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ПРЕДГОВОР
Задовољство нам је да вам пожелимо добродошлицу на Међународну конференцију
„Имплемeнтација иновација у образовању и васпитању: изазови и дилеме“. Конференција је организована од стране Учитељског факултета, Универзитета у Београду, у сарадњи
са Факултетом за образовање у Марибору, Словенија и Државне високе стручне школе у
Кракову, Пољска. Конференција се одржава у Србији, у главном граду Београду, на Учитељском факултету.
Бити домаћин међународне конференције је велики изазов и незаборавно искуство
за Организациони одбор скупа састављен од стране запослених сарадника са Учитељског
факултета у Београду. Надамо се да је њихова преданост видљива. Писање предговора ове
књиге нам доноси посебно задовољство да истакнем људе који су напорно радили да би све
било спремно, укључујући довођење овe књигe на светлост дана: Ану Сарвановић, Милану Дабић, Јелену Панић Мараш као и Љубицу Весић, Марину Цветковић, Љубицу Гвоздић,
Нађу Радојчић, Милоша Батричевића, Ненада Синђелића, Зорана Тошића и Жељану Цветковић. Посебну захвалност желимо да изразимо декану Учитељског факултета, проф. др
Милету Савићу, који нас је подржао у свему.
На крају, надамо се да ћете уживати у боравку Београду и да ће ваше учешће на Конференцији бити плодоносно и незаборавно.
Јасмина Милинковић и Биљана Требјешанин
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PREFACE
It is great pleasure to welcome you to the International Conference ”Implementation of Innovations in Education - challenges and dilemmas”. The conference is organized by the Teacher
Education Faculty, University of Belgrade in cooperation with Faculty of Education in Maribor,
Slovenia and State Higher Vocational School in Nowy Sacz, Poland. The Conference is held in Serbia, in the capital city of Belgrade at the Teacher Education Faculty.
Hosting an international conference is a considerable challenge and a memorable experience for the Organizing committee composed by the staff from the Teacher Education Faculty
in Belgrade. We hope that their devotion is visible. Writing the preface of the book brings us a
particular pleasure to mention those people who worked hard to get everything ready including
bringing this book to daylight, Ana Sarvanović, Milana Dabić, Jelena Panić Maraš as well as Ljubica Vesić, Marina Cvetković, Ljubica Gvozdić, Nadja Radojčić, Miloš Batričević, Nenad Sindjelić,
Zoran Tošić and Željana Cvetković. I need to express special gratitude to our Dean of the Teacher
Education Faculty, Prof. Mile Savić, who supported us in everything.
Finally, we hope you enjoy your stay in Belgrade and find your partipcipation in the conference fruitful and unforgettable.
Jasmina Milinković and Biljana Trebješanin
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Пленарна излагања

Plenary Lectures

Friedrich Buchberger, Prof. em., Dr. phil.1

UDC 37.012:001.895

University of Education, Linz (Austria)

“BEST PRACTICE MODELS“: SUGGESTIONS ON HOW TO
INNOVATE TEACHER EDUCATION AND EDUCATION

Promising and confusing? An
introduction1
I will both carefully as well as politely
consider a number of questions and possible
suggestions on the topic of this conference on
„Implementation of Innovations in Education
– Challenges and Dilemmas”. My focus has
been on how to innovate teacher education
substantially and both general and vocational
education and training in many ways and formats all over my forty years of academic life.
The topic of this conference seems to be
both promising and at the same time a little
bit confusing:
1. Let me just come, why the topic confuses me: The Mc Kinsey Report (M.
Mourshed, C. Chijioke, M. Barber
2010), European Commission (2013),
M. Fullan (2003), OECD (2002) or P.
Sahlberg (2012) have been convinc1 Friedrich.buchberger@ph-ooe.at

ingly shown how concrete implementations and innovations in education happen considerably. They
primarily have used evidence - based
policies. At the Mc Kinsey Report 20
schools systems and 575 reform activities were analyzed. Pro – active
actions offer a rich number of suggestions for the „innovation journey”. But: Do the Secretary of State
(e.g. education and science, finance
or social affairs), the civil servants of
the Education Ministry, the regional players, educational researchers,
teacher educations, teachers, parents,
the public and the press know about
these evidence – based policies? And
why is it so in a number of European
countries?
2. Let me just come, why the topic is
very promising: On the topic „Implementation of Innovations in Education” I have worked in 17 Europe17

an countries, Japan and Africa quite
successfully. Why do substantial innovations on education and teacher
education not happen in educational systems in some European countries and regions? These issues are the
challenges.

teachers, induction of the beginning
teacher, professional development of
teachers, and further education (e.g.
leadership education and training,
education and training of the school
inspectorate, curriculum designer,
mentorship education and training).

Three „best practice models” will be
outlined on how to innovate teacher education and general education. I will deal with
some main factors affecting innovations in
education and teacher education - primarily challenges and pro - active actions and not
so much on „dilemmas”. However, I will only
consider with concrete innovations and challenges that have been happened so far and
have become usual suggestions of the „implementation journeys” both in the education
system and teacher education. I will discuss
three concrete examples of innovation that
exemplify the most important factors affecting innovations.

2. Cooperative problem solving of all
the actors involved both in teacher
education and education (F. Buchberger, B. Campos, D. Kallos, J. Stephenson 2000; European Commission 2013). Cooperative problem
solving of all actors includes e.g. the
civil servants of the Ministries, educational researchers, regional authorities, school inspectorate, the teacher education system, the municipalities, educational leadership as well as
principals, teachers, parents and their
children, and other stake holders like
the Chamber of Merchants, Industrialists and the Trade Unions. That is
the „Finnish model” of trust which
guarantees that schools all over the
country operate excellently with as
substantial amount of innovations
and implementations (P. Sahlberg
2012). Cooperative problem solving
of all actors seems to be an optimal
model of innovation: Trust in the education sector in Confederation Helvetica, Finland, Japan, The Nether-

Two „state of the art – knowledge”
are imperative that affect innovations both in
teacher education and the education systems.
They have to be seen as „sine qua non” of innovations:
1. Professionalized teacher education
as a continuous system that consists
of the selection of prospective teachers, initial teacher education with coherent practical studies of the student
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lands, South Korea or Singapore by
cooperative problem solving through
informed decision making by all of
the actors.
Remarks on the ignition of innovations
The Mc Kinsey Report (2010) has analyzed on how the ignition of innovations usually is happening. Three separate factors seem
to be responsible and I have additionally considered a fourth factor:
1. Severe crisis of the social, economic
and education sector
2. Report on the outcomes of the education sector
3. Input of political leaders (e.g. Prime
Minister, Secretary of State in different Ministries, different parties,
Trade Union)
4. And I want to add: Trust by cooperative problem solving of all the actors
through informed decision making.
I will exemplify on the case of Germany
how the ignition of innovations happened.
1. In Germany in the years 1990 - 2000
the unemployment rate was higher
than 5 million people (social crisis).
The economic sector was in a long
lasting shrinkage. The number of patents was decreasing and the econom-

ic innovation rate was meager (economic crisis). The Universities and
teacher education systems operated
sub - optimally. Drop outs and students that could not finish the compulsory school successfully produced
an enormous economic deficit of approximately 100 000.00 € per student
of covering the costs of unemployment, social health care or missing
income tax (education crisis). Germany was a case of social, economic
and educational crises (factor 1).
2. The results of the PISA Report (2001)
have been at least shocking and far
below the OECD average. The PISA
shock lasted approximately one year.
„Armchair philosophers” and so called experts (e.g. professors of subject didactics, association of Gymnasium teachers) have opposed to the
results of PISA. They thought that the
validity of PISA were obsolete. However, step by step Germany has started an intensive project on several layers. Indeed, in 2012 the German Land
Saxony was in the ranking of PISA on
the fifth grade worldwide. Curricula
were substantially changed. The infra
– structure of the educational system
was permanently improved. Kindergarten education, pre – school education and the vocational training and
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education were the foci of these innovations. Within 10 years after the
PISA shock the school system is now
in a prosperous development (factor
2), but permanent innovation activities seem to be necessary. The PISA
shock was the ignition. But, Germany
acted far beyond PISA: „PISA plus”
was the formula with some unusual
measures. ”PISA plus” showed that
educational, social and economic efforts are necessary based on evidence
– based research and own domestic
scientific findings (E. Klieme 2011).
3. After a while the political leaders of
the government and the 16 Laender,
the Christian Democratic Party, the
Social Democratic Party and the
Greens, did an extremely good job
subsidized by the political leaders of
the Chamber of Merchants, Industrialists and the Trade Unions (factor
3).
The Mc Kinsey Report (2010) has shown
the examples of Brazil (Minas Gerais), Estonia
or Poland. Innovations of school systems and
teacher education are possible within certain
ignition periods followed by coherent actions!
And I have a somewhat critical question: In some European countries all three
factors of ignition of innovation in education
and teacher education are given – sometimes
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on a dramatic level. This applies to factors one
and two. But, substantial innovations of the
education sector including teacher education
do not really happen systematically. Will the
political leaders as factor three of the ignition
want a long lasting innovation of the education sector?
A must- professional teacher education
As said in the introduction, professionalized teacher education as a continuous system, that consist of the selection of prospective teachers, initial teacher education with
practical studies of the student teachers, induction, professional development and further education is a must for innovations. This
is systemic view promoted from the experts
of the European Network of Teacher Education Policies or the European Commission
named „Supporting teacher competence development for better learning outcomes” (European Commission 2013).
Teacher education as a continuous system cannot be separated into different and
unrelated segments with a severe lot of discrepancies among each other:
• selection of prospective teachers separately and in some European countries no selection at all,
• initial teacher education separately in
a sort of ”splendid isolation”,

• induction at different locations and
not always related to the learning
outcomes of initial teacher education,

• a rich repertoire of empirically
practices for promoting the process
of learning and teaching effectively,
and imply

• professional development at various institutions and unrelated to the
needs of the teachers, and

• autonomous and competent professional teachers acting as

• further education as a nice.

• In the interest of their clients (e.g.
students), and with a

Cooperative problem solving of all the
actors dealing with teacher education is a
Must securing high competences of teachers
in a continuum. And: Here some of the European countries have their problems. However: Some European countries invest in teacher
education a lot of resources and money, but
the effects are quite debatable. A lack of systemic approaches of teacher education is visible.
What does the concept „professionalization” mean? In the discourse on teacher education and the teaching profession the
broad concept „professionalization” comprises amongst others the concept of „pedagogical professionality” and sociological aspects
of „professionalism”. Both aspects of professionalization seem to require:
• a comprehensive research – based
knowledge base on teaching and
learning validated by empirical research, and

• critical intellectuals

• responsibility to (an) autonomous
professional organization(-s) of the
teaching profession, and
• its/their code of ethics.
Teachers who are professionals might
then be perceived as those
• Adopt cogent and justifiable transformations of
• Research – based knowledge and validated practices of education, teaching and learning
• To particular cases (e.g. learning situations, students)
• As specially educated persons (education staff)
• Considering the interests of clients
involved.
Inspired by the concept of a „New Professionalism” and considering developments
of other academic professions such as the
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medical profession, activities in many European countries have aimed at increasing the
quality of teaching / learning by professionalization.
The main components of a professionalized teacher education program might be
• Studies in the sciences of the teaching profession (e.g. educational sciences, subject didactics),
• all of these closely connected to educational research and aiming at the
development of
• professional problem – solving capacity,
• a broad repertoire of validated practices and support learning, and
• a professional codes of ethics.
Other components are:
• coherent and supervised practical
and clinical studies,
• in – depth studies in a number of academic fields relevant for curricula
of schools and learning, and teaching
particular cases and topics, and
• an integration of studies in the sciences of the teaching profession, other academic studies and practical
studies would also form part of such
a program (F. Buchberger et al. 2000,
European Commission 2013).
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In a systematic view an institution of
teacher education should become a „Center
of Excellence” (F. Buchberger 2014) by considering all components of teacher education: selection, initial teacher education, induction, professional development and further education of teachers. „Splendid isolation” as the British say is a problematic way.
Systemic approaches have to be fostered on
the way towards „Centers of Excellence”. A lot
of European countries have taken these challenges. The University of Innsbruck (Austria)
represented by the Teacher Education Faculty
might be a „hot spot” combining all of the different aspects of teacher education as a continuous system.
School practice in initial teacher education
– „the mythos of practice”
I will consider three examples of „Best
Practice Models” on teacher education and
general education that will prototypically exemplify some conditions affecting the success of innovations. Not all the factors that are
supporting innovation of the education and
teacher education will be outlined – but some.
“School practice in initial teacher education” is an Austrian project that started in
1977 and lasted till 1982.
The ignition of this innovation was the
following: The Republic of Austria has spent

a lot of human and material resources in the
practical studies of initial teacher education.
Empirical results have shown that the success
of the practical studies were quite debatable.
„Practice shock” was the formula that practical studies in initial teacher education were
quite debatable. „Practice shock” means that
the young teachers are not able to meet the
complex tasks of the teaching profession after
initial teacher education. The „practice shock”
was used in the sector of educational researchers, the student teachers and the press.
The Secretary of State and the civil servants of
the Ministry wanted to clarify these questions
and to provide research - based solutions.
The targets set by the Ministry were the
following issues:
1. The creation of a frame – work curriculum with clear learning outcomes as strategic targets based on
the students´ needs that would guaranty that the „practice shock” was
minimalized
2. Concrete material: School practice
had to provide an ideal learning situations for student teachers, cooperating teachers / mentors and staff
of Universities ((F. Buchberger et al.
1980)
3. Research – based evidence

ence of teaching, education researchers, assistants of subject didactics, cooperating teachers / mentors and prospective teachers – developed step by step using the action research
environments. Cooperative problem solving was a must for us including the different stake holders. One layer was the prospective student teachers, the cooperating teachers / mentors and the professors of subject didactics. The second layer was the 13 Austrian
Universities of Education. The third layer was
the regional players and the school inspectorate. The fourth layer was the Ministry. Press
and TV regularly invited.
The Secretary of State, leading civil servants, the project team, education professors of
educational sciences and subject didactics,
teacher students and parent representatives
were on the final conference for three days.
The sub – legal act has been there signed.
A brand new sub – legal act has been
signed there – nowadays it is usual in most of
the European countries:
1. Frame work curricula defining the
strategic targets following our suggestions.
2. The operational targets are up to the
institution of the Universities of Education including certain mechanisms
of quality control (strategic targets).

