos or clips, to present various topics or 
communicative situations. One respondent pointed out that he organizes 
virtual visits to various museums, but also motivates students to expand their 
vocabulary through adequate search on the Internet.  
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Pejović and Andrijević (2017: 182) came to the conclusion that there is a 
double interpretation of the role of new technologies in education. On the one 
hand, technologies facilitate the acquisition of a foreign language, while on the 
other hand, they serve to raise students' awareness of the proper use of new 
technologies and the Internet and how to get the most out of it (for example, 
website recommendation, use of keywords, applications, etc.). 

Similar to a previous study, Gong and Lai (2018: 23) examined and 
monitored five foreign language teachers who had just started teaching 
practice in primary and secondary schools in Hong Kong. The research lasted 
for two years and dealt with the issue of the use of technology by teachers. The 
results indicated that the initial understanding of technological integration in 
teaching is quite intertwined with their developed competencies, as well as 
their teacher identity. As they learned about the basic steps of teaching, with 
students and classroom management, they increasingly wanted to introduce 
technology to their language classes. 

In addition, Gong and Lai (2018: 23) concluded that the school 
environment in which the respondents started their work also has a significant 
role in the development path of teachers. Namely, the school environment 
mediates between teachers' perceptions of activities of teaching and using 
technology, as well as the interaction between teachers' identities and the 
pedagogical use of technology. 

So, how teachers will react to technologies depends to a large extent on 
the environment in which they work, they improve and conduct teaching 
practice on a daily basis. 

Janjić, Librenjak and Kocijan (2017: 237-238), as part of the project and 
workshop, conducted research on the use of technology with foreign language 
teachers at the Faculty of Philosophy in Zagreb. The results indicated that the 
majority of teachers, as many as 88.9%, still use printed teaching materials. 
Although most teachers in the surveys point out that certain forms of 
technology are a more desirable solution for teaching, the results show that 
they don’t use them enough in practice. Respondents and participants in this 
workshop pointed out in the entrance surveys that they don’t use online 
platforms for teaching foreign languages due to poor knowledge of certain 
digital resources, as well as uncertainty reflected in the adequate application of 
technology in the classroom. 

After the workshop, about 85% of teachers said they would try to apply 
in their practice what they learned, while 100% of respondents said they want 
to learn more about the possibilities of using technology in foreign language 
classes (Janjic, Librenjak, Kocijan 2017: 237-238). Also, one part of the 
teachers had positive attitudes towards technology before the workshop, while 
the other part after the workshop became more open and ready to use this 
modern didactic tool. 

According to Janjić, Librenjak and Kocijan (2017: 237-238), teachers 
became more aware of the benefits of technology at the end of the workshop 
and thus pointed out that they want to further learn how to use programs and 
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applications to create teaching materials. In addition, it is important for them 
to enable their students to be more independent in learning foreign languages 
with the help of technology when working on project assignments in a group. 

Furthermore, factors that have a significant impact on the effective use of 
technology in teaching by teachers are both the lack of training and the lack of 
technological infrastructure (Gülbahar 2008). 

A study by Egbert, Paulus and Nakamichi (2002) on this topic showed 
that a lack of time, support and appropriate materials affects the creation of 
mostly negative attitudes of teachers about technology. In the research, one of 
the surveyed teachers pointed out that they have hardware, software, but that 
there is a lack of teacher training. For that reason, systematic training of 
teachers regarding the adequate use of technology in teaching is necessary and 
more important, in addition to having devices in the classroom. 

A number of authors (Lee, Protacio 2010; Shai, Bichelmeyer 2007; Wei, 
Darling-Hammond, Andre, Richardson, Orfanos 2009; Fuzeih Sab, Chen 2004; 
Dudney, Hockley 2007; Parks et al. 2003; Zao 2003, cited in: Sabzian, 
Pourhossein Gilakjani 2013: 69) emphasizes that effective professional 
development of teachers should be supported and focused on certain content, 
in this case on learning foreign languages. This would enable visible changes in 
teaching practice in order to encourage better teaching. A focus on specific 
content and a special, pre-planned, pedagogical strategy would allow teachers 
to consider the benefits of technology in foreign language teaching and thus 
introduce it more quickly into their practice. Therefore, such training should 
not be focused exclusively on the use of technology, but it is necessary to 
connect with a particular program and plan, as well as the area of a particular 
subject, with special attention to the pedagogical practice of all teachers. 

Therefore, since the effective use of technology in teaching is more 
related to pedagogical principles, this training should be focused not only on 
hardware and software, but also on their use related to pedagogy, content and 
context (Lee, Protacio 2010; Shai, Bichelmeyer 2007; Wei, Darling-Hemond, 
Andre, Richardson, Orfanos 2009; Fuzeih Sab, Chen 2004; Dudenei, Hockley 2007; 
Parks et al. 2003; Zao 2003, cited in: Sabzian, Pourhossein Gilakjani 2013: 69). 

Keeping in mind the above, Sučević (2008: 75) concludes that the central 
place is occupied by teachers who manage foreign language teaching, as 
organizers, associates, coordinators. That is why access to technology depends 
exclusively on the available equipment, as well as on training, interests, self-
confidence, as well as the attitudes of teachers. It is important to point out that 
the focus is not on technology, but on enabling students to be creative, to get 
closer to the subject of foreign languages and cultures, to animate, to 
encourage them to be participants in the educational process, not just 
observers. Therefore, it is necessary for students to independently research 
and create their own projects in the digital environment. 

In this process, the role of teachers is crucial, and it is therefore 
necessary to continuously improve to work with technologies as well as for 
new learning. The tasks of foreign language teachers are more demanding and 
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responsible, and for that they need the support of the system and creators of 
educational policy (Budimir Ninković, Sučević, Stevanović 2013: 259-260). 

 
2. ATTITUDES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS ABOUT 
MODERN TECHNOLOGIES 
 

First of all, attitudes depend on the knowledge, thoughts and feelings 
that each individual has about other persons and groups, which serve him to 
define and determine the interaction with others (Olson, Zanna 1993: 119). 
Fishbein and Ajzen (1975) emphasize that attitude is a learned predisposition 
that affects how individuals will react, i.e., whether they will do so in a 
favorable or unfavorable way in relation to a given object. Cook (2002: 203) 
adds that attitudes are functional because they enable the expression of basic 
values and beliefs that guide the behavior of each person. 

Many factors influence the creation and shaping of attitudes, similar to 
the information an individual possesses in relation to a particular object or 
situation, in relation to a particular group to which he belongs, the cultural context 
in which he functions on a daily basis. Therefore, the importance of attitudes is 
reflected in the fact that they influence the behavior of each of us, either positively 
or negatively, and indirectly affect our action (Jovanović 2009: 15). 