In 1997 we were successful in an open
tender procedure. We – professors of sci23

Achievements in math: a finnish example
Example 2 will deal with a Finnish project on how to innovate school achievement
in Math from grade 1 to 12 in general education. Both a nation – wide and decentralized
project had enormous success because of the
„Finnish way” how to deal with innovation:
Trust, professional expertise of the teachers
and teacher educations, educational researchers, government, local schools as well as informed press and parents.
The ignition phase was the following.
The Finnish Board of Education is making
several tests on the school achievement of pupil e.g. reading competences, math competences or creativity, the new strategic targets
from the year 2000. The Finnish Board of Education does these assessments usually on the
5% sample. The results have been made visible
in the TV, the press, government, local school
boards and the parents – informed decision
making. The concrete case was the achievement in Math during the years of general education. The Finnish Board of Education analyzed these results. In their evidence – based
policy had shown that the achievements of
Math were debatable.
Coherent action started within two
months:
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1. The government decided to spend 6
000 000 € at these project improving
Math education (8 weeks).
2. A public tender was announced on
how to improve the mathematical
achievements of the Finnish students
open to groups of educational researchers, staff in teacher education
and the schools (8 weeks).
3. An assessment committee consisting of national and international experts made assessments on the quality of the applications.
4. The concrete work on the selected
projects started seven months later.
5. Within two years suggestions and
recommendations were formulated on an evidence – based policy. A
certain number of curricular changes and predominately the ways of
learning of Math in general education were formulated.
The Finnish education system is a decentralized one:
• Few strategic decisions centrally
made
• Operational decisions are in the
hands of the municipalities. This applies for the funds of the schools or
for the example of financing for the
professional development of teach-

ers. Schools within a municipality try to be the best. Debates on the
achievement of Math found the interest of municipalities. Concrete actions started in a decentralized system.
Because of this case the Finnish achievements on TIMMS were among the world –
best. Within reasonable time (approximately 6 years) the achievement can improve substantially following the „Finnish way” – and
under a cost effective way and in the benefits
of students and parents.
In a number of European countries innovations last much longer, sometimes 20
years or longer! Is it the problem of the lack of
the strategic planning of the governing bodies? Is it a lot of problems in the operational strategies of the education system where
somewhat antiquated models of governing
are still predominating?
“A mssing link”: professionalisation of
teacher educators
In example 3 I will deal with the qualification of competent staff involved in the
teacher education. This is an international
project supported by the European Commission.
Two ignition factors were the following:
(1) The sometimes sub – optimal qualifica-

tions of the staff involved in teacher education in most Member States of the European
Union (e.g. staff involved in educational sciences, subjects didactics or mentorship has
been perceived as a problem. (2) The need for
a joint European degree (PhD) on teacher
education was a topic for the European Commission that has highest priority in the Lisbon
agenda.
The learning outcomes of this project
are the highly professionalized staff for teacher education on an international level (PhD
in teacher education). This project (European Doctorate in Teacher Education) was first
times performed in 12 European countries focusing on various subject didactics. The working team was international and consisted of
highly qualified professors of educational sciences and subject didactics. The certificates
(PhD) have been given internationally (joint
doctoral degree). Jointly both international
and national Universities were responsible to
award these degrees of the study program.
The PhD – studies on teacher education
consisted of 120 ECTS credits. As compulsory part students have to take (1) comparative
education (15 ECTS credits), (2) research –
methodology (15 ECTS credits), (3) learning
in teacher education and net – based learning
(15 ECTS credits), and (4) subject didactics
in a special fields (15 ECTS credits). The PhD
studies lasted 60 ECTS credits. A national
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and an international supervisor were responsible for this part of the study program.

in books. Professors acted as referees
for the articles.

The compulsory part of this study program was organized in the following way:

The evaluation procedure has shown
the following results:

1. Professors from the 12 Universities
prepared the framework curriculum.

1. The frame work curricula were substantially innovated documented
the „state of art knowledge” on teacher education. In addition, they were
in line with the „Bologna Process”

2. In a second step professors prepared
the exact curricula on a web – based
design.
3. Students could study the curriculum
and commented about it in the virtual platform.
4. Students as well as professors participated in a workshop for three weeks
(“Intensive Program” financed partially from the European Commission).
5. The students had to prepare a working document (usually 10 pages)
that was discussed under the e-learning platform and in face to face contact (“Intensive Program”).
6. During these „Intensive Program”
professors and students received intensive feedback on their particular
topics of study with a collaborative
problem solving approach.
7. Finally, the working papers were edited both on the virtual platform and
26

2. Because of an international program students as well as professors
could learn substantially freshly new
information.
3. The use on an e-learning platform
has been substantial. Students as well
as professors did their work virtually
without sitting in the lecture rooms.
4. A joint PhD degree is possible combing both national and international
curricula.
Some final remarks
Six final remarks will be formulated.
1. Professional teacher education is a
„Must one”. These issues apply to
all concerned with teacher education
namely the student teachers, teachers, cooperating teachers, leadership
and staff of Universities.

2. Cooperative problem solving of all
actors involved in teacher education
is a „Must two”.
3. Considering the two Musts this requires a changed role of the qualified
persons acting in teacher education.
Pro – active actions of staff seem to
be imperative versus re – active or introversive behavior.
4. In a number of European countries
the public sector (e.g. administration of the education sector) are in
a severe crisis not meeting the needs
of their clients. In all modern states
the governments and the administration follows the principle of subsid-

iarity. Only strategic decisions are
being made through the central administration plus quality control. The
operational decisions are made on a
decentralized way (e.g. schools, municipalities, regional players).
5. And what are the costs of the education system? Are reforms of the education sector not too expensive?
Due to a real innovation of the administration of the education sector much money is available for innovations of school and teacher education.
6. The „Nobel Price” winner Parkinson
has made the following quotation:

„Long delays are an excellent way of preventions”. Does this quotation apply to the innovations in education and teacher education? Paradoxically the quotation can be read in
two ways: Negatively the Hapsburg monarchy said this quotation how to prevent innovation to avoid innovation. But, the „Nobel Price” winner Parkinson said this quotation in
an extremely positive way in a pro – active way: Innovation and implementation are the
„Musts”!
References
•• H. Brenn et al. (1994): Handbuch zur Praxisberatung. Wien
•• F. Buchberger, E. Schmidinger, W. Seel (1980): Materialien zum schulpraktischen Grundstudium. Wien
27

•• F. Buchberger, P. Campos, D. Kallos, J. Stephenson (2000): Green Paper on Teacher Education.
Umea
•• F. Buchberger (2014): „Best Practice Models” for Successful Practice Schools. Rich Variety instead of uniformity. Razvionica, Belgrade
•• European Commission (2012): Supporting the Teaching Profession. Brussels
•• European Commission (2013): Supporting teacher competence development for better learning
outcomes. Brussels
•• M. Fullan (2003): Change Forces with a Vengeance. London
•• E. Klieme (2011): Bildung unter demokratischen Druck. Anmerkungen zur Kritik der PISA –
Studie. Frankfurt
•• M. Mourshed, C. Chijioke, M. Barber (2010): How the world´s most improved school systems
keep getting better. education@mckinsey.com
•• OECD (2005): Teachers Matters: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Paris
•• OECD (2014): TALIS. Teaching and Learning International Survey. http://www.talis.org.uk/
about/index.asx
•• P. Sahlberg (2012): Finnish Lessons. London (although available in Serbian language, 2013)

28

Зоран Аврамовић

UDC 373.31.214.1(497.11):001.895

Институт за педагошка истраживања, Београд
Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНОВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ И
ВАСПИТАЊУ – ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ
Резиме: Иновација и имплементација се разумевају као део реформе образовања
у Републици Србији. Реформска замисао мора да се одвија на пет нивоа: а) реконструкција система образовања, б) унапређење квалитета и ефикасности наставе, в) обезбеђивање образовних ресурса, г) доживотно учење, и д) општедруштвена доступност
образовања.
Појам иновације се одређује као уношење новог у систем образовања. Имплементација означава остваривање, спровођење у дело, извршавање иновације. Другим речима, имплементација је поступак посредовања између иновације (стандарда) и практичара (наставника у пракси). Разматра се неколико примера имплементације стандарда:
стандард квалитета уџбеника, огледи наставних планова и програма, систем стручног
усавршавања наставника, имплементација пројекта. Осветљавају се проблеми и изазови које прате имплементацију иновације. Први је концептуални. Други је организационо-технолошки. Трећи, кадрови (обука) који обављају имплементацију. Четврти проблем стварају актери образовања који показују отпор према иновацији и имплементацији. Пети проблем произилази из скривених и јавних интереса актера у обарзовању.
Седми проблем је евалуација имплементације. У закључку се подвлачи тврдња да са
иновацијом и имплементацијом ствар реформе образовања није завршена.
Кључне речи: иновације, имплементација, реформа образовања, Република Србија.

Иновација и имплементација
као део реформе образовања
Нећемо погрешити ако кажемо да је
реформа образовања дежурна тема просветног живота у савременом друштву. Ми
живимо у свету који се мења а то значи да

све структурне области тог света подлежу
променама.
Разлоге за широку преокупацију образовањем треба тражити у наглом порaсту
улоге знања у привредном и друштвеном
животу. У индустријским земљама Европе
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и Америке, током последњих пет деценија,
образовање је постaло „кључ привредног
развоја, побољшања животног стандарда
и изградње правичнијег и равноправнијег
друштва” (10 година реформи: 85). Путеви
реформи укрштали су се са оптимизмом
и песимизмом. Тврди се да током 20. века
није било суштинских промена разредно-предметно-часовног система наставе
(Поткоњак, 2000). Па ипак, различите оцене реформских подухвата у образовању
нису ослабиле веру у растућу моћ образовања у савременом друштву.”
Почетно питање је шта се подразумева под реформом образовања? Значење речи нас упућује на неку иновацију у области образовања која побољшава или мења постојеће стање односа
у подручју просвете. Реформа најављује
смену старих институција, вредности и
актера и појаву нових идеја, решења и људи
који ће те промене да остваре. Међутим,
сваки реформски пројекат мора да укључи
и критичко вредновање. Реформа није самим тим тапија на напредније, успешније,
квалитетније решење. Може се догодити
да реформа произведе лошија решења од
постојећих. Намере реформатора нису од
веће важности за оцену реформских пројеката већ њени практични резултати.
За потпуније разумевање појма реформе образовања разликоваћемо „унутрашње” и „спољашње” елементе реформе.
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Унутрашња реформа образовања обухвата промене у оквиру образовног система, а
спољашња реформа прилагођавање образовног система структурним друштвеним
променама (привредна, морална, кадровска обнова). Између унутрашње и спољашње реформе не постоји нужна зависност.
Могућно је да пројектанти реформе обрате пажњу само на педагошко-дидактичке структуре образовног система, а да при
том пренебрегну политичку власт која одређује вредносни правац развоја друштва.
Од степена усклађености унутрашњих и
спољашњих реформи зависи и квалитет реформских подухвата. У том смислу, циљеви реформе образовања треба да буду: а)
стицање више знања, б) ваљана примена
знања, ц) повезивање различитих знања,
д) развој мишљења. (Васпитна компонента
образовања је незаобилазна у образовном
систему.)
Шта обухвата реформа образовног
система? Иновација наставних планова и
програма је најчешће предмет разговора
о реформи. Какав и колики садржај знања
и вредности треба да обухвати наставни
план и колико времена (часова) треба издвојити за обраду наставних јединица,
спада у оне образовне теме које непрекидно изазивају пажњу стручне и шире јавности.
Питање регрутације и професионалног усавршавања наставника је такође

предмет иновативних замисли (Аврамовић, 2010). Тврдња о кључном значају наставника за квалитет наставе потврђује се
и великом реформском енергијом која се
улаже у ово питање. Упис, успех-неуспех,
казна-награда, оцењивање ученика део
је разговора о иновацијама. Дидактичкометодичка средства наставе нису ништа
мање значајно питање. Какви су уџбеници
и друга наставна средства не може да заобиђе ниједан истраживач образовног система. Свака иновативна замисао мора да
укључи у своје поље разматрања и евалуацију без које нема квалитета.
Реформска
(иновативна)
замисао мора да се одвија на пет нивоа – а)
реконструкција система образовања, б)
унапређивање квалитета и ефикасности
наставе, в) обезбеђивање средстава, г) доживотно учење и нове технологије образовања, д) образовање и друштвена једнакост.
О појмовима иновација и
имплементација
У широким јавним и научним расправама о реформи образовања у Републици Србији два појма су најучесталија
– Иновација и Имплементација. Ове две
речи су се уселиле у наш свакодневни и
стручни језик на начин да представљају
не само знак учености већ и формулу за

решење крупних питања наставе и образовања. Формално-логички то није спорно. Да бисмо нешто променили, потребна
је иновација, а да би промена била остварена, потребна је имплементација. (Оставимо за сада по страни преузимање ових
речи из страног језика ). Да најпре изложимо значења ових појмова а потом да
размотримо неке стварне и могуће проблеме у образовању.
Иновација је нека идеја, замисао која
се ствара, шири, усваја и примењује. Она
се односи на побољшања постојећег система образовања са становишта циљева, метода, облика рада, средства рада, техника
рада. Иновација је увек уношење нечег новог у школски систем и праксу. Можемо да
разликујемо иновацију усмерену на циљеве и усмерену на образовне методе и поступке (Вилотијевић, 2008; Влаховић, 1994).
О иновацији у образовању су написане бројне књиге. Значењско језгро концентрисано је око свесне, планске позитивне промене постојећег стања у образовању и васпитању. Другим речима, иновација је промена која унапређује постојећи
систем. Примера ради, иновација је ако у
образовни процес укључимо стандарде и
евалуацију.
Иновација је стална напетост између
старог и новог. Њено идејно језгро је у томе
како направити корак другачији од затече31

ног. Када се исправља део или целина система образовања, онда говоримо о променама. Када се мења део наставног програма или начин руковођења образовном установом. Разликујемо структурне (дубинске) као што су концепција образовања,
начин финансирања, образовна политика, однос ученика/студента и наставника,
организација школе, кадровски избори, и
парцијалне попут увођења новог предмета
и начина усавршавања наставника.
Дакле, иновативне промене у образовању могу да буду различитог обима, садржаја и усмерења, али оне нису самим тим и
део развоја. Сваки развој, па и развој образовања, подразумева напредовање, побољшање у одређеној фази деловања за које
одређена власт или друштвене снаге преузимају одговорност.
Иновација образовања може да се
одвија на два нивоа: 1) повезаност образовања са економијом, државом, демократијом, европским интеграцијама, 2) наставни програми, методе рада, наставници,
ученици/студенти, евалуација.
Појам имплементације означава
остваривање (чега?), спровести у дело, извршавање, стандарда (иновације). Нешто што је прихваћено као иновација потребно је остварити. Значење овог појма
је инструментално. Другим речима имплементација је поступак посредовања из32

међу иновације (стандарда) и практичара
(наставника у пракси). Којим средствима и на који начин остварити оно што је
прихваћено као ново? Средства су техничка, финансијска, кадровска, процедурална. Када у школи треба нешто имплементирати организују се састанци и обуке са
представницима школа. Обука, тренинзи, комисије. У поступку имплементације
нема места за питања, дискусије око иновације. Напросто, мора се остварити оно
што је НОВО.
Стандарди квалитета и њихова
имплементација
Иновације и имепементацију треба
посматрати као део настојања да се квалитет образовања унапреди. У том циљу иновација се обликује као одређивање образовних стандарда.
Циљеви квалитета образовања су дефинисани на следећи начин: 1) одређивање образовних стандарда, 2) оспособљавање школа да врше евалуацију и самоевалуацију образовних постигнућа, 3) континуиран професионални развоја наставника, 7) осавремењивање наставних планова
и програма.
Стандарди квалитета у образовању
обухватају квалитет школске (васпитне)

установе и квалитет програма (услови –
процеси – компетенције – исходи) .
Квалитет наставног плана и програма (уџбеника) концентрисан је на структуру програма, циљеве, компетенције, процедуре, оцењивање наставног особља, организациона и материјална средства, контролу квалитета.
Стандарди квалитета образовања
обухватају генерално говорећи – услове,
средства, извршиоце и кориснике. Проблем са дефинисањем квалитета образовања на нивоу стандарда готово да не
постоји. Проблем се јавља када треба те
стандарде испунити. Формално они се испуњавају без већих проблема. Међутим,
реално, увек се могу поставити питања
квалитета испуњености стандарда.
Како остварити стандарде? Шест
примера.
Пример бр. 1. Имплементација стандарда квалитета уџбеника и наставних
средстава.
На основу којих показатеља (индикатора) оцењујемо присутност квалитета (стандарда) у уџбенику? Путем одговарајућих индикатора. Узмимо пример уџбеника за основно и средње образовање.
Како се иновира квалитет уџбеника? Конструкцијом стандарда за оцену квалите-

та (постоји 7 важећих стандарда), а то су
заправо услови које треба да испуне аутори (издавачи) уџбеничког текста.
Показатељи су јасни али није јасна имплементација наведених стандарда.
Они захтевају низ додатних посебних показатеља. Другим речима, питање је како
у уџбеничком тексту, примера ради, препознати обележја културног и националног идентитета или принципе демократије, људских права и толеранције. Са становишта имплементације, питање је какве
су то специфичне карактеристике идентитетских и недискриминаторних стандарда
квалитета уџбеника.
Пример бр. 2. Имплементација стандарда компетенција за професију наставника, (васпитача и директора – конкурси, обука) и њиховог професионалног
развоја.
Наставничке компетенције су капацитет појединца који се исказује у вршењу сложених активности у образовноваспитном раду. Компентеције представљају скуп потребних знања, вештина и
вредносних ставова наставника.
Наставничке компетенције одређују
се у односу на циљеве и исходе учења и
треба да обезбеде професионалне стандарде о томе какво се поучавање сматра
успешним.
33

А) Објављен је Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног
развоја који даје смернице запосленима и
институцијама за самопроцену и планирање сопственог професионалног развоја,
за креирање плана стручног усавршавања
на нивоу установе, као и за унапређивање
праксе професионалног развоја наставника од иницијалног образовања, преко
увођења у посао, лиценцирања до напредовања у звања.

В) Портфолио професионалног развоја запослених у образовању

Б) Објављен је Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника

Наставник, васпитач и стручни сарадник систематично прати, анализира
и вреднује свој образовно-васпитни рад,
развој компетенција, своје напредовање и
професионални развој и чува у одређеном
облику (штампаном или електронском)
најважније примере из своје праксе, примере примене наученог током стручног
усавршавања, лични план професионалног развоја.

Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање
које подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних
за унапређивање образовно-васпитног
рада и неге деце.
Наставник, васпитач и стручни сарадник обезбеђује структуру од 120 бодова стручног усавршавања за период од пет
година тако што остварује најмање по 16
бодова похађањем облика стручног усавршавања који развија компетенције за:
(1) уже стручну област, (2) поучавање и
учење, (3) подршку развоју личности детета и ученика, (4) комуникацију и сарадњу.
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Правилником о сталном стручном
усавршавању и стицању звања дефинисана је обавеза формирања портфолија од
марта 2014. године. Портфолио је, по одређеном критеријуму, брижљиво организована и развијена збирка разноврсних
материјала која даје слику о томе шта наставник, васпитач или стручни сарадник
зна и може да уради, одсликава његова постигнућа, професионално искуство, ставове и размишљања.

Г) Планирање стручног усавршавања на личном нивоу и нивоу установе
Стручно усавршавање наставника,
васпитача и стручних сарадника установа
планира се у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања деце
и ученика, приоритетним областима које
утврђује министар надлежан за послове

образовања и на основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за
професију наставника, васпитача и стручног сарадника у установи.

теријуме којима се обезбеђује успешно
управљање, организовање, руковођење,
извршавање и контролисање рада наведених установа.

Лични план професионалног развоја
наставника, васпитача и стручног сарадника сачињава се на основу самопроцене
нивоа развијености свих компетенција за
професију наставника, васпитача и стручног сарадника.

Донет је Правилник о стандардима
компетенција директора установа образовања и васпитања

Д) Стандарди за одобравање програма и осталих облика сталног стручног усавршавања
У формуларе за пријаву и процену
програма сталног стручног усавршавања
пристиглих на Конкурс, ЗУОВ је уградио
индикаторе који се односе на компетенције које се развијају датим програмом.
Стандарди компетенција директора
установа образовања и васпитања
Компетенције директора дефинисане су као функционално интегрисана знања, способности, вештине и систем вредности који су основа за успешно обављање послова и задатака у установама предшколског, основног и средњег
образовања и васпитања. Стандарди
компетенција директора утврђују оне кри-

У поступку израде су и следећа два
правилника: 1) Правилник о полагању испита и стицању лиценце за директора установа образовања и васпитања, 2) Правилник који регулише стручно усавршавање директора.
Пример бр. 3. Имплементација наставних планова и програма усмерених
на исходе у 165 школа Републике Србије.
Реч је о примени новог приступа настави усмереној на учење и развој компетенција у основном и општем средњем образовању. Учење је усмерено на остваривање исхода и стандарда постигнућа и развој њихових компетенција (међупредметне и предметне), а не на остваривање садржаја предметних наставних програма.
Како се примењује нови приступ? Пише
се Правилник о програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење
и развој компетенција у основном образовању и васпитању, гимназији и општеобразовном делу средњег стручног обра-
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зовања и васпитања (Објављен у Просветном гласнику).
Комисије пишу исходе за сваки пред-

ЗУОВ реализује обуке наставника за
спровођење матурских и завршних испита
по новом концепту.

мет.
Оглед се остварује у школама вежбаоницама (41) и огледу (124).
Имплементација захтева припрему
школа, наставника и стручних сарадника, родитеља, директора и просветних саветника школских управа Министарства
путем разноврсних облика стручног усавршавања (обука) и израде приручника и
других стручних материјала.
Пример бр. 4. Имплементација матурских и завршних испита по новом концепту.
Имплементација матурских и завршних испита по новом концепту подразумева проверу да ли је ученик, по успешно завршеном трогодишњем и четворогодишњем образовању, стекао стандардом квалификације и програмом прописана знања, вештине, ставове и способности, тј. главне стручне компетенције за
занимање(а) за које се школовао у оквиру
образовног профила.
Нови концепт подразумева уједначавање реализације испита на националном нивоу и унапређивање квалитета
оцењивања.
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Пример бр. 5. Имплементација пројекта
„Унапређење квалитета, обухвата и
релевантности образовања кроз модернизацију система средњег стручног образовања и обука у Србији“.
Пројекат се финансира кроз Инструмент за претприступну помоћ (ИПА 2012)
и представља наставак унапређивања и
модернизације средњег стручног образовања. Дакле, пројекат (као облик иновације) се одређује као унапређивање и модернизација средњег стручног образовања
или као наставак реформских активности.
Пројекат о коме је реч треба да се имплементира. Којим корацима?
1. Припрема постојећих образовних
профила који ће се имплементирати у 140
школа.
2. Имплементација активности које
имају за циљ унепређивање управљања у
систему средњег стручног образовања
3. Имплементација концепта завршног и матурског испита у средњем стручном образовању;
Имплементација нових наставних
планова и програма заснованих на исходима представља увођење наставних пла-

нова и програма развијених на основу потреба тржишта рада и стандарда квалификација. Основна разлика у односу на класичне програме је заснованост на исходима учења и као таква захтева специфично
планирање, организацију и реализацију у
школама.
До сада је преведено из огледа у
систем укупно 33 образовна профила у
средњим стручним школама.
За наставнике школа организује се
обука за имплементацију наведених програма.
Пример бр. 6. Имплементација додатних
стандарда и индикатора квалитета
рада стручних школа и школа за образовање одраслих.
Наведена имплементација представља увођење, поред општих стандарда, и
додатних стандарда за вредновање квалитета рада школа и установа за стручно образовање и образовање одраслих. Оквир
квалитета који укључује и додатне стандарде служи за процесе самовредновања и
екстерног вредновања школа.
У току је израда Правилника који регулише ову област.

Проблеми и изазови
На првом месту су извори или чиниоци иновација. Одговори су различити: мотивација, успех, материјална награда. Када је реч о врстама имплементације
разликујемо – индивидуално-наставничке, школско-образовне, управљачке. Подручја имплементације могу бити у наставним плановима и програмима, организацији наставе, наставничкој делатности,
образовној политици. Нивои промена су
установа образовања, локална самоуправа, регионални центри, државна образовна политика.
Када се догоди промена, она се прихвата тј. ритуализује (иновација) или се
одбацује (отпори). Снаге које спроводе
рутинизацију, настоје да то ураде најпре са
одговарајућим облицима организације, а
потом и вредностима.
Иновације и имплементације се разликују и према променама великих размера (велике организације, системи, образовна политика, вредности, процеси међународне стандардизације) и променама
малих размера («аструктурални типови»
Жорж Гурвич).
Да се осврнемо и на проблеме и изазове који прате имплементацију иновације
у образовању Републике Србије.

37

Могу се идентификовати на више нивоа. Концептуални, организационо-технолошки, финансијски, кадровски (обука).
Први проблем је концептуални. Да
ли су иновације, стандарди компетенције
и имплементација сазнајно утемељени?
Проблем са појмом иновације је у његовој почетној замисли и остварењу. Ново
се увек јавља као мисао, идеја. Али промена која је последица иновације није увек
унапређујућа и позитивна. Резултати иновационог напора често се завршавају нежељеним резултатом.
Иновативне промене се одвијају у
систему образовања или садржајима образовних и наставних програма? Да ли
је реч о побољшању спољашњих услова
или унутрашњих елемената система? На
ово питање може се одговорити прецизирањем критеријума. Али, најпре, иновативна промена у систему образовања није
самим тим и показатељ развоја? Промена
као последица идеје о другачијем од онога што постоји може бити: 1) развојна али
и 2) привидна и стагнирајућа, па и 3) опадајућа. Промена, надаље може бити промишљена, планска али и стихијска, брзоплета. Иновација образовања може да
захвати један његов део (курикулум) а да
друге делове (усавршавање наставника) не
дотиче (Аврамовић, 2007).