When we talk about teachers, Borg (2001: 186) argues that attitudes are 
accompanied by their personal and pedagogical beliefs that serve to 
understand the reasons for certain actions of teachers in their work. Beliefs are 
based on reasoning, evaluation, they influence the opinion of teachers, 
decisions, behavior, their practice, and can cause hindrance in the attempt to 
introduce innovations. 

Frequently, personal belief systems, as well as beliefs acquired during 
undergraduate study, have a strong effect on the development of educational 
programs, teaching practice, and making decision(Pahares 1992; Clark, 
Peterson 1986; Feng 1996). Robson and Eraut (1991, 1985, cited in Pahares 
1992: 310) believe that the construction of attitudes dates back to the student 
days, while images of what teaching should be like remain in the subconscious 
of teachers for a long time and affect their future practice. 

In accordance with the above, foreign language teachers also strive to 
adopt new practices in the classroom in accordance with personal 
epistemological beliefs and knowledge. 

Namely, Burkhardt, Fraser and Ridgeway (1990) explain that if teachers' 
attitudes and beliefs don’t match the goals and assumptions of educational 
innovations, there is certainly resistance among teachers. Conversely, if 
attitudes and beliefs are compatible with education reforms, ideas will be 
accepted, adopted, and gladly developed and encouraged in the classroom. 
Tilema (1994, quoted in Jovanović, Pejović 2013: 409) points out that it often 
happens that attitudes and beliefs remain the same and unshaken if the gap 
between existing and new knowledge is greater. Therefore, it is not enough for 
teachers to just get acquainted with modern methods and trends in science 
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and learning foreign languages, as well as with modern trends in foreign 
language teaching, because that does not mean that it will significantly affect 
their work. It is necessary to create conditions in which teachers will be able to 
more carefully reconsider their deep attitudes and beliefs about language 
teaching. This would determine whether teachers serve them in achieving a higher 
quality of today's teaching or whether it is necessary to change them substantially. 

Bearing in mind that the conditions for successful access to technology 
are created every day, Ertmer (2005: 27-28) draws attention to the fact that in 
teaching teachers in this area, it is necessary to address the so-called "invisible 
factors". Namely, the mentioned factors influence the decisions of teachers, and 
are actually reflected in their attitudes and beliefs, that is, the view of what 
teaching should look like and what it brings to them in teaching practice. 

In this regard, the attitudes and beliefs of teachers play a significant role 
in education and are important for examining the outcome of the integration of 
technology and modern methods in the classroom (Albion, Ertmer, 2002; 
Becker, Ravitz, Wong 1999). Tsitouridou, Vryzas (2003), Mukti (2000), Kumar, 
Kumar (2003) together point out that foreign language teachers respond to 
new technologies in teaching, in accordance with their training in this field, 
computer knowledge and experience with computers, as well as in accordance 
with the degree of inclination or anxiety they have in relation to the computer 
and other devices. 

At the same time, the attitudes and beliefs of foreign language teachers 
about the use of new methods depend on how much they value technology, as 
well as on their thinking about what can bring them good and what 
pedagogical goals they can achieve using them (Watson 2006; Zhao, Pugh, 
Sheldon, Byers, 2002; Hughes 2005). When a new pedagogical approach is 
introduced into the curriculum, teachers rely on their judgment as to whether 
it is relevant and in line with their goals. Thus, the active introduction of 
technology in foreign language classes doesn’t go unnoticed. 

However, when they master the knowledge necessary for the successful 
application of technology and when they realize that they can connect that 
knowledge with their subject, teachers are more willing to actively apply 
technology in their foreign language classes (Ottenbreit-Leftwich 2007). Also, 
having in mind the needs of students, who are largely connected to technology 
on a daily basis, they prefer to include multimedia materials and multimodal 
content in their classes, believing that it will provide them with quality 
learning outcomes in a digital environment. 

 
3. POSITIVE ATTITUDES ABOUT THE USE OF MODERN 
TECHNOLOGIES IN TEACHING PRACTICE 
 

When teachers have positive attitudes towards the use of modern 
technologies in the classroom, it has a positive effect on the introduction and 
development of digital literacy. 
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According to Staub and Stern (2002), teachers who develop positive 
attitudes but also the constructivist type of attitudes22, gladly accept new 
technologies. Their students are not passive recipients, but are active in the 
process of acquiring knowledge. Consequently, teachers with a constructivist 
type of attitude turn more to new methods, creating circumstances in which 
students themselves solve certain problems in their own way, enabling them to 
play an active role in activities (Staub, Stern 2002). In this regard, both Becker 
and Ravitz (2001) conclude that there is a strong link between the use of 
technology in the classroom and the constructivist view of teachers on foreign 
language learning. Therefore, teachers whose attitude is reflected in 
encouraging students to actively learn, which is the basis of constructivism, 
prefer to use technology and be active in the digital environment. 

In this regard, Maksimović and Osmanović (2017: 267) conducted a 
qualitative research related to the digital competence of teachers in primary 
schools in the city of  Niš. After the analysis, it was confirmed that there are 
positive attitudes about the use of computers in teaching practice. 

As expected, Maksimović and Osmanović (2017: 267) pointed out that 
younger respondents had more positive attitudes about technologies, however, 
the motivation for improvement in computer work was, in general, high among 
a larger number of teachers. The results of the research showed that teacher 
education is necessary in the application of new technologies in education. 
Therefore, the conclusion is that more training hours are needed, especially for 
older teachers who often reject technologies and have negative attitudes. 

Hudgins (2008) conducted a quantitative study to test the opinions of 
high school teachers on the use of technology in pedagogical practice. The 
focus was also on the internal or external barriers of teachers that hinder their 
use of technology, then on the way they use technology, as well as the 
relationship between their beliefs and the use of technology. 

Using correlation and descriptive statistics for data analysis, Hudgins 
(2008) concluded that most of the teachers surveyed largely believe in the 
importance of integrating technology into the curriculum. At the same time, the 
results show that teachers believe that technology has the potential to change 
the way of teaching, as well as the content of teaching materials, while 
increasing the motivation for students to learn because they are allowed 
different activities.Hudgins (2008) also concluded that teachers' beliefs about 
the importance and benefits of integrated technology make it possible to 
overcome obstacles that can sometimes hinder their work. 

 

                                                 
22Constructivism is an alternative understanding of knowledge based on holistic 
conceptualization. According to constructivism, the creation of knowledge is not limited 
exclusively to intellectual effort, but also includes the richness of human experience, similar to 
emotional, physical and spiritual. Thus, knowledge as such is not seen only as a routine, process 
and sum of individual parts and abilities, but is essential and complex in nature because it 
connects all human interactions and relationships (Stayre, Ingelgard, Roth 2000, cit. in: 
Jovanović 2016: 34). 
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4. NEGATIVE ATTITUDES ABOUT THE USE OF MODERN 

TECHNOLOGIES IN TEACHING PRACTICE 
 

Contrary to positive teachers’ attitudes, negative attitudes have a bad 
effect on the introduction of new technologies. Frequently refusal of teachers 
to progress in this area doesn’t help students much, and the development of 
teaching with the use of modern technologies is slowing down.Therefore, the 
question arises as to how negative attitudes are created? What strongly 
influences teachers to reject any form of use of modern technologies in foreign 
language teaching? 

First, when we emphasize the nature of the attitudes of foreign language 
teachers, it is necessary to refer to one of the categories according to Staub and 
Stern (2002), which is the traditional type of attitudes of teachers associated 
with negative attitudes about modern technologies. Namely, according to the 
traditional type of attitudes, teachers present knowledge in a clear and 
structured way, with concrete solutions, giving students problems that they 
solve in a more passive way. In support of this, Becker and Ravitz (2001: 160-
161) believe that when teachers' attitudes tend towards a traditional 
philosophy of learning and teaching where knowledge is transferred 
exclusively according to a rigidly structured curriculum, it is certain that these 
teachers will largely avoid new technologies. 

Furthermore, Dupagne and Krendl (1992) are of the opinion that one of 
the reasons for creating negative attitudes of teachers is the experience in 
working with computers. Most of the time spent with computers, as well as 
enough experience in working with them, mainly influence the creation of 
positive attitudes of teachers towards technology and their easier application 
as a modern teaching tool. 

Conversely, if there is a lack of experience in this area,teachers' self-
confidence decreases, which often leads to an increase in their anxiety and 
uneasiness towards technology, which creates negative attitudes that 
adversely affect the learning and teaching process (Dupagne, Krendl 1992). 

Certain research has shown that teachers' emotions towards technology 
range from euphoria to heightened repulsion, fear and high anxiety according 
to their experience and beliefs (Berson 1996; Saye 1998). Anxiety is reflected 
in the increased fear of using a computer, which causes unpleasant feelings, as 
well as discomfort in anticipation of negative outcomes when using it (Chang 
2005: 713). As a result of this phenomenon, Or (2009, cited in Tuncer, Dogan, 
Tanas 2013: 90) draws attention to various forms of so-called computer 
anxiety, such as feelings of frustration, then fear of computer damage, which is 
reflected in teachers they are afraid of damaging software or hardware, as well 
as the shame that teachers feel if they make a mistake in using computers in 
front of students. All this is the reason for the refusal of teachers to use 
technology in teaching. 
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Eko Setyarini (2015: 81) conducted research on this topic with 32 
English teachers in Indonesia. The conclusion is that half of the teachers out of 
the total number of respondents feel anxious when using computers. Namely, 
the causes of their anxiety are the result of insufficient training in the use of 
technology, which makes it much more difficult for them to adapt to new 
methods and at the same time create negative attitudes and reluctance. 

Bucur and Popa (2017: 259) conclude that this is why negative attitudes 
and beliefs of teachers about technology block learning, while their fears result 
in giving up the use of technology because they are faced with the fact that 
their students are digitally more competent than them. . Additional reasons 
include unequal access to digital tools due to lack of material resources, but 
also lack of guidelines for selecting adequate content in the digital 
environment that they can use in their classes. 

Also, Liu, Koehler and Wang (2018: 1473) examined the beliefs of 
teachers in China about the readiness of their students to learn using 
technology. The results showed that foreign language teachers in China don’t 
have much confidence in the ability of students to learn independently using 
technology. Also, teachers pointed out that students are not able to sufficiently 
manage their own learning, as well as to refrain from playing games or so-called 
surfing the Internet. Liu, Koehler and Wang (2018: 1473) argue that this opinion 
of teachers can be attributed to the chinese cultural context, where teachers are 
considered the authority of the classroom and have a dominant role in deciding 
how to learn, in this case, a foreign language. Therefore, their beliefs about 
students and how they use technology, in fact, play an important role in whether 
they will decide to use technology in foreign language classes at all. 

Despite having access to classroom computers, many teachers are 
skeptical about the value of technology in teaching and learning.Francis-Pelton 
and Pelton (1996: 71) argue that the increased rejection of technology in 
foreign language teaching is reflected in the lack of teacher training to develop 
digital skills and literacy, which significantly affects their self-confidence and 
positive attitudes towards technology. 

It is interesting that in the qualitative research of García Chamorro and 
Rey (2013: 60), it was also concluded that language teachers are aware of the 
need for the necessary development of skills and literacy related to the use of 
technology. However, they do not look for ways to strengthen and improve 
them, except by attending workshops organized by certain institutions. On the 
other hand, one of the results is that a certain group of teachers believes that 
they can survive for a long time in their work with basic skills, which do not 
include the use of technology. Therefore, they do not want to make an effort to 
learn how to use modern methods and materials, relying exclusively on 
strategies that have long been used in teaching practice. 

In addition to all the mentioned factors, it should be emphasized that the 
attitudes and beliefs of foreign language teachers also vary in strength. 
Therefore, Kagan (1992: 57) believes that how easy it will be to change both 
personal beliefs and pedagogical attitudes depends on how much certain 
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attitudes of teachers are strengthened during life and education. However, 
although sometimes seemingly unattainable, it is believed that teachers can 
change their views on the value of technology in foreign language learning if they 
witness the positive and successful experiences of their colleagues. This is exactly 
the solution to the encouragement and motivation of this type of teacher. In fact, 
Griffin and Ohlsson (2001: 57) suggest that teachers who reject technologies 
should be linked to colleagues who are happy to apply them in order to show them 
how it affects students and how much it motivates them to work. 

 
CONCLUSION 
 

New technologies, without a doubt, facilitate the acquisition of foreign 
languages and serve to raise students' awareness. According to the mentioned 
research papers, many teachers became more aware of the benefits of new 
technologies and want to learn how to use programs and applications to create 
teaching materials. On the other hand, whether new technologies will be part 
of the teaching work depends mostly on the beliefs and attitudes of teachers. 