38

Други проблем тиче се образовне политике, посебно односа национално-страно. У образовању јавља се са глобализацијским таласом. Више страних образовних иновација или више од рационалног и
пожељног присуства страних стандарда у
односу на националне вредности и образовно наслеђе може да изазове конфликт у
импементацији.
У једном писму (мај 2014) универзитетског професора тврди се да је пројекат
(ИПА 011) погубан за српски народ. Цитирам «...схватам погубност реформи које
долазе из тих исхода... зашто би инострани
свет нешто финансирао што би било у интересу српског народа».
Трећи проблем су кадрови који обављају имплементацију. Ко су чланови
тима? Да ли су обучени? ЈИП (јединица за
имплемнетацију пројекта) треба да организује састанке/обуке са представницима
школа.
Четврти проблем стварају отпори актера образовања. Учесници се препознају
на два нивоа. Први је стручно или мање
стручно оспоравање сазнајне стране иновације и имплементације. Други произлази из неразумевања, оскудног знања у примени иновација. Проблем је знање о стандардима, знање о имплементацији.
Пети проблем произлази из скривених интереса актера у образовању. Ти ин-

тереси могу да буду политички, идеолошки али и материјално-финансијски.

3) наставних планова и програма, 4) матурских и завршних испита, 5) пројеката.

Шести проблем је процесуалност
иновације и имплементације. Приступ
стандардима и њиховој примени сугерира
окончаност посла, завршеност. Шта после
имплементације стандарда? Да ли су тиме
решена сва питања?

Од средстава користе се: 1) правилници, 2) обуке, 3) индикатори, 4) планирање.

Седми проблем је евалуација имплементације. Уколико овај корак изостане,
брига о иновацији и њеној примени може
да буде узалудна.
Закључак. Иновација и имплементација јесу део реформских замисли образовног система као и појединих делова
система. Имплементација је пратилац сваке иновације. У нашој анализи користили
смо следеће примере имплементације: 1)
стандард квалитета уџбеника, 2) компетенција наставника, васпитача, директора,

Међутим, иновација и имплементација су скопчани са сазнајним, организационим, финасијским и кадровским проблемима.
Важно је избећи привид да је са иновацијом и имплементацијом ствар завршена. Мора се разликовати текући и
структурни процес у образовању. Колико
је иновација успешна а колико неуспешна, ствар је методичког вредновања. Исто
важи и за имплементацију. Могућно је да
су коришћена погрешна средства за остваривање неке новине.
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FILOZOFIJA KAO BRIGA ZA CJELINU –
EDUKACIJSKI UVIDI U FILOZOFIJI
ORTEGE Y GASSETA
Rezime: Na tragu nastojanja oko promišljanja uloge filozofije u obrazovanju, napose
akademskom obrazovanju učitelja/ica i odgojitelja/ica, čini nam se vrlo primjerenim iznijeti
promišljanja španjolskog filozofa Ortege y Gasseta (1883–1955). U tom pogledu ovo izlaganje
ima dvije dimenzije. Prvom bi se htjelo upoznati akademsku javnost s nekim ključnim mjestima u Orteginoj filozofiji, posebice njegovim shvaćanjem obrazovanja, te njegovim shvaćanjem uloge intelektualca u društvu. Druga dimenzija ocrtava mogućnosti „upotrebe” Ortegine filozofije kao teorijsko-konceptualne osnove za implementaciju spoznajnih i vrijednosnih
uvida u nastavu odgojiteljskih i učiteljskih studija. Spojem ovih dimenzija želimo ocrtati koncept Orteginog shvaćanja filozofije i njene uloge u ljudskom životu. Ovo bismo htjeli poduzeti razlažući temeljni uvid Orteginog mišljenja: „(…) življenje (se) u samom svom korijenu i utrobi sastoji od sebeznanja i seberazumijevanja, sebeopažanja i opažanja onoga što nas
okružuje, od bivanja transparentnim sebi samom.” (Što je filozofija?) Zadaća ovog izlaganja je
dubinski promisliti dosege ovog uvida u horizontu obrazovanja učitelja/ica i odgojitelja/ica.
Ključne riječi: Ortega y Gasset y Gasset, filozofija, obrazovanje, intelektualac, odjelovljenje.

Uvod1
U ovom radu nastojimo prikazati spektar problema vezanih uz ulogu filozofije u
akademskim studijima koji se primarno ne
bave filozofijom samom; poglavito je riječ u
ulozi filozofije u učiteljskim i odgojiteljskim
studijima. Temeljno pitanje od kojeg pokuša1 tomislav_krznar@ufzg.hr

vamo poći je sljedeće: zašto postoji filozofija
u tim studijima i koja je njena uloga? Ukoliko uzmemo u obzir, a to je neminovno koliko
i nezahvalno učiniti, probleme kroz koje prolazi sustav akademskog obrazovanja u sklopu
„bolonjske reforme”, pitanje o ulozi filozofije postaje sve zamršenije, a mogući odgovori, sensu stricto, čak i bespredmetni. Naime,
moguće je tvrditi da u strukturi obrazovanja,
onakvog obrazovanja koje je primarno okre43

nuto funkcionalnosti, učinkovitosti i tržišnim
dimenzijama odnosa, pitanje o smislu života
ljudskog bića, što je zasigurno središnje pitanje, može se učiniti nepotrebnim. Ono se, naime, razastire u tako složenom sklopu da svaka
jednoznačna formulacija odgovora na ovakvo
pitanje zapravo prijeti da postane banalizacija i nedostatak znanja onoga koji postavlja pitanje. K tomu, ovakva nastojanja možda čak i
nemaju svrhu ili prijete da postojanje filozofije ili djelo filozofiranja, predstave u površnom
i neobaveznom obliku, svedenom uglavnom, i
to u najboljem slučaju govoreći, na fabrikaciju i diseminaciju podataka (školske) povijesti
filozofije. Kada su u pitanju učiteljski i odgojiteljski studiji uloga filozofije pokazuje se – ne
samo programatski, nego i empirijski gledano, dakle ne samo na razini oblikovanja programa studija i teorijskog određivanja omjera
i odnosa pojedenih kolegija, nego prije gledano iz perspektive nastave, konkretnog rada sa
studentima u okviru pojedenih kolegija iz filozofije – problematična iz niz razloga. Ovaj
rad nastoji rasvijetliti horizonte te problematičnosti i ukazati na središnju nit postojanja
filozofije u nastavi, a vjerujemo i filozofije općenito, a to je filozofija kao briga za cjelinu.
Ostaje nam pitati: kakva briga i cjelinu
čega? Približimo se razumijevanju rečenog
ovako. Pod brigom razumijevamo nastojanje ili napor oko nečega što nema operativnu dimenziju, nego radije izlazi iz čovjekove
potrebe za stvaranjem odnosa. Ukoliko se čo44

vjek, između ostaloga, više ili manje uspješno, može definirati kao relacijsko biće, dakle
kao ono biće koje snagu svog postojanja gradi
kroz odnose, interakciju ili djelovanje s/prema drugim bićima, tada nam se briga, ovdje
shvaćeno kao napor samostvarenja, ili relacioniranje vlastitog postojanja, ukazuje kao esencijalna potreba ljudskog života. Svjesni smo
dakako problematičnosti razjašnjavanja biti
monističkog fenomena, kao što je napor, kroz
dualističke i dijalogijske koncepte, kao što je
briga. Ili jasnije, napor kao ljudsko određenje
vezan je uz onoga koji se (razaznavajući okolnosti vlastitog življenja) udubljuje u sebe, dok
je briga, kao emanirajuće djelovanje (kao nastojanje oko nečega), uvijek okrenuta izvan
onoga koji djeluje.
Ukoliko pristanemo na ovakvo ocrtavanje uvida fenomena brige, ponovimo drugi dio pitanja: cjelinu čega? Riječ je o cjelini
postojanja, dakle onog postojanja koje može
biti određeno ljudskim bivanjem, onim nerazmrvljenim ili neuporabivim za pojedine partikularne svrhe. Ne govorimo dakle o programatskoj usmjerenosti, ili ostvarenju nekog cilja, nego osmišljenom življenju, čiji se pojedini dijelovi međusobno nadopunjavaju i tvore
cjelinu. Podsjetimo se, riječ je o obrazovanju,
pa je stoga formulacija spomenuta u naslovu
članka – filozofija kao briga za cjelinu – sugestija potrebe za udubljenjem u događanje vlastitog obrazovanja, rasta ne samo u partikularnim smjerovima ove ili one „struke” nego,

osmišljeno traganje za onim što me čini ljudskim bićem. U slučaju učiteljskih i odgojiteljskih studija, gotovo da je ovo aksiomatska pozicija, oblikovanje karaktera je imperativ obrazovanja, a cjelina (ljudskog) bivanja onih
koji se obrazuju u spomenutom području,
upravo iskaz minimuma zahtjeva za uspješnošću. Rasvijetlimo to ovako:
„Problem” filozofije u učiteljskim i
odgojiteljskim studijima
Vratimo se ranije postavljenom pitanju:
zašto filozofija u učiteljskim i odgojiteljskim
studijima? Tradicija obrazovanja u učiteljskim
(a u novije vrijeme i odgojiteljskim) programima (kao i u drugim akademskim programima
različitih smjerova) bila je uključivanje nekoliko kolegija i s područja humanističkih znanja,
konkretno filozofije, zavisno od područja programa, te društvenih i političkih okolnosti vremena. U učiteljskim studijima, posebice s gledišta odnosa filozofije i pedagogije, te interesa filozofije za fenomen odgoja koji nalazimo
u djelima brojnih filozofa, išlo se smjerom filozofijskog propitivanja biti fenomena odgoja
i njegovog značenja u razvoju pojedinca i postojanju društvenih struktura. U tom pogledu
učiteljska i odgojiteljska djelatnost ne može se
promatrati kao nešto što je u bilo kojoj službi
(Polić–Polić, 2007: 126), budući svaka „uslužbenost” smanjuje kreativnost, a najčešće i minimalizira napor na nužan sadržaj neobjašnje-

ne forme. Rezultat je svakako porazan, budući da „odgojno ne može djelovati onaj tko je i
sam sredstvo ili čak štoviše oruđe” (Polić–Polić, 2007: 127). Svakako tragom rečenog treba
istaknuti da čovjek može djelovati iz obaveze,
ali ne nametnute, nego one koju je sebi sam,
kao slobodno biće zadao (Polić–Polić, 2007:
128). To možemo reći jasno, svjesni činjenice da do „zbiljskih pomaka u odgoju ne dolazi iz dužnosti ni po moralnoj obavezi nego po
stvaralačkim potrebama onih koji se bave odgojem” (Polić–Polić, 2007: 129), razumije se,
ovo isključuje svaku samovolju. U ocrtavanju
ove pozicije poslužimo se riječima M. Polića i
R. Polić, koji kazuju sljedeće: pa „kao što osobnost nije obrazac koji bi se mogao od čovjeka
do čovjeka preslikavati, tako ni odgoj, koliko je
poticaj ili potpora nije i ne može biti rad, nego
je stvaralaštvo ili bar samodjelatnost kojom se
odgajatelj potvrđuje kao osoba. Zato odgajanje
nije ni služba ni obaveza, nego poziv. I to poziv
ne izvana, od ovog ili onog autoriteta, nego poziv iznutra, iz sebe samoga; poziv vlastite slobode i stvaralačke potrebe. Tko po svojoj slobodi i stvaralačkoj bremenitosti nije pozvan
biti odgajateljem, taj to po nikakvoj dužnosti
ne može biti”. (Polić–Polić, 2007: 132)
Preuzimajući temeljnu misao ovog nastojanja, a ona je po našem sudu, promišljanje stvaralačke biti „zadatka” odgajanja, kao i
promišljanje biti društvenih očitovanja, najčešće pritisaka, tih djelatnosti, u ovom radu
htjeli bismo dati novi uvid u probleme filozo45

fije u učiteljskim i odgojiteljskim studijima, i
to kroz vizure filozofije Ortege y Gasseta.2
2 Vrijedi kazati nekoliko riječi o Orteginom životu
imajući na umu koliko činjenice, toliko i intenzitet
njegova djelovanja. José Ortega y Gasset rođen je u
Madridu 1883, u patricijskoj obitelji. Majka mu je
bila kćer osnivača poznatog liberalnog časopisa El
Imparcial, pa je tako Ortega zna reći da mu je život
počeo uz zvuk rotacijskog stroja. Pohađao je isusovačku školu u Málagi, studirao je filologiju i grčki, a
kasnije je na sveučilištu u Deustu i Salamanci studirao filozofiju, književnost i pravo. Potom je studirao filozofiju i književnost na sveučilištu u Madridu,
gdje je postigao i doktorat 1904. s temom iz područja povijesti. Potkraj siječnja 1905. prvi put odlazi u
Njemačku, i to na Sveučilište u Leipzigu, gdje je nastavio studij klasičke filologije i filozofije. Već sljedeće godine odlazi na studij u Berlin, a nakon šest mjeseci i u Marburg, gdje je izučavao neokantizam pod
vodstvom Hermana Cohena i Paula Nattopa. Od
1909. politički djeluje na lijevim i republikanskim
pozicijama. Nakon povratka u Španjolsku djeluje
kao novinar u časopisu Faro, a zaokupljaju ga teme
Španjolske i Europe, približava se grupi „Generacije
98”, te intenzivno sudjeluje u intelektualnom životu Španjolske. Djeluje i u novinarstvu u dnevniku El
Sol, a osniva i mjesečnik Revista de Occidente (1923),
koji uz istoimenu biblioteku postaje vodeća intelektualna snaga onovremene Španjolske. Kroz taj časopis u španjolski intelektualni život ušle su ideje
Spenglera, Huizinge, Simmela, Russela, itd. Može se
reći da svojim kulturnim radom Ortega postaje intelektualni lider Španjolske onoga vremena. Godine
1910. biva imenovan profesorom metafizike na Sveučilištu u Madridu. Vrijedi spomenuti da (1929) u
znak protesta protiv intervencija u školski sustav za
vrijeme Prima de Rivere napušta poziciju sveučili46