In this regard, the attitudes and beliefs of teachers play a significant role 
in education and are important for examining the outcome of the integration of 
technology and modern methods in the classroom. Starting from the 
environment and the social context in which they are educated and improved, 
teachers from the initial schooling develop attitudes about teaching, about 
what classes should look like, how knowledge of language and culture 
develops. Furthermore, when they begin to engage in teaching practice, the 
school environment and the collective have a strong influence on their image 
of ideal classes, where in accordance with their personal views, professional 
attitudes are formed in different directions. 

Taking into account the attitudes of the teachers, if teachers are inclined 
to change in teaching and don’t have fear of risk, changes in the form of new 
technologies and development are not a problem but a challenge that must be 
overcome for foreign language teaching in digital environment. Conversely, if 
teachers are supporters of traditional learning where the evaluation of 
technology in pedagogical work is minimal, negative attitudes, rejection and 
skepticism are common phenomena that are often accompanied by fear and 
insecurity of teachers, which doesn’t leave enough space for introduction and 
development of new online learning. 

In the end, only teachers who are aware of the pedagogical value of new 
technologies, who cultivate positive attitudes towards learning in the digital 
environment and who are continuously improving in this field can adequately 
use digital resources in teaching and learning foreign languages and create 
new online pedagogical methods which are in line with current digital 
generations (Vidosavljević 2021: 99-100). 
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STAVOVI NASTAVNIKA O UPOTREBI NOVIH TEHNOLOGIJA U 

NASTAVI STRANIH JEZIKA 
 

Sažetak: Nastava stranih jezika je danas sve više okrenuta ka upotrebi 
modernihnastavnih materijala nalik novim tehnologijama.. Uzevši u obzir da se 
tradicionalno učenje u učionici iznova izmešta u virtuelno okruženje, zadaci 
nastavnika stranih jezika su sve veći. Od nastavnika se očekuje da se usavršavaju u 
ovoj oblasti, da prihvataju savremene tehnologije i da razvijaju sopstvenu 
digitalnu pismenost. Međutim, uprkos mnogobrojnim benefitima modernih 
tehnologija, jedan broj nastavnika se zalaže za njihovu upotrebu dok drugi deo 
nastavnika odbija i izbegava da ih koristi. Da li će i koliko nove tehnologije biti 
zastupljene na časovima stranih jezika, umnogome zavisi od stavova i uverenja 
nastavnika. Naime, lična i pedagoška uverenja nastavnika mogu biti presudna za 
implementaciju novih tehnologija u nastavi te s tim u vezi, kada su stavovi 
nastavnika pozitivni neretko su i savremene tehnologije sastavni deo njihove 
pedagoške prakse. S druge strane, kada nastavnici imaju negativne stavove i 
veliku odbojnost ka novim tehnologijama, najčešće ih ne koriste i ne pružaju 
učenicima mogućnost da uče u virtuelnom okruženju koristeći digitalne uređaje. 
Stoga je cilj ovog rada da se ukaže na značaj pozitivnih i ograničenja negativnih 
stavovanastavnika stranih jezika koji su neretko presudni za implementaciju 
novih tehnologija na časovima stranih jezika, ali i na dosadašnja naučna 
istraživanja koja se bave pomenutom temom. 
 

Ključne reči:nastavnici, stavovi, uverenja, strani jezici, nove tehnologije. 
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ПРИКАЗ КЊИГЕ 

НАУЧНА МОНОГРАФИЈА: МЕДИЈИ У СПОРТУ, СПОРТ У 

МЕДИЈИМА. ЈОКИЋ, М. (2019). 
ГРАФОПРИНТ, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

 
НАУЧНА ЗАСНОВАНОСТ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

Медији и спорт данас, више него икада у историји човечанства, 
испуњавају јавну сферу и прожимају целокупно друштво широм планете, 
а спортски новинари су, одговарајући на потребе времена и изазова пред 
којима су се налазили, увек имали сопствени кредо и унутрашњи закон 
којим су се руководили (Јокић, 2019). Имајући у виду да медији могу бити 
изузетно корисни и незаменљиви елементи који граде једно друштво, 
веома је важно разумети медијско окружење и контекст али и критички 
анализирати, преиспитати и проверити садржаје који долазе до свих нас 
путем медијских канала (Јеленковић, 2021). За саму популаризацију 
спорта улога медија је немерљива, али је немерљива и по питању 
промоције спортских производа, јер „спорт јесте синоним за здравље и 
лепоту живљењаˮ (Ignjatović, Mirić, Stanković, 2022). 

Како је познато, када је у питању област физичке културе у 
дневним новинама и написима о спорту, неком спорту дато је мање, 
неком више простора (Керковић, 2013: 42), осим специјализованих 
спортских часописа. Међутим, често се не прави елемeнтарна разлика 
између спорта, с једне стране, и „циркуског вашариштаˮ с друге, које 
фаворизује, пре свега, спортове са високим степеном ризика по живот 
(Кастратовић, 2004:176).  

Упознавање и боље разумевање медијске писмености из области 
спортских садржаја је омогућила књига „Медији у спорту, спорт у 
медијимаˮ, која је оригинална и значајна пре свега јер се темељи на 
премиси да је много пре развоја медија спорт већ био саставни део 
живота људи и друштвених група широм света. 
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Посебан нагласак на важности ове теме за једно савремено друштво 
најбоље се види кроз медијски садржај „новихˮ технологија у којима су 
спортски извештаји постали саставни део свакодневног програма.  

 
АНАЛИЗА ПУБЛИКАЦИЈЕ, ПОЛЕМИКЕ И РАСПРАВЕ 
 

Основни текст научне монографије др Момчила М. Јокића МЕДИЈИ У 
СПОРТУ, СПОРТ У МЕДИЈИМА поред насловног листа, импресума и 
садржаја има  260 страница, у којима су сагледана и покренута питања 
која могу побудити интересе не само оних у стручној него и образовној и 
научној области. Рукопис је генерално подељен у девет повезаних 
целина: Историјски развој спортског новинарства, Медији масовних 
комуникација у спорту, Језик у спортском новинарству, Принципи и 
специфичности у организацији спортских редакција, Односи с јавношћу у 
спорту, Социологија спорта, Јавно мњење, публика, публицитет и 
манипулација у спорту, Медијска етика и морал у спорту и на крају 
Економија и спорт. Осим садржаја, посебног дела о аутору, постоји и 
импресивна литература која указује на један врло систематичан 
истраживачки приступ аутора овој теми. 

Аутор је успео у првој целини да групише историјске чињенице и 
прикаже у два дела развој спортског новинарства на светском нивоу и 
историјат и развој спортског новинарства у Србији. Аутор напомиње да 
спортско новинарство нема дугу традицију, будући да се новинарство као 
делатност развило у новије време, тако да у првим новинама (1597. 
Флоренца, Италија и 1605. Антверпен, Белгија ‒ године рођења првих 
новина у свету), али и касније у XVIII веку, када штампа постаје масовнија, 
веома мали број текстова и информација је био посвећен спорту. 
Анализирајући стање у Србији, аутор наводи да историја српске штампе 
почиње часописом који је штампан 1768. под називом Славеносербски 
магазин, покретача и уредника Захарија Орфелина, писца и 
просветитеља, а прве спорстке новине Велосипедски лист су почеле да 
излазе 1. јануара 1887.  и излазиле су једном месечно. Аутор ову целину 
завршава историјским освртом издања свих спортских часописа у Србији 
и фото-приказом њихових насловних страна. У неким парцијалним 
истраживањима улоге мас-медија у спортским активностима, Кин наводи  
да „о спорту се више не пише само на традиционалан начин, који се 
огледа у виду новости, вести, већ се јављају све разноврсније 
публикације, радио-емисије, филмови и видео-линкови који говоре о 
спорту на аналитичан начинˮ (Кин, 1995: 37). 

У другој целини аутор скреће пажњу на следећа поглавља: Појмовно 
одређивање и структура медија, Штампа, радио, телевизија и интернет 
у спорту, Утицај медија на експанзију спорта и Медији и спортски догађај. 
У сваком поглављу се осим основних терминолошких назива, поделе 
медија према критеријуму начина перцепције и њихових заједничких 
карактеристика, дефинишу сазнања и оквир кретања како у теоријском, 
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тако и у практичном поимању медија. Такође, аутор врло детаљно 
описује сваки медиј али и његове недостатке и предности, затим читања 
и писања вести и осталих активности у медијској области. У сваком 
поглављу аутор комбинује текст са  сликама тј. табелараним приказима, 
што визуелно и врло концизно утиче на читаоца, нарочито она слика у 
којој су приказане различите форме приказивања спорта на телевизији. 
Посебан акценат је стављен на укључивање у глобалне токове путем 
интернета, комуникационог облика и врло значајног медија за 
покривање спорта и појаве експанзије броја спортских текстова и нових 
стилова спортског писања.  

У трећој целини аутор на један приступачан и једноставан начин 
описује језик и специфичности спортског новинарства са освртом на 
прегледе основних новинарских стилова и облика изражавања. Такође, у 
овој целини су врло детаљно описани жанрови у спортском новинарству 
(Вест, Извештај, Репортажа, Коментар, Интервју) и дата анализа значења 
речи, израза и стереотипа у спортском новинарству. 

Четврта целина овог рукописа приказује моделе и структуру 
редакција, њихову организацију и хијерархију и описује рубрике 
спортског новинарства. У другом делу ове целине аутор описује кључне 
детерминанте спортског новинарства, њихове задатке, принципе и 
елементе (истинитост, лојалност, проверљивост, независност, 
занимљивост, релевантност, свеобухватност, заступљеност), чије 
постојање је неопходно да би новинари ‒ пре свега по сопственој савести 
‒ испунили сврху постојања, односно свој кључни друштвени задатак. На 
крају ове целине таксативно су наведене најважније функције спортског 
новинарства (Информација, Артикулација, Агенда, Критика и контрола, 
Забава, Образовање и Интеграција) и кроз табеларни приказ аутор 
описује основне задатке спортских новинара који поседују посебна 
правила и услове. Кроз поглавље Културни, едукативни и морални 
обрасци у спортском новинарству аутор указује на обавезно поштовање 
професионалне етике, „језичког кодексаˮ, као и да извештавање мора 
бити непристрасно, правовремено и што исцрпније. Како истиче 
Коковић, „спорт може да има специфичан језик, који је примерен 
одговарајућој комуникацији спортских актера, тако и спорстко 
новинарство развија неке специфичне језичке могућности изражавањаˮ 
(Коковић, 2004: 37). Аутор ово поглавље завршава са неколико примера 
који се односе на илустрацију проблематичног односа новинара према 
„језичкој етициˮ. 

У петој целини аутор обрађује једну врло актуелну тему о потреби и 
могућности публике која жели да буде објективно и правовремено 
обавештена. Врло студиозно приступа описивању саме потребе 
постојања функције односа с медијима у циљу дистрибуције информација 
као дела медијског садржаја. Поред историје и еволуције PR-a (Public 
relations – PR), значајна пажња посвећена је функцији PR организације, а 
нарочито њене улоге у спорту која је многострука. Врло упечатљиво је 
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приказан хексагонални модел улоге односа с јавношћу уз таксативно 
наведена основна полазишта PR-a у спорту, са посебним освртом на саме 
активности и циљеве програма PR службе у спорту. Аутор, кроз облике 
екстерне и интерне комуникације (саопштења за јавност, конференције 
за штампу, постерe, логотипe, ознаке и брифинге), описује значај метода 
рада PR-a у спорту, притом објашањавајући сваки појам и веома важну 
стратегијску улогу односа с јавношћу. Такође, у овој целини даје упутства 
и „алатеˮ за тактике пласирања информација у медијима с наведеним 
потребним компетенцијама будућег портпарола. На самом крају се 
осврће и на улогу савремених медија и њихову употребу, јер је потреба 
савременог друштва за слободном информацијом све већа. 

Шеста целина ове научне монографије посвећена је социологији 
спорта. У првом делу аутор описује појам, предмет и задатке опште 
социологије и упућује читаоце на теоријски и методолошки приступ 
социологији и њеним законима. У другом и трећем делу се бави 
настанком, развојем и предметом социологије спорта (Структура спорта, 
Детерминизам у спорту, Законитости у спорту, Културно поље спорта и 
Самосталност спорта). Посебан сегмент посвећен је односу друштва и 
спорта, у коме аутор указује на разлику положаја и улоге спорта кроз 
историјске епохе, између земаља различитих културних политика. У вези 
за спортско-друштвеним односима, Штакић објашњава да „статус и 
положај спорта, остваривање његове улоге и могућности развоја, управо 
зависе од материјалне развијености друштва, економије, правног 
система, политичких одлука, идеолошких схватања, као и културног 
амбијента уопштеˮ (Штакић, 2008: 136). Аутор рукописа у овој целини 
закључује да је спорт постао значајно и широко подручје друштвеног 
живота и упућује на потребу да се однос подручја спорта и других 
области друштва научно изучавају. 