Prije no što pokušamo dati odgovor na
pitanje postavljeno u početku ovog odjeljka
(zašto filozofija u učiteljskim i odgojiteljskim
studijima?), osvrnimo se na jedan dio naslova
samog odjeljka. Riječ je o terminu „problem”,
pa možemo pitati: na koji način, i s kojom potrebom, termin „problem” je ovdje upotrjebljen? Obično pod terminom „problem” razumijevamo postojanje entiteta koji neželjeno
remeti strukture života i čovjekova djelovanja,
pa tako problemi zahtijevaju rješenja, a rješenja
najčešće teže ukloniti problem. Kako je postavljeno u naslovu, moglo bi se zaključiti da je filozofija „ono” u programima spomenutih studija što bi bilo najbolje otkloniti i tako otvoriti
put boljem i uspješnijem funkcioniranju sustava, u ovom slučaju obrazovanja. Ovo su možda
i opravdane konstatacije, no mi zasigurno nećemo krenuti tim smjerom. Naprotiv, naše razumijevanje „problema” filozofije, posebice u
odnosu na programe spomenutih studija pošnog nastavnika. U tom ozračju nastaju predavanja filozofije u kazalištu, kasnije objedinjena u knjizi Što je filozofija?. U političkim previranjima uoči
i tokom Španjolskog građanskog rata (1936–1939)
Ortega gubi snagu vođe, a nakon političkih razilaženja s istomišljenicima odlazi iz politike. Nakon izbijanja rata odlazi iz zemlje a vrijeme egzila provodi
u Francuskoj, Argentini i Portugalu. U Španjolsku
se vraća 1945, no njegova nastojanja ne nailaze na
odobravanje Francova režima. Ipak, 1948. Ortega i
J. Marías osnivaju El Instituto de Humanidades koji,
unatoč uspjesima, biva zatvoren 1950. Ortega umire
u Madridu 1955.

stavlja stvar drugačije, sam obrazovni program
je problematičan, i to iz nekoliko razloga. Prvi
je taj što je obrazovanje živo događanje sebeizgradnje, a svaki je program mrtvi zapis naših
želja i mogućih projekcija postignuća. Drugo,
filozofija po vlastitom karakteru, ili bolje imanentnoj komponenti kritičnosti, daje mišljenje
o entitetima koje uzima u promišljanje, pa tako
i o fenomenu odgoja ili sustavu obrazovanja. U
tom pogledu nije moguće izbjeći ukazivanje na
problematičnost usustavljivanja obrazovanja,
pa tako i ideologističnost pojedenih „ciljeva”
tog obrazovanja. I treće, filozofija kao neželjeni
dio sustava obrazovanja, koji sebe nastoji oblikovati kroz spomenute dimenzije učinkovitosti, operacionalnosti i probitačnosti, po svojem
karakteru nužno dolazi u sukob sa spomenutim temeljnim postavkama sustava obrazovanja.
Ostaje nam potražiti konkretan odgovor na konkretno pitanje: zašto filozofija u
učiteljskim i odgojiteljskim studijima? U operativnom pogledu kolegiji iz područja filozofije zamišljeni su kao vježba kritičkog mišljenja, učenje dijaloga ili akceptiranje pojedenih
sklopova znanja poželjnih u operativnim aktivnostima akademskog (intelektualnog) djelovanja, te stručnog rada učitelja i odgojitelja.
Ovo je tehnički odgovor na pitanje, a čak i nereflektirano razumijevanje filozofije nalaže da
se ona ne može shvatiti kao instrument ili mehanizam funkcionalnosti unutar nekog sustava, bio to sustav osobne izobraženosti, ili pak

sustav akademskog obrazovanja u svrhu postizanja ekspertnih pozicija u svrhu obavljanja nekih društvenih funkcija, primjerice učiteljske ili odgojiteljske. Ukoliko prihvatimo
jedno od određenja filozofije, kako ga domišlja Ortega y Gasset, a to je da je filozofija prokletstvo ljudskog bića, dakle, rekli bismo, sam
podsjetnik da ljudsko biće (upravo kao ljudsko biće, a ne kao učitelj ili odgajatelj) postoji i da ima neprestanu obavezu preispitivanja
karaktera svog postojanja, primjerice kroz suočavanje s vlastitim nedostacima ili odmjeravanjem opravdanosti zahtjeva naših životnih
okolnosti, možemo zaključiti da je temeljni
problem filozofije, kada su u pitanju odgojna djelovanja i obrazovne strukture, zapravo
stavljanje tih istih djelovanja i struktura u pitanje, te naći prihvatljive, riječju racionalno
poopćive, razloge njihova postojanja. Ukoliko pristanemo na iznesenu tezu da je posao
filozofije stavljanje svih spomenutih problema u pitanje, pred nama je sada novo pitanje:
zašto postoje odgojna djelovanja i obrazovne
strukture?3
3 Do sada smo u ovom radu niz puta spomenuli termine „odgoj” i obrazovanje”, „odgojnog djelovanja”
i „obrazovnih struktura”, te sintagmu „odgojnoobrazovni proces”. Potrebno je, makar izokola, naznačiti što pod tim podrazumijevamo, recimo tako,
oslanjajući se na vrijedan prilog J. Milata, „Redefiniranje osnovnih pojmova – pretpostavka epistemološkog razvoja pedagogije” da su pojmovi „odgoj” i
„obrazovanje” često korišteni kao istoznačnice, što
svakako nije semantički opravdano, no istovreme47

Sam karakter pitanja sugerira projekcionistički obrazac traženja odgovora. U srži
postoji društvena potreba oblikovanja odnosa pojedinaca sukladno nekom unaprijed zadanom obrascu, primjerice općem dobru ili
višoj koristi. Ipak, nemalo puta se događalo
da spomenuti „projekti” dobiju ideološki karakter, pa povećavajući intenzitet zahtjeva odgojne i obrazovne djelatnosti nestanu u mehanizmima pravovjernosti, prihvatljivosti ili
podobnosti. Misaoni napor, poduzet i u ovom
no oni se koriste u sintagmi, što dodatno zamagljuje značenje. Ukoliko ovim pojmovima dodamo treći, onaj „izobrazbe”, konceptualno razumijevanje
biva nam još udaljenije. Milat predlaže da se koristi
krovni pojam, onaj osposobljenosti, koji ujedinjuje
obrazovanje, odgoj i izobrazbu na način procesnog
zahtjeva koji svoje dohodište ima upravo u rezultatu osposobljenosti. U tom sklopu, i to kao temeljne pojmove suvremene pedagogije, Milat elemente
ocrtava ovako: obrazovanje „označava proces stjecanja znanja i razvijanje intelektualnih vještina i sposobnosti”, te se time odnosi na spoznajno područje,
odgoj „označava proces formiranja stavova i razvijanja razumnih interesa”, poput ponašanja i navika, te se tako odnosi na voljno područje, izobrazba
„označava proces razvijanja psihomotoričkih vještina”, spretnost sposobnosti izvođenja praktičkih aktivnosti, te se tako odnosi na psihomotoričko područje, u konačnici, osposobljenost „označava rezultat procesa osposobljavanja”. (Milat, 2001: 62) Iako,
čini nam se, ni ove pozicije ne rasvjetljuju do kraja
problem odnosa temeljnih misaonih pozicija, ukoliko je to uopće moguće, ipak, ove pozicije mogu poslužiti kao vrijedno polazište u promišljanju dubljih
slojeva odnosa spomenutih koncepata.
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promišljanju, nastoji uputiti na brigu kao temeljno određenje svakog procesa odgoja i obrazovanja, te zagovarati pozicije zrelosti i autonomije u obrazovanju svakog pojedinca.
Na taj način, kako je rečeno, projekcionistički
obrazac biva oslabljen, jer ne podvrgava pojedinca nekoj vanjskoj svrsi, nego postoji sa zadaćom da u postizanju zrelosti pojedinca nestane. Tomu je tako zbog temeljnog uvjerenja
koje kazuje: ne postoji pojedinac radi društva,
nego postoji društvo – pa tako i njegovi institucionalni (odgojni i obrazovni mehanizmi)
– da „pomogne” pojedincu postići više razine
kognitivne i karakterne zrelosti ljudskog postojanja.
Pokušajmo konsekvence rečenog sagledati u Orteginoj misli. No, prije približavanja
Orteginoj misli navedimo nekoliko vrlo značajnih činjenica iz Ortegine biografije. Prva je
mladenačka aktivnost filozofa koji svoju djelatnost, posao filozofije, ne sagledava samo
kroz katedarske aktivnosti (Prva knjiga Meditacije o Quijoteu, objavljena 1914, koja po
mnogočemu određuje Ortegin opus (Ortega
y Gasset, 2008: 45)). Toj tezi u prilog možemo navesti obimno djelo Juliána Maríasa, djelo znakovitog podnaslova, okolnost i poziv, u
kojemu autor poglede na Ortegino djelo gradi upravo kroz njegovu knjigu o Quijoteu hoteći prikazati upravo filozofijski karakter Orteginog djelovanja, kao i njegovu (ostvarenu)
misiju edukatora, onoga koji se temeljem vlastitih određenja bavi problemima brige za po-

jedinca, brige shvaćene kao nastojanja oko
„stvari” filozofije, i problemima rasta nacije,
shvaćenog kao rasta razine postojanja nekog
društva kroz obrazovanje (Marisas, 1970).
Ortega y Gasset kazuje da je u toj knjizi riječ o
„nekoliko ogleda različitih lekcija i malobrojnih posljedica, koje će objaviti profesor Filozofije (znakovito, riječ „filozofija” napisana je
velikim slovom, op. T. K.) in partibus infidelium” (Ortega y Gasset, 2008:46). K tome, dodaje Ortega y Gasset, ovi „su ogledi za autora
– kao i katedra, dnevni tisak i politika – različiti načini vršenja iste aktivnosti, ispoljavanje iste strasti”. Ovaj uvid Ortega y Gasset
dovršava, gotovo konfesionalno, ovim riječima: ne očekujem „da ova aktivnost bude priznata kao najvažnija na svijetu; držim da sam
se sâm pred sobom opravdao priznajući da je
jedina za koju sam sposoban. Strast koja me
prema njoj pokreće najživlja je koju pronalazim u svom srcu” (Ortega y Gasset, 2008:47).
Važno nam je uočiti tri dimenzije Orteginih
uvida (možemo spomenuti da je ove uvide,
koji su definitivno programatskog karaktera,
Ortega y Gasset promislio u dobi od tridesetak godina!): prva je dimenzija in partibus infidelium (u zemlji nevjernika), on naime šalje
filozofski spis stanovnicima zemlje koja filozofiju nema, ili je ima u predmodernom i neuporabivom obliku. Druga dimenzija vezana je
uz spektar djelovanja filozofa (katedra, dnevni tisak i politika) što svjedoči o širini brige za promicanje mišljenja i brige za njegovo

ukorijenjenje u društvu. I treće, kako Ortega
y Gasset naglašava, pitanje filozofije je ujedno i pitanje strasti, onoga što čovjeka iz korijena ljudskog bića nadahnjuje za neku djelatnost. Temeljem rečenog ne čini se preuzetnim zaključiti da se upravo u ovim dimenzijama Ortegina mišljenja zrcale riječi iz naslova našeg rada: briga i cjelina. Druga činjenica
(McClintock, 171: 15) iz Ortegine biografije
vezana je uz Ortegin spis „Socijalna pedagogija kao politički program” (1910) kao i njegov
angažman u okrilju Lige za političku edukaciju
Španjolske (1913) iz čega možemo iščitati Ortegino razumijevanje problema španjolskog
društva njegova vremena (Šulović, 2001: 298),
uloge obrazovanja u životu čovjeka, posebice
obrazovanja shvaćenog kao mehanizma izgradnje boljitka društva kroz dobro upravljanje potencijalima društva (McClintock, 2001:
21), te nastojanja oko moderniziranja španjolskog društva i njegovog uvođenja u europski
kulturni horizont. Kako vidimo, u Orteginim
vizurama obrazovanje je uvijek imalo idejnu, programatsku i institucionalnu dimenziju. Treća činjenica koju želimo istaknuti vezana je uz već spomenutu ostavku na mjesto
sveučilišnog nastavnika. Naime, glavni Ortegin spis o problemu filozofije, premda je dakako taj problem razliven diljem cijelog njegovog djela, jest knjiga Što je filozofija? koja je
nastala na temelju predavanja održanih 1929.
u kazalištu. Dijelovi predavanja objavljeni su
u člancima u časopisu La Nación u Buenos
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Airesu krajem 1930. i početkom 1931. Razlog
premještanja akademskog predavanja iz aule
u kazalište bila je Ortegina ostavka na mjesto profesora na madridskom sveučilištu, do
koje je došlo zbog Ortegine pobune protiv intervencija u akademski sustav koje je provodio diktator Primo de Rivera. Ortegina pozicija je bila sljedeća: nije moguće poučavati filozofiju, dakle sustav slobode par excellence, u
okružju prisile, dakle neslobode. Nakon odlaska sa sveučilišta Ortega y Gasset ubrzo odlazi i u egzil, vraća se tek pred starost i zatiče
sasvim drugu Španjolsku. Recimo ovdje da je
sam spis Što je filozofija? objavljen posthumno
u Madridu 1958.
Kako vidimo, mnogo toga u Orteginom
životu imalo je po našem sudu, zajednički nazivnik u problemu obrazovanja, i to obrazovanja shvaćenog kao napor samoostvarenja.
Pogledajmo sada pomnije sadržaj spomenutog spisa.
Što je filozofija? – uvidi Ortege y Gasseta
Do sada smo ocrtali mogući okvir za raspravu o problemima uloge filozofije u nastavi. Posebnu pažnju smo posvetili razumijevanju koncepata brige, cjeline i koncepta problematičnosti uloge nastave filozofije u odgojiteljskim i učiteljskim studijima, dok nam je
sada (Krznar, 2014a) potrebno promotriti temeljnu poziciju Ortegina razumijevanja „po50

sla” filozofije. Čini nam se primjerenim, iako
u užem gledanju, postaviti temeljno pitanje:
što Ortega y Gasset podrazumijeva pod pojmom filozofija? Do sada smo rekli – navodeći riječi Ortege y Gasseta – da je filozofija ono
što je konstitutivno potrebno ljudskom umu,
dakle, ono po čemu je ljudski um, u svojoj
umskosti bitno određenje ljudskog postojanja. Prije no što damo odgovor na pitanje što
je filozofija, moramo, u ortegijanskoj maniri,
postaviti još jedno značajno pitanje: što je čovjek? Naznaku odgovora na ovo pitanje Ortega y Gasset dočarava ovako: ma „koji bio stupanj energije, sposobnosti, ili izvornosti djelovanja, čovjek neprestano proizvodi svoj svijet, doista, već smo vidjeli da svijet ili čak univerzum, nije ništa više nego shema ili interpretacija kojom se čovjek naoružava kako bi
se osigurao od života. Recimo tada da je svijet
instrument par exellence koji čovjek proizvodi, a čin proizvodnje je jedno i isto kao i njegov život, njegovo postojanje. Čovjek je rođen
da bi bio proizvoditelj svjetova” (Ortega y Gasset, 1962: 36).
Ove nas misli upućuju na nekoliko dimenzija problema. Prvo, čovjek je jedan od
mnogih oblika života, k tomu, drugi oblici života prijetnja su čovjekovom postojanju. Drugo, za obranu od tih oblika života potrebno je
izgraditi alat, oružje, a upravo je svijet, kao čovjekov proizvod to „oružje” obrane. U tom
poslu proizvođenja alata koji ga brani od života čovjek i sebe sama proizvodi, i na kraju,

taj posao zapravo je čovjekovo poslanje, njegova najdublja i najintimnija zadaća. Ukoliko
bismo ove hegelijanske uvide htjeli dopuniti
pitanjem kako je to moguće, kako čovjek proizvodi sebe i svoj svijet, te na koji način čovjek
stoji protivno životu, čini nam se opravdanim
zaključiti da smo ušli na područje filozofije.
Tomu je tako jer, kako kazuje Ortega y Gasset
za razliku od drugih znanosti koje imaju unaprijed zadan predmet mišljenja (Ortega y Gasset, 2004: 51), filozofija svoj predmet tek treba stvoriti. Ostaje nam za pitati što je predmet filozofije, dakle čime se ona bavi, i kako
se bavi tim predmetom? O tome Ortega y Gasset kazuje da filozofija, pak, kao zbilju traži
upravo ono što je nezavisno od našeg djelovanja, ono što o njemu ne ovisi; štoviše, traži
potpunu zbilju o kojoj je naše djelovanje zavisno (Ortega y Gasset, 2004: 65).
Ovaj nas uvid upućuje na dvije dimenzije. Prvu, ukoliko fizičar naziva zbiljom ono
što se dogodi kao posljedica eksperimenta,
dakle, simulacije, filozof nema tu komociju,
on svojim postupcima ne generira zbilju, naprotiv, bavi se onime o čemu njegovo postojanje zavisi. Misija dakle nije upravljati zbiljom,
poznavali li je mi ili ne, misija je, kazuje Ortega y Gasset, udubiti se u zbilju i dobiti znanja o tome kako ona postoji, te razotkriti sveze našeg postojanja. Druga dimenzija ranijeg
navoda upućuje nas na još jedno pitanje: zašto se čovjek uopće bavi filozofijom? Temeljem rečenog možemo zaključiti sljedeće: iz

razloga da upozna zbilju, ili kako bi Ortega y
Gasset rekao, Univerzum. No to nije dovoljno dobar odgovor. Odgovor možemo proširiti – iako svjesno nedostatnosti tog proširenja
– uvidom da čovjek upoznajući zbilju, dakle
upoznajući intenzitet svoje vezanosti i sebeutemeljenosti u toj zbilji, doznaje tko je zapravo.
Doznajući tko je, on se licem u lice susreće s
obavezom samoodređivanja, ta obaveza proizlazi iz karaktera dvostruke nepoznatosti u odnosu čovjeka i zbilje. Ortega y Gasset to ocrtava ovako: samo „filozof kao bitni sastojak
svog spoznajnog stava unosi mogućnost da je
njegov predmet nepodložan spoznavanju. A
to znači da je riječ o jedinoj znanosti koja problem uzima onakvim kakvim se on pojavljuje,
bez prethodnog nasilnog ukroćivanja. Filozofija hvata zvijer onakvu kakva živi u šumi – a
ne poput cirkuskog krotitelja koji je prethodno omami kloroformom” (Ortega y Gasset,
2004: 91).
Ranije spomenutu dvostruku nepoznatost mogli bismo ocrtati ovako. Prvo, susretanje s pojavama kakve jesu, bez izmjena i pripreme i drugo, nepoznatosti kao jedinog razabirljivog odgovora na pitanje odakle u nama
ta glad za spoznajom, što nas nagoni da se bavimo nepoznatim. Činjenica, koje smo svjesni, vlastite osuđenosti na pitanje nije nam
nažalost dovoljna. Jednostavno – kazuje Ortega y Gasset – ta „glad naizgled svojstvena filozofiji zapravo je prirođeno i spontano ponašanje duha u životu” (Ortega y Gasset, 2004:
51

75). Ovaj posebni duh, koji kao jedan oblik života, vidjeli smo da sebe štiti stvaranjem svog
vlastitog svijeta, i izgradnjom sebe u tom svijetu, osuđen je na pitanja. Mi u korijenu našeg
bića, kazuje Ortega y Gasset, osjećamo pritisak pitanja (Ortega y Gasset, 2004: 76). Ukoliko pristanemo na uvjerenje da je filozofija
izrijek, oživljenje, tog pritiska, da je ona takva djelatnost koja ne polazi od unaprijed zadanih pretpostavki, te da je ona zadovoljenje
gladi za nepoznatim, i istovremeno onim o
čemu smo ovisni, ili barem izrijek objašnjenja
razloga te ovisnosti, nalazimo se pred još jednim paradoksom. Taj pritisak, ta glad i ta ovisnost, sve ono što se sabralo u filozofiji, dodatno je opterećeno paradoksom. Ili Orteginim
riječima: čitava je „filozofija paradoks, udaljava se od prirodnog načina razmišljanja kojim
se u životu služimo, jer smatra teoretski dvojbenima najelementarnija vjerovanja koja nam
se doimaju vitalno neupitnima” (Ortega y Gasset, 2004: 115).
Ovdje, u točki razočaranja uzrokovanog
spoznajom o nepostojanju čvrstih uporišta u
nastojanju da se odredi kakvo je to biće koje
je osuđeno na traganje za odgovorima, na sudar sa zbiljom i na zadaću izgradnje sebe u
poslu gradnje svog vlastitog svijeta, Ortega y
Gasset nam nudi trag. Ovim riječima: filozofijom „zovemo jednu teorijsku spoznaju, jednu
teoriju. Teorija je skup koncepata – u strogom
smislu riječi koncept. A u tom strogom smislu
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koncept je izreciv mentalni sadržaj” (Ortega y
Gasset, 2004: 119).
Filozofija je dakle ono što možemo smatrati utemeljenim i relevantnim odgovorima
na pitanja o našem postojanju, ona je sklop
pouzdanih spoznaja o našem svijetu, i, istovremeno, potvrda o izgradnji sebe. Tomu je
tako jer, tvrdi Ortega y Gasset, „čista je i stroga istina da postoji samo ono idejno, ono misleno, ono svjesno: Ja – upravo Ja – me ipsum”
(Ortega y Gasset, 2004: 175). Postoji dakle,
ono „Ja” koje pita o sebi, ono „Ja” kojemu je
to pitanje bitno određenje, no istovremeno to
„Ja” ima i zadaću. O tome Ortega y Gasset kazuje ovako: „nužno je da to Ja, ne gubeći intimnost, pronađe svijet koji je radikalno drugačiji od njega i da izađe, van sebe, u taj svijet.
Prema tome, da Ja istodobno bude intimno i
egzotično, ograđeno i neobuzdano, zatvor i
sloboda” (Ortega y Gasset, 2004: 198).
Sada smo došli u poziciju u kojoj možemo postaviti pitanje: kakvih veza ima filozofija s tim „Ja”? Ona je, ortegijanski rečeno,
zabilješka naše obaveze da sebe pronađemo i
osmislimo svoj autentični život. Ovaj pojam
„autentičan” treba razumjeti kao onaj koje je
sobom samim, u svojim vlastitim naporima,
protivno intenzivnim pritiscima izvana, sobom – stvoren. Ili, Orteginim riječima, „radikalni problem filozofije je definiranje tog
načina bivstvovanja, te primarne zbilje koju
nazivamo ’našim životom’. A živjeti nitko ne
može za mene – život je neprenosiv – to nije

apstraktni pojam, to je moje vrlo individualno bivstvovanje. Po prvi put filozofija polazi
od nečega što nije apstrakcija” (Ortega y Gasset, 2004: 219).
Konkretno, filozofija je dokaz da to
konkretno življenje, ili bolje, „ja sam”, doista
postoji(m), i k tomu, postoji(m) s zadaćom
trajnog osmišljavanja sebe i određivanja što će
(se) biti. Ovo znači biti trajno izložen naporu
traženja, trajno okupiran otklanjanjem opasnosti zasjenjenja vlastitog postojanja učincima komocije prianjanja uz dominantna određenja okolnosti. U tom pogledu Ortega y Gasset doista može reći: „življenje (se) u samom
svom korijenu i utrobi sastoji od sebeznanja
i seberazumijevanja, sebeopažanja i opažanja
onoga što nas okružuje, od bivanja transparentnim sebi samom” (Ortega y Gasset, 2004:
233).
U srži problema filozofije je dakle refleksija, promišljeno uranjanje u dubinu vlastitog
postojanja, s obavezom izgradnje autentičnog
„ja”. Dakako, postoji sjenka nad tim naporima, Ortega y Gasset je nazire ovako: „Velika
temeljna činjenica s kojom sam vas želio dovesti u dodir tu je, već smo je izrazili: živjeti je neprestance odlučivati što ćemo biti. Zar
ne primjećujete basnoslovan paradoks koji se
ovdje krije? Bitak koji se sastoji ne toliko od
onoga što jest, koliko od onoga što će biti; prema tome, od onoga što još nije! E pa taj suštinski, bezdani paradoks naš je život. Ja ni-

sam tome kriv. Takva je stroga istina” (Ortega
y Gasset, 2004: 239).
Možemo ovdje reći da je filozofija ništa
drugo do zabilješka paradoksa ljudskog postojanja, i to onog postojanja koje se tek mora
oblikovati ukoliko se želi nazvati ljudskim.
Zadaća refleksije o tom naporu povjerena je
upravo filozofiji, pa Ortega y Gasset smjelo
kazuje da sve „što nije definiranje filozofije
kao filozofiranja i filozofiranja kao esencijalnog tipa života, nedovoljno je i nije radikalno”
(Ortega y Gasset, 2004: 257).
I nema veze s ljudskim postojanjem, autentično sebeodređujućim zadatkom mojeg
vlastitog postojanja.
Filozofija i kritika obrazovnog sustava
Dospjeli smo do ove pozicije: obrazovanje kao napor samoostvarenja. Pokušajmo
sada dati makar površni ocrt nekih problema
akademskog sustava obrazovanja. U tom nastojanju dragocjen nam je oslonac knjiga austrijskog filozofa K. P. Liessmanna Teorija neobrazovanosti. Zablude društva znanja, kroz
koju ćemo nastojati prikazati dva fenomena,
prvi je sustav obrazovanja, a drugi vrijednost
znanja. Počnimo pitanjem: kako funkcionira sustav znanja? Temeljna pozicija koju autor ocrtava oblikovana je kroz stav: obrazovanje je zahtjev za primjerenim razumijevanjem (Liessmann, 2008: 15). Ostaje za upita53