У седмој целини се поред дефиниције јавног мњења наводе и 
описују врсте јавности (Нејавности, Прикривене јавности, Освешћене 
јавности  и Активне јавности) и  функције јавног мњења (Експресивна, 
Консултативна и Директивна). Мноштво информација захтева 
прилагођавање и селекцију па се самим тим отвара могућност разних 
манипулација. Информaција је одједном у пуном смислу постала основ 
социјалне моћи, јер како аутор наводи, појединац постаје зависнији од 
медија и информација које од њих добија. „Индустрија спорта и забаве је 
својеврсна манипулација и може се одредити као методичан начин 
деловања на масовне нагоне и укусе помоћу разних врста симбола чија 
функција није у томе да их култивише, него да експолатише нагоне и 
укусе масеˮ (Gaede, 2007: 16‒20). Манипулатори формирају информацију 
по својим правилима, дајући информацијама облик који одговара 
њиховим интересима (Feinendegen, 2007: 782‒788), а публика се 
најчешће сматра „социјалним агрегатомˮ, где су личности повезане 
неким привременим интересом (Szwarc, 2008: 939‒948). Tежња је да се 
сваком врстом манипулације, па чак и емоционалном, стекне 
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„такмичарска предностˮ која обележава личне односе конституишући 
комуникативну подлогу савременог друштва (Tomić, 2009: 25). На крају 
целине кроз поглавље Психологија масе, публика, друштвене групе аутор 
даје анализу психологије спортске групе узимајући у обзир Коковићев 
став да од „структуре групеˮ, односно од хијерархије међусобних односа 
међу појединцима зависи јединство, кохезивност или морал, задовољство 
и ефикасност групе у остваривању њених основних задатака (Коковић, 
2007: 114). Имајући у виду да Штакић у Социологији спорта 
закласификацију публике као критеријум узима и психолошку блискост 
која се успоставља између гледалаца и спортиста (Штакић, 2008: 145), 
аутор код феномена спортске публике читаоцу омогућава таксативно 
наведену типологију публике управо на темељу психолошке блискости.  

Медијска етика, њени задаци и улога у спорту су обрађени у осмој 
целини ове научне монографије. Имајући у виду једно од основних 
начела, да је етика професије схваћена као скуп обавеза који простиче из 
морала и предстваља неку врсту „суженог моралаˮ (Ђурић, 2000: 51), 
аутор посебно наглашава основне етичке стандарде и различите нивое 
етике (Дескриптивна, Стратешка, Нормативна). Кроз табеларни и 
таксативни начин описује „највећеˮ етичке проблеме новинара, а у 
посебним одељцима ставља акценат на неколико аката о кодексима 
професионалне етике медија и новинара (Декларација о правима, 
Декларација о обавезама, Правилник професионалног понашања 
Националног удружења новинара). На крају ове целине аутор указује да 
је професионална етика део шире професионалне културе, а да је право и 
морална обавеза спортског новинара да одбије објављивање 
информација за које верује да нису тачне, подстакнуте комерцијалним 
или било којим другим интересом. 

Девета целина садржи поглавља о економији и „спортској 
индустријиˮ, односно једној специфичној привредној грани која 
предстваља саставни део националних економија. Посебно аутор описује 
основне сегменте спортске индустрије (спортски туризам, спортску 
опрему, спортски маркетинг, спортски менаџмент) и приказује 
економску димензију спорта у савременом друштву. У поглављу Утицај 
спорта на економију, полазећи од основне дефиниције „економија је 
основ за материјални и духовни развој друштва, па самим тим и спортаˮ, 
аутор објашњава правце инвестирања у спорт (директни и индиректни), 
наводећи притом и могуће изворе финансирања.  Имајући у виду да су 
спорт и економија неопходни једно другом, аутор закључује да економија 
обезбеђује технолошки развој спорта, посебно врхунског, а спорт 
обезбеђује преко спектакуларних такмичења простор за рекламу и масу 
као потрошаче. Како то Кастратовић, између осталог, у свом делу 
апострофира „економија се домогла спорта, али је спорт с друге стране, 
прокрчио пут економијиˮ (2004: 176). Комерцијализација спорта и 
трговина играју све битнију улогу у спортској индустрији. Чињеница је да 
се већина прихода у спорту, поред продаје права на емитовање и 
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организовање догађаја, остварује управо трговином спортских производа 
(Ignjatović, Mirić, Stanković, 2022). Ова целина се завршава табеларним 
приказом разлика између маркетинга у спорту и класичног 
(традиционалног) маркетинга. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Теме и садржаје је аутор у овој публикацији прилагодио тренутном 
магичном троуглу савременог света, бизнис – спорт – ТВ, који прелази и 
најзатвореније границе, па у том смислу монографија МЕДИЈИ У СПОРТУ, 
СПОРТ У МЕДИЈИМА представља корисну публикацију у животу људи 
уопште, а нарочито за нове генерације које су опседнуте култом успеха и 
имиџа младости. Овакав приступ научног сагледавања медијског 
приступа спорту може се посматрати и као формула за друштвену 
проходност, јер је чињеница да се друштва разликују по одређеном 
начину живота који утиче на формирање спорта.  

Књига заслужује сваку препоруку, јер аутор даје свој допринос 
изучавања ове области и зналачки приказује узајамност, привлачи пажњу 
како медија тако и у спорту, који је током времена постао веома важан 
објективан извор вести за медијску индустрију. Улога медија се огледа у 
информисању, у оквиру кога спорт заузима значајно место, па самим тим 
ова научна монографија може бити део програма научног сагледавања 
медијске писмености уопште. Узајамност се огледа у томе да медији 
свакако омогућавају спорту да повећа своју популарност, али и спорт, с 
друге стране, омогућава медијима да допру до већег броја публике. 
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СПИСАК РЕЦЕНЗЕНАТА РАДОВА  

ОБЈАВЉЕНИХ У ОВОМ БРОЈУ 
 

Рецензенти са Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу 
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици: 
 

1. др Бранко Ристић, редовни професор Универзитета у Приштини – 
Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – 
Лепосавић;   

2. др Слађана Видосављевић, ванредни професор Универзитета у 
Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у 
Призрену – Лепосавић;  

3. др Емилија Марковић, ванредни професор Универзитета у 
Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у 
Призрену – Лепосавић;  

4. др Петар Рајчевић, ванредни професор Универзитета у Приштини 
– Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – 
Лепосавић; 

5. др Јелена Круљ, ванредни професор Универзитета у Приштини – 
Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – 
Лепосавић;  

6. др Далиборка Поповић, ванредни професор Универзитета у 
Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у 
Призрену – Лепосавић; 

7. др Бранислав Ранђеловић, доцент Универзитета у Приштини – 
Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – 
Лепосавић;  

8. др Раиса Цветковић, доцент Универзитета у Приштини – 
Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – 
Лепосавић.  