ti, razumijevanjem čega, i što znači primjerenim razumijevanjem? Liessmann gradi svoju teoriju kritike neobrazovanosti na temelju
uvida o esencijalnoj različitosti znanja i informacija. O tome rječito kazuje da je znanje
više od informacije, a tomu je tako jer znanje
„omogućuje da se iz mnoštva podataka filtriraju oni koji imaju informacijsku vrijednost,
ali ne samo to; znanje je općenito oblik prožimanja svijeta: spoznati, razumjeti, pojmiti.
U suprotnosti s informacijom čija je važnost
u djelatno relevantnom stajalištu, znanje nije
jednoznačno usmjereno na svrhu. Mnogo se
toga može znati, a je li to znanje beskorisno,
nikad se ne prosuđuje u trenutku uspostavljanja ili primanja toga znanja. Nasuprot informaciji koja predstavlja interpretaciju podataka s obzirom na očišta djelovanja, znanje bi se
dalo opisati kao interpretacija podataka s obzirom na njihov kauzalni suodnos i njihovu
unutarnju konzistentnost” (Liessmann, 2008:
25). Ukoliko ovom određenju dodamo sljedeće, a to je odnos: znanje – spoznaja – istina4, Liessmann efektno zaključuje da se zna4 Dakako, nismo u mogućnosti detaljnije se posvetiti problematici razlaganja problema razumijevanja istine, osobito složenog sklopa uloge poimanja
istine kao određenja karaktera obrazovnog sustava,
pa upućujemo na izvrsne uvide L. Veljaka u članku
„Poimanje istine kao odredbeni moment karaktera obrazovanja”, u kojemu autor, osim minuciozne
analize pojmova istine, i to apsolutnog pojma istine,
relativnog pojma istine i negativnog pojma istine,
nastoji, zagovarajući pozicije svjetonazorskog plu54

nje „referira na spoznaju, pitanje istine je temeljni preduvjet za znanje. Počevši od antike na taj se način pitanje znanja iz sustavnih
razloga s pravom odvaja od pitanja korisnosti informacija. Može li znanje koristiti nikada nije pitanje znanja, nego situacije u koju se
dospijeva” (Liessmann, 2008: 15). Ukoliko bismo htjeli postaviti čvrsto određenje odnosa
informacije i znanja, možemo na tragu Liessmannovih uvida konstatirati da znanje nije
samo informacija opskrbljena značenjem, naprotiv, ono uvijek ima orijentacijsku svrhu, k
tomu, ono je uvijek individualizirano ali istovremeno traje u logički koherentnom sustavu, onom obliku postojanja koji mora izdržati konzistentne provjere i provjere empirijske
vjerodostojnosti. Ukratko, kažimo, ono mora
imati logičku i, istovremeno, etičku dimenziju, jer upravo temeljem ove potonje izbjegava jednodimenzionalnu odredbu uporabivoralizma, oblikovati sustav podučavanja koji se temelji na uvjerenju da je do istine, odnosno racionalno
opravdanog vjerovanja, može doći „jedino na temelju traganja i istraživanja”, istina, dakle, „može biti
samo rezultat potrage za njom, istraživanja” i kritičkog traganja na način razvijanja intelektualne aparature koja „omogućuje razlikovanje opravdanoga od neopravdanoga, valjanoga od nevaljanoga ili,
tradicionalnom terminologijom, razlikovanje istine
od obmane i laži, kao i na etičkom planu, dobra od
zla”. Kako vidimo, rasprava o istini je iz teorijskog
horizonta izmještena u praktički jasnim naglaskom
na element individualne potrage, kao i imperativ
oblikovanja sustava koji daje naglasak na kreativnost pojedinca (Veljak, 2001: 15).

sti i puke uciljnosti. Ostaje nam ovdje vratiti
se uvidu kojim smo počeli: kako funkcionira
sustav znanja, ili, proširimo pitanje, kako se
znanje prenosi i s kojim svrhama? Vidimo da
je ovo pitanje o sustavu obrazovanja i, nolens
volens, podučavanju „znanja”. Ovdje ćemo nastojati izmaći zamkama rasprava o „društvu
znanja” i njegovim učincima u ekonomskom
ili kognitivnom pogledu, zadržimo se radije
na jednostavnijem uvidu, onome o mogućnosti podučavanja u sklopu znanja koje nudi orijentaciju. Čini nam se dostatnim reći da sustav znanja koji funkcionira u sklopu tehničke učinkovitosti, kao i funkcionalne operativnosti, tako shvaćen sustav znanja, konkretno
znanosti, u bitnome je degradacija europskog
duha, i to na način svođenja na samo jednu
perspektivu, onu uporabivu. Razgovijetimo,
o zbirnom pogledu na probleme znanja, obrazovanja i sustava znanosti, Liessmann rječito kaže: internacionalizacija znanosti „širom
je svijeta rasprostranjen socijalni segregacijski proces u kojem se iskristalizirao tanak sloj
čiji bi pripadnici u pravilu komuniciraju još
samo sa sebi ravnima, pristaju im vrednovanje samo iz vlastitih redova, tvoreći na temelju rituala, veza i uzajamnog pomaganja uza
svekoliku konkurenciju zavjere
ničko zajedništvo sa sebi ravnima. Institucionalni oblici
elitnog obrazovanja ne pogoduju, uostalom,
osobito znanstvenom napretku. Oni proizvode neformalni pritisak glede socijalne i intelektualne prilagodbe, sabotirajući one ne-

pravocrtne i stranputicama sklone karaktere
bez kojih ne bi bilo nikakvih inovacija” (Liessmann, 2008: 113). Drugim riječima, kada
je u pitanju sustav znanja pa tako i sustav poučavanja, nije se moguće, samo, usmjeriti na
funkcionalnost i željenu operativnost djelovanja, sasvim naprotiv, potrebno je oblikovati
svijest kroz obaveze promišljenog djelovanja
na temelju uvida o značaju svakog pojedinca
u društvu, te njegovoj obavezi stvaranja maksimalno poopćivih uvida o životu. Ovo nas je
dovelo do pred prag odgovora na pitanje postavljeno u početku ovog odjeljka, pitanja o
vrijednosti znanja. Razvidno je da operativna
dimenzija znanja nije dovoljna, znanje mora
imati i orijentacijsku dimenziju, ono mora
davati mogućnost i snagu ispravnog odabira i
djelovanja u različitim situacijama života. Bilo
kakvi autoritarni, paternalistički, monološki
ili ideologistički sustavi obrazovanja ne ogovaraju, niti minimalno, na minimalne upite
obrazovanja pojedinca, posebice mladih ljudi,
na najstriktnije govoreći na upite obrazovanja
budućih učitelja i odgojitelja. U tom pogledu
doista je vrijedan uvid P. Freirea koji, sustav
„zapadnjačkog”, „funkcionalističkog” i socijalno i ekonomijski gledano „redukcionističkog” obrazovanja, naziva „bankarskim obrazovanjem” i o njemu kazuje da je to opresivni
sustav učenja. Tomu je tako jer je „opseg aktivnosti dopušten učeniku ograničen na primanje i pohranjivanje informacija. Oni, istina, mogu postati sakupljači ili mogu katalogi55

zirati pohranjene činjenice”. No, „ljudi u tom
(u najboljem slučaju) pogrešno vođenom sustavu učenja bivaju katalogizirani, osiromašuju jer nema kreativnosti, preobrazbe i znanja.
A bez istraživanja i prakse pojedinci ne mogu
biti istinski ljudi. Znanje se javlja jedino zahvaljujući invenciji i reinvenciji, nemirnom,
nestrpljivom, neprekidnom, nadom ispunjenom propitkivanju koje ljudska bića poduzimaju u svijetu, sa svijetom i jedni s drugima”
(Freire, 2002: 58).
Umjesto zaključka: obrazovanje ili
biti transparentan sebi samom
U ovom radu htjeli smo dati novi uvid,
ili makar ocrtavati temeljne pozicije, u probleme filozofije u učiteljskim i odgojiteljskim
studijima, i to kroz vizure filozofije Ortege y
Gasseta. Problemi brige i cjeline, kako smo
ih naznačili u naslovu i nastojali promisliti u
ovom radu, sugeriraju potrebu stvaranja sustava obrazovanja u kojemu se, osim kompetencija, naznačuje i mogućnost rasta cjelokupnog ljudskog bića, s posebnim naglaskom na
etičke aspekte tog rasta. U slučaju učiteljskih i
odgojiteljskih studija, gotovo da je ovo aksiomatska pozicija, oblikovanje karaktera je imperativ obrazovanja, a cjelina (ljudskog) bivanja onih koji se obrazuju u spomenutom području, upravo iskaz minimuma zahtjeva za
uspješnošću. Gotovo da je nezamislivo govoriti o obrazovanju učitelja i odgojitelja a da
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se ne govori o stvaranju pretpostavki za trajnu refleksiju o ljudskom bivanju i profesionalnom radu. Upravo ta, trajna refleksija mjeri se
spomenutom sintagmom „biti transparentan
samome sebi”, dakle, djelovati mimo prisile, ili
prisili unatoč, tražeći u svom djelovanju najbolji mogući iskaz ljudskog postojanja.
U tom pogledu, smatramo, Ortegina filozofija nam može biti značajan putokaz, posebice ako uzmemo u obzir biografske elemente, ponajprije njegovo nastojanje oko
osmišljavanja uloge filozofije, izgradnju adekvatnih obrazovnih institucija i stalno opiranje bilo kakvom obliku pritiska izvana, onog
pritiska koji bi mogao dati smjer razvoju čovjeka. Ukoliko bismo, makar okvirno, sada
htjeli ocrtati odgovor na pitanje koje su to teorijsko-konceptualne osnove pronađene u
Orteginoj misli, i kako bismo ih mogli učiniti temeljem za implementaciju spoznajnih i
vrijednosnih uvida u nastavu odgojiteljskih i
učiteljskih studija, kažimo da je riječ, upravo
o, gotovo potirućem odnosu dvaju koncepata
„brige” i „cjeline”, na način da čovjek, koji se
obrazuje a obrazuje se upravo za sebe sama,
za ono biti čovjek, a ne za nekakvu društvenu
svrhu ili viši interes, napor vlastitog obrazovanja poduzima s gledišta brige za sebe, brige za ljudsko biće, i s gledišta cjeline, oblikujući smislene obrasce ljudske relacionalnosti
prema drugim ljudskim bićima. Kako vidimo,
nije u pitanju instrumentalnost obrazovanja,
nego prije esencijalnost, i to esencijalnost koja

tvori humanu zajednicu. Upravo prvi preduvjet humane zajednice je obrazovanje, a njegova transparentnost očituje se u uklanjanju
svih vanjskih svrha i podređivanja bilo kakvom interesu.
Na kraju, kada se prisjetimo Ortegine
misli koju smo predskazali kao najdublji izrijek Orteginih promišljanja o zahtjevima obrazovanja, a riječ je o sentenci: „življenje (se) u
samom svom korijenu i utrobi sastoji od sebeznanja i seberazumijevanja, sebeopažanja i
opažanja onoga što nas okružuje, od bivanja
transparentnim sebi samom” (Ortega y Ga-

sset, 2004: 233), koja svjedoči o neprenosivosti života, te obavezi događaja obrazovanja da
tu neprenosivu neponovljivost učini bliskom
cjelini društvenih struktura.
Na taj način, filozofija se, upravo kao
briga za cjelinu, pokazuje uvijek i iznova važnim dijelom sustava obrazovanja, ne samo
kao „oruđe” spoznavanja sebe, ili „mehanizam” kritike sustava, nego prije, i najviše, kao
osmišljeno nastojanje oblikovanja ljudskijeg
svijeta.
Upravo je to neprelazni zahtjev koji moramo postaviti pred obrazovanje.
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IN-SERVICE TEACHER EDUCATION AND TRAINING:
MOTIVES, OBJECTIVES AND EVALUATION
Summary: In this article the author focuses on the purpose of in-service teacher education and training for professionals in education and analyzes in-service teacher training as a
form of life-long learning for professionals in education in terms of (1) the motives, challenges for education and (2) the objectives of the various forms of education and training that this
form of education offers – the possibility of renewing, extending and deepening of the knowledge, familiarizing with the developments in the sector, acquiring the basic license to the development of new competencies. The purpose of this paper is to show the opinion of participants of various programs of in-service teacher education and training, which are carried
out at the Faculty of Education, University of Ljubljana about their motives for education and
training and for the effectiveness of those programs.
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Introduction1
In-service teacher education and training means the form of lifelong education of
professional workers in education, which, in
addition to study courses for the obtaining of
education and for their improvement, provides professional workers the opportunity
for refresher, dissemination and deepening of
knowledge and pairs them with the developments in the profession or serve to obtain a
1 Tatjana.devjak@guest.arnes.si

basic license (the so-called pedagogical and
andragogical education). The basic objective
of in-service teacher education and training is
the professional development of professional
workers in education, thereby increasing the
quality and effectiveness of the entire educational system (Devjak, and Polak, 2007). Inservice teacher education and training (formerly continuing professional development)
of professional workers in education experienced real development in Slovenia after
1991, when we adopted the new legislation,
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and when in-service teacher education and
training became an integral part of the promotion of professional workers in education.
The purpose of this contribution is to
show the opinion of the professional workers
in education about the motives for education
and training and their opinions on the effectiveness of the programs they have attended in
the Centre for further education and training
at the Faculty of Education at the University
of Ljubljana in the academic year 2012/2013.
Theoretical starting points
Professional development of teachers is
a lifelong process that begins with their undergraduate education, with many it continues
with post-graduate education, but all of them
are all developing professionally during their
professional career with in-service teacher education and training, self-education and with
the acquisition of new competences, both in
formal and informal way. Teachers pedagogical work requires of him, that in addition to
the activities, which are tied to the class and
students, he also works more broadly – cooperation with the parents, with the local community, with the managerial authorities and
society as a whole. In-service teacher education and training, as one of the forms of lifelong education plays the significant role in the
development of those competences (Devjak
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and Polak 2009). In-service teacher education
and training, in addition to study courses for
the obtaining of education and for their improvement, provides professional workers the
opportunity for refresher, dissemination and
deepening of knowledge and pairs them the
developments in the profession or serve to obtain a basic license (the so-called pedagogical
and andragogical education). The basic objective of the in-service teacher education and
training is the professional development and
professional and personal growth of professional workers, thereby increasing the quality and effectiveness of the entire educational system. The system is financially supported
by the Ministry of education and is a part of
the system for the promotion of professional workers in education (Devjak 2006; Devjak
and Polak 2007; Devjak and Berčnik 2011).
Lifelong learning is a common formula, under which we are able to combine all
types of learning and education. Quality education, which is based on the principle of
lifelong education, and which goes beyond
the traditional distinction between initial and
in-service (continuing) education, binds to
the principle of the learning society, in which
all allows for learning and holistic development of an individual’s gifts (Devjak, Pavlin
and Polak, 2009). We must consider the fact,
that the European commission and its members in the framework of the European employment strategy, identified lifelong learning