Списак рецензената 



 
Књига 17, 2022. година 

 192 

 

  

 

 



193 

 

 

 

 
 

УПУТСТВО АУТОРИМА 

 
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – 

Лепосавићу објављује теоријске, прегледне и оригиналне 
истраживачке радове из научних и уметничких области 
релевантних за образовни процес. Радови који су већ објављени 
или понуђени за објављивање у некој другој публикацији не могу 
бити прихваћени за објављивање у Зборнику радова Учитељског 
факултета у Призрену – Лепосавићу. Аутор је обавезан да поштује 
научне и етичке принципе и правила приликом припреме рада, у 
складу са међународним стандардима. Предајом рада аутор 
гарантује да су сви подаци у раду тачни, како они који се тичу 
самога истраживања, тако и подаци о литератури која је 
коришћена, те наводи из литературе.  

  
ПРЕДАЈА РУКОПИСА  
 

Рад треба да буде написан у текст процесору Microsoft Word. 
Електронску верзију рукописа послати на имејл-адресу 
Уредништва: zbornikradova.ufp@pr.ac.rs 

Рок за предају радова је 30. мај. 
 
ПРОЦЕС РЕЦЕНЗИРАЊА  
 

По пријему рада, узимајући у обзир тему и опсег истраживања, 
Уредништво у року од недељу дана, а након истека рока за пријем 
радова за актуелни број, одлучује да ли рад одговара профилу 
часописа и да ли ће бити послат на рецензирање. Радове 
рецензирају два квалификована рецензента. Поступак 
рецензирања је анониман у оба смера. На основу рецензија 
Уредништво доноси одлуку да ли се рад: 1) одбија, 2) прихвата за 
објављивање или 3) прихвата уколико аутор изврши неопходне 
измене и преправке рада, у складу са примедбама рецензената. 
Ревидирана верзија рада шаље се рецензентима/рецензенту на 
поновни увид и оцену или је, у случају мањих исправки, прегледа 
главни уредник (или један од чланова Уредништва) и након тога 
Уредништво доноси одлуку о објављивању.  
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У року од два и по месеца од пријема рукописа (до 15. августа) 
аутор се обавештава о томе да ли је рад прихваћен за објављивање 
и даје му се рок за евентуалну прераду или допуну рада.  

Радови који нису написани у складу са Упутством за ауторе 
неће бити разматрани.  

 
ЈЕЗИК  
 

Радови се објављују на српском, енглеском и руском језику. 
Сваки рад има резиме на српском и енглеском и/или руском језику. 
Радови аутора из Србије треба да буду писани стилом који је у 
складу са стандардима савременог српског језика и чија 
терминологија одговара научном дискурсу. Радови на српском 
објављују се ћирилицом и за њих се примењује Правопис српскога 
језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Нови 
Сад: Матица српска, 2010). Радови који се достављају на енглеском 
и руском језику треба да задовоље стандарде језика, потребно је да 
текстови буду лекторисани. Радови који не задовољавају наведене 
критеријуме неће бити прихваћени. Уредништво задржава право 
да лекторише резимее и текстове, као и да врши измене које се 
односе на техничку припрему текстова. 

 
ФОРМАТ 
 

а) формат стандардни: А4; маргине 2,5 cm;  
б) фонт: Times New Roman;  
в) величина слова: основни текст 12 pt, a сажетак, кључне 

речи, подножне напомене, извори, цитирана литература, резиме, 
назив и адреса установе и електронска адреса аутора 10 pt;  

г) размак између редова: 1,5;  
д) напомене: у дну стране (footnotes, а не endnotes), искључиво 

аргументативне; први ред увучен 1,5 cm у односу на основни текст;  
ђ) за наглашавање се користи италик (не болд);  
е) наслови појединих сегмената рада дају се малим верзалом, 

увучени за 1,5 cm и интегрисани у почетне параграфе; пожељно је 
да буду нумерисани (1. 1.1. 1.2. 1.2.1. итд.); параграфи 1. 2. итд. 
одвајају се од претходног параграфа једним празним редом, а 
параграфи 1.1. 1.2. итд. размаком од 6 pt;  

ж) илустративни примери се дају издвојени из основног 
текста; увучени су за 1,5 cm у односу на основни текст и од њега 
одвојени размаком од 6 pt; величина фонта 11pt. 
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Обим теоријских, прегледних и истраживачких радова је до 
једног ауторског табака (око 30 000 знакова), стручних и 
преведених радова до шест страна (око 11 000 знакова) и 
извештаја, приказа, тематских библиографија 2−3 стране (око 
3800−5600 знакова). Уредништво задржава право да објави и 
радове већега обима, када изражавање научног садржаја захтева 
већу дужину, односно простор.  

 
СТРУКТУРА РАДА 
  

Рад садржи: име и презиме аутора (изнад наслова рада), 
наслов, сажетак и кључне речи на српском, уколико је рад на 
енглеском или руском − сажетак и кључне речи на енглеском 
односно руском, основни текст, списак цитиране литературе, 
резиме, афилијацију (изнад наслова рада) и електронску адресу 
аутора у фусноти.  

 

а) име и презиме аутора пише се изнад наслова рада уз леву 
маргину; назив и број пројекта/програма у оквиру којег је чланак 
настао наводи се у подбелешци (назив и број пројекта, финансијер 
и институција у којој се реализује), везаној звездицом за наслов 
рада; 

б) наслов рада: верзалом, центриран; наслови одељака могу 
бити приказани на два начина; 1) први начин подразумева да се у 
тексту наведе најопштији наслов који се пише верзалом (нормал и 
центрирано); поднаслови се пишу курзивом и „реченичним” 
форматом (велико почетно слово).  

в) сажетак, који укратко представља проблем, циљ, методе и 
резултате истраживања треба да има око 1400 знакова (150−300 
речи): 1) на језику основног текста, са ознаком Сажетак; и 2) на 
енглеском или руском језику; лева маргина увучена 1,5 cm у односу 
на основни текст;  

г) кључне речи (до пет) непосредно после сажетка: 1) на језику 
основног текста; и 2) на енглеском језику; лева маргина увучена 1,5 
cm у односу на основни текст;  

д) основни текст;  
ђ) извори; цитирана литература: центрирано;  
е) резиме (сажет опис садржине рада, тј. проширени сажетак, 

до 1/10 обима основног текста): име аутора уз леву маргину, 
наслов рада (верзалом, центрирано), испод наслова Р е з и м е 
(центрирано и спационирано), текст резимеа; уколико је рад на 
српском језику, резиме може бити на енглеском или руском; 
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уколико је рад на страном језику, резиме може бити на српском, 
енглеском или руском; 

ж) назив и адреса установе у којој је аутор запослен 
(афилијација) и електронска адреса аутора, уз леву маргину; 
називи сложених организација треба да одражавају хијерархију 
њихове структуре, један испод другог.  

 

Структура изворног научног рада мора бити таква да се у 
уводу јасно представе: научни контекст проблема уз осврт на 
релевантне резултате претходних истраживања, корпус, методе и 
циљеви истраживања, те да се, након анализе истраживаног 
проблема, у закључку јасно представе резултати.  

Прегледни рад који не садржи оригиналне резултате 
истраживања, треба да пружи целовит и критички приказ 
одређеног проблема и релевантне литературе, нову синтезу 
научних информација, да укаже на сличности, разлике и 
недостатке у постојећој литератури и др. Прегледни рад треба да 
садржи и теоријски заснован став аутора. Уколико рад потиче из 
докторске или магистарске тезе у фусноти треба да стоји и назив 
тезе, место и факултет на коме је одбрањена.  

 
ОСНОВНИ ТЕКСТ 
 

Радове треба писати језгровито, разумљивим стилом и 
логичким редом који, по правилу, укључује уводни део с 
одређењем циља или проблема рада, опис методологије, приказ 
добијених резултата, као и дискусију резултата са закључцима и 
импликацијама. Рад треба да буде структуриран у складу са IMRAD 
форматом који је прописала Америчка психолошка асоцијација 
(APA). 

 
СЛИКЕ И ТАБЕЛЕ 
 

Слике (цртежи, графикони, схеме) и табеле морају бити 
прописно обележене. Табеле и графикони треба да буду убачени у 
текст, и такође посебно припремљени као слике у Excell фајловима. 
Фотографије треба да буду прикључене одвојено од текстова као 
засебни фајлови (у jpg, tif или eps форматима, резолуције 300 
dpi/inch), а место у документу где фотографије треба да стоје треба 
да буде обележено у тексту. Уз фотографије и друге илустрације 
других аутора треба навести аутора. Свака илустрација и табела 
мора бити разумљива и без читања текста, односно мора имати 
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редни број, наслов и легенду (објашњења ознака, шифара и 
скраћеница).  

 
ЦИТИРАНЕ ФОРМЕ 
  

а) наслови посебних публикација који се помињу у раду 
штампају се италиком;  

б) цитати се дају под знацима навода (у раду на српском „...”, у 
радовима на другим језицима у складу с одговарајућим 
правописом), а цитат унутар цитата под полунаводницима (’...’); 
пожељно је цитирање према изворном тексту (оригиналу); 
уколико се цитира преведени рад, у одговарајућој напомени 
навести библиографске податке о оригиналу; доследно се 
придржавати једног од наведених начина цитирања;  

в) краћи цитати (2–3 реда) дају се унутар текста, дужи цитати 
се издвајају из основног текста (увучени), са извором цитата датим 
на крају;  

г) пример се наводи италиком, а његов превод под 
полунаводницима (’...’).  

 
ЦИТИРАЊЕ РЕФЕРЕНЦИ интегрише се у текст, на следећи 
начин:  
 

а) упућивање на студију у целини: (Бранковић 1975);  
б) упућивање на одређену страну студије: (Кундачина 2007: 

59–60);  
в) упућивање на одређено издање исте студије: (Радовановић 

19862: 66);  
г) упућивање на студије истог аутора из исте године: (Илић 

1986а: 55), (Бугарски 1986б: 110);  
д) упућивање на студију два аутора: (Банђур – Поткоњак 1984: 

320–364);  
ђ) студије истог аутора наводе се хронолошким редом: (Halle 

1959; 1962);  
е) уколико библиографски извор има више од два аутора, у 

парентези се наводи презиме првог аутора, док се презимена 
осталих аутора замењују скраћеницом и др./et al.;  

ж) страна имена се у тексту на српском језику транскрибују; у 
парентези се наводе у оригиналној графији;  

з) ако је из контекста јасно који је аутор цитиран, у парентези 
није потребно наводити његово презиме, нпр.  
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Ради се, очигледно, о социолингвистичким параметрима 
комуникације, које детаљно разматра и образлаже М. Радовановић 
(1986: 67–69).  

и) ако се упућује на радове двају или више аутора, податке о 
сваком следећем раду одвојити тачком и запетом, нпр. (Кулић 
1958; Качапор 1968);  

ј) рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не 
према пагинацији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран.  

 
ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА 
  

Литература се наводи на следећи начин:  
 

а) књига (један аутор):  
Савићевић, Душан. Методологија истраживања у васпитању 

и образовању. Врање: Учитељски факултет, 1996.  
 

б) књига (више аутора):  
Radden, Günter, René Dirven. Cognitive English Grammar 

(Cognitive Linguistics in Practicе 2). Amsterdam – Philadelphia: John 
Benjamins Publishing Company, 2007.  

 

в) рад у часопису:  
Тодоровић, Милорад. Социјализација схваћена на динамски 

начин. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 
XLVII/1 (2017): 20−34. 

 

г) рад у часопису на једном од страних језика наводи се 
изворно на језику и писму на коме је објављен: 

Hahn, Adelaide. Verbal Nouns and Adjectives in Some Ancient 
Languages. Language 42/2 (1966): 378–398.  

 

д) рад у зборнику радова:  
Недовић, Велизар. Образовање и усавршавање педагогаза 

промене у предшколском васпитању и образовању. Бошко 
Влаховић (ур.). Савремени токови у образовању наставника. 
Београд: Учитељски факултет, 2005, 191–198.  

 

д) речник:  
ESJS: Etymologický slovník jazyka staroslověnského (red. Eva 

Havlová), 1–. Praha: Academia, 1989–.  
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ђ) фототипско издање:  
Ивић, Милка. Значења српскохрватског инструментала и 

њихов развој (синтаксичко-семантичка студија). Београд, 1954. 
Београд: Српска академија наука и уметности – Београдска књига – 
Институт за српски језик САНУ, 2005.  

 

е) рукописна грађа:  
Николић, Јован. Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у 

Београду, сигн. 8552/264/5, 1780–1783.  
 

ж) публикација доступна online:  
Vелтман, K. H. Augmented Books, Кnowledge and Culture. 

<http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d/6d.> 2. 2. 2002.  
 
ЗАВРШНЕ КОРЕКЦИЈЕ 
 

Исправљене и за штампу припремљене радове Уредништво 
шаље као ПДФ документ ауторима ради коначне провере пре 
објављивања, уз искључење могућности промене садржаја текста 
или додавање новог материјала. 
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