as intentional learning activity, running with
the aim to improve the knowledge, activities
and skills (Memorandum..., 2000: 3). Lifelong
learning is no longer just one of the aspects
of education and training, but it must become
the guiding principle for the proposition and
participation in the whole continuum of the
learning content. From the perspective of the
expectations of society: the concept of the
‘learning school’ is derived from two fundamental insights. The first is that the school is
not a static organization, but the evolving and
constantly changing institution. The second
one is that this development includes everyone at school, so that they actively contribute
to its development. The school is also affected
by the changes in the socio-economic and socio-politic field and changes in the relationship individual-civil society-state (Barle Lakota, 2004).
Teachers should, in the context of the
learning society, prepare their pupils and students for life and work in rapidly changing
conditions in which the ability of continuous
learning at work and with work and learning
in interaction with others is the key for the
economic success and social cohesion. First
and foremost, this applies to teachers themselves (Plevnik, 2004; Devjak and Polak, 2009;
Devjak, 2006). Teachers are simultaneously
faced with the process of the transfer, dissemination, creation and use of knowledge, as well
as with its „performance and quality”. When

we think about the teachers competences, we
cannot ignore the definition of Perrenouda
(Key competences, 2002), who understands
competence as the ability of efficient function in a number of situations, which is based
on acquired knowledge, but is not limited to
this knowledge. Author in continuance considers the acquisition of competences as the
training of individuals for mobilization, use
and integration of the acquired knowledge in
complex, diverse and unpredictable situations
(Devjak, 2009). This concept is, in the opinion
of C. Razdevšek Pučko (2005), broad enough
to describe the requirements that are put in
front of the teacher by contemporary school,
which represents a complex, diverse and unpredictable situations, which includes the necessity of continuous professional development, because the knowledge acquired in the
process of training is not sufficient (Devjak
and Berčnik, 2011).
Teacher professional development is a
process of lifelong learning, in which the experiential learning plays an important role.
The teacher teaches with the identification of
challenges and with the conscious, reflective
search for adequate answers to them. Theoretical education plays a crucial role, not only in
the undergraduate education of teachers, but
in all stages of teacher’s professional development. Theoretical and formal knowledge is the
foundation for teacher’s reflective handling. A
reflection on a particular treatment is also an
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indispensable component of the modern notion of expert operation (Devjak, and Polak,
2007). In-service teacher education and training (formerly continuing professional development) of professional workers in education
experienced real development in Slovenia after 1991, when we adopted the new legislation, and when the in-service teacher education and training became an integral part of
the promotion of titles of professional workers in education. In the years 1997/98 began
the education of those who were innovating
curricula, and in the years 1999/2000 started
the period of teacher education, a very intense
teacher education due to the introduction of
nine year school began in the year 2001/2002.
Officially the Department for continuing professional development was established
or confirmed at the time of adoption of the
Rules on the organization and functioning of
the Faculty of Education, University of Ljubljana on the Senate PeF LJ of 08.03.2001. Since
1991, the office in the context of the Office
for student’s affairs carried out work from the
field of in-service education and training, later a separate department for continuing professional development was established. With
the adoption of the new Policy on in-service
education and training in the year 2005 at the
Faculty of Education in Ljubljana, we established the Centre for in-service education and
training. The number of the offered programs
has increased over the years. Within the Cen62

tre for in-service education and training, Faculty of Education University of Ljubljana by
the Policy on in-service education and training of professional workers in education (Official journal RS 64/2004) we perform: (1)
Training programs (so called IZP programs)
and (2) Programs of professional training.
Training programs are courses which build
upon, develop and disseminate knowledge in
the programs for the acquisition of education
and give the new qualification.
A professional worker, who carries out
such a program, has the appropriate education for the teaching of a specific subject or to
perform a specific educational work (Devjak
2006; Zgaga 2009). At the faculty we perform
nine training programs Training programs in
biology, physics, households, chemistry, engineering and technology, pedagogical and andragogical education, a program of study for
pedagogical training of pre-school education,
a program of study for the early teaching of
English and the implementing of special-pedagogical and socio-pedagogical assistance to
children and adolescents with deficits in specific areas of learning and emotional and behavioral problems.
Programs of professional training are
programs that provide continuous professional development of professional workers in education, training for the implementation of the new publicly valid programs of
education and the achievement of the objec-

tives of the new curriculum or the catalogues
of knowledge and exam catalogues, constant
updating of disciplinary, technical and professional knowledge, pairing with effective educational practices and successful approaches for professional management of the education process and increase in its efficiency (ibid). Among this group of programs are
prescribed/regulatory (PRP) and update programs (PSD). Regulatory programs are the
programs of the training of professional staff
for the implementation of the publicly valid programs, the achievement of the objectives of the new curriculum and catalogues of
knowledge in the new educational programs.
Prescribed programs are fully funded by the
Ministry of education. The prescribed courses
last 8 to 24-hours. The update programs are
programs that allow professional workers to
continually update disciplinary and expert
knowledge for the subjects they teach or for
the updating of the other professional work
they carry out and for the implementation of
the system and curricular news. The update
programs also last from 8 – 24 hours. In the
academic year 2014/2015 we will offer the
implementation of the 23 programs (more at
http://www.pef.uni-lj.si/82.html).

workers in education for in-service education
and training at the Faculty of Education, University of Ljubljana, and (2) their opinions on
the effectiveness of the programs (selection
of topics and content, usability and content,
organization and execution of the program),
they have attended in the Centre for in-service education and training at the Faculty of
Education, University of Ljubljana in the academic year 2012/2013. We have included in
the analysis 7 training programs (N=179) and
5 update programs (N=114). The sample included mostly women (88, 24%), more than
half of the participants in the survey were
without a title (55, 69%) and educational programs were attended by professional workers
from all of the 12 Slovene regions. Data were
collected through the questionnaire, the Ministry of education and sport, which is a unified questionnaire for the whole Slovenia and
all the organizations and institutions that are
concerned with the in-service education and
training of professional workers in education.
The data were processed with the statistical
program SPSS.

Methodology
The objective of the contribution was
to determine: (1) the motives of professional
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Interpretation
The motives for in-service education
and training of professional workers
in education in study year 2012/2013
at Faculty of Education University of
Ljubljana
We were interested in why professional workers in education decide for in-service
teacher education and training: what are their
motives for education. Do the motives derive from their desire for education, personal growth and professional competence or are
they educating at the request of the leadership
of the institute where they are employed? The
participants were given eight claims. First we
will look at the results for the IZP programs.
In the year 2012/2013 we implemented seven
IZP programs (evident in the legend below table 1).
The results show that the participants
highlighted as the strongest motive for education (statement 1) „Personal desire for the acquisition of new knowledge”, statement 4: „The
desire for exchange of experiences, examples
of good practice with the others«, statement
5: „The acquisition of options for progression
and these are followed by the statement 2:
„The requirements of the workplace”. Almost
all of the participants placed in the last place
the statement 6: „Recommendation from colleagues, that the program is good”. If we look
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at the individual training programs (IZP program), we can see that the motive (statement
1): »Personal desire for the acquisition of new
knowledge« got the highest average value (3,
84) in the program »Study program for the
training of early teaching of English part 2
(group 2). The result is somewhat not surprising. At this stage of the study program candidates finished part 1 and their personal desire
for the acquisition of new knowledge became
stronger. In the second place, with an average rating of 3, 69 is the Program of training
of education in physics – part 1. Also not surprising is the fact, that statement 2: »Requirement of the workplace« achieved the highest
average score (3, 38) in the Study program
for pedagogical training of pre-school education. This is the program that has the maximum demand in the Centre for further education and training at the Faculty of Education in Ljubljana (each year there are a lot
more registered then there are vacancies) and
the priority is given to candidates who are already employed and have high average ratings on previous education. Preschool teacher
is one of the most popular professions in the
last time in Slovenia. It is also no surprise that
the statement 4: »The desire for exchange of
experiences, examples of good practice with
others« got the highest average in IZP program of the Implementation of special-pedagogical and socio-pedagogical assistance to
children and adolescents with deficits in spe-

Table 1. Motives for in-service education and training: training programs (IZP programs).
TRAINIG (IZP)
PROGRAMS A1/1

A1/2

A2/1

A2/2

A3/1

A3/2

A4

A5

A6

A7

3,38

3,41

3,60

3,84

3,58

3,29

3,69

3,50

3,67

3,20

2,33

2,32

2,50

2,32

2,88

3,38

2,56

2,67

1,78

2,80

1,76

1,41

1,80

1,42

2,13

2,67

1,81

1,50

1,67

2,24

3,00

2,55

3,10

3,16

3,21

2,90

3,25

2,83

2,67

3,32

3,43

3,14

3,10

2,47

3,33

3,52

2,81

2,42

1,55

2,56

6. Recommendation from colleagues,
that the program is good.

1,76

2,32

1,80

1,68

1,67

1,62

1,50

1,08

1,44

1,40

7. Contact with professionals from the
area of the study program.

2,19

2,18

2,80

2,63

2,08

2,19

2,81

2,58

2,44

2,52

8. Preservation and linking of new social contacts.

2,67

2,41

3,00

2,42

2,04

2,24

2,63

2,08

2,33

2,08

Average rate of motives for in-service
teacher education and training

2,57

2,47

2,71

2,49

2,61

2,73

2,63

2,33

2,19

2,52

n

21

22

10

19

24

21

16

12

9

25

STATEMENTS
1. Personal desire for the acquisition
of new knowledge.
2. The requirements of workplace.

3. The requirements of management.
4. The desire for exchange of experiences, examples of good practice with
the other.
5. The acquisition of options for progression.

Legend:
A1/1 – Study program for early teaching of English – part 1 (1 . group)
A1/2 – Study program for early teaching of English– part 1 (2. group)
A2/1 – Study program for early teaching of English– part 2 (1. group)
A2/2 – Study program for early teaching of English– part 2 (2. group)
A3/1 – Study program for pedagogical training of pre-school education (1. group)
A3/2 – Study program for pedagogical training of pre-school education (2. group)
A4 – Program of training of education in physics – part 1
A5 – Program of training of education in physics – part 2
A6 – Pedagogical –andragogical education
A7 – Implementation of special-pedagogical and socio-pedagogical assistance to children and adolescents with deficits in
specific areas of learning and emotional and behavioral problems (PPPU-ČVT)

cific areas of learning and emotional and behavioral problems. This program was highly
awaited in practice after the bologna reform
of study programs, because the interest in the
field of additional qualifications in this area
is very large. If we look at the average scores

of all motives for specific study program (IZP
program) we can see, that the Study program
for pedagogical training of pre-school education is in the first place, followed by a Study
program of early teaching of English – part 1.
We can clearly see, that among motives in all
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presented study programs, personal desire for
the acquisition of new knowledge, the acquisition of the options for progression and the
desire for exchange of experiences stand out.
Update programs
Update programs, in addition to the
regulatory programs, fall into the category
of programs for professional development of
professional workers in education. We have
intensively carried out regulatory programs
for more than a decade after the amended legislation on the introduction of the nine-year

basic schooling and at the introduction of the
new Curriculum for kindergartens (1999).
Last years, the professional workers mostly
decide to visit the update programs. We implemented five of update programs (of 24
registered) at the Faculty of Education, University of Ljubljana, in the academic year
2012/2013, These were: Creative movement
as a teaching approach, the Use of geogebra
in teaching mathematics, Cooperation with
parents of children with difficulties in social
integration part 1, Cooperation with parents of children with difficulties in social integration, part 2, Singing, dancing and playing and Artistic expression in pre-school and

Graph 1: Motives for education: Update programs (PSD programs)

Legend:
B1 – Creative movement as a teaching approach
B2 – The use of geogebra in teaching mathematics
B3 – Cooperation with parents of children with difficulties in social integration part 1
B4 – Cooperation with parents of children with difficulties in social integration, part 2
B5 – Singing, dancing and playing
B6 – Artistic expression in pre-school and early-school period.
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early-school period. Here in the update programs (PSD programs), as we can see from
graph 1, participant’s motives are the same as
in IZP programs. The last place was occupied
by the statement the „Requirement of management”, which means that professionals in
the education and training in the first instance
choose these programs because of the internal motives. Update programs allow professional workers to continually update disciplinary and expert knowledge for the subjects
they teach or the update of other professional
work they carry out. The requirements of the
management would likely be more visible in
the so-called regulatory programs. Regulatory programs are the programs of training of
professional workers for the implementation
of the publicly valid program to achieve the
objectives of the new curriculum and catalogues of knowledge in the new educational
programs.
Participants in all update programs estimated, »Personal desire for the acquisition of
new knowledge« (the average score in the programs from 3,52 up to 4,00) and the »Desire
for exchange of experiences, examples of good
practice with others« (the average score in the
programs from 3,20 up to 3,80) as an important factor for the decision for the education
in the individual program. In the last place, as
we have already noted, was the statement »Requirements of the management« (the average
score in the programs from 1,33 up to 2.25).

Motive »Personal desire for the acquisition of
new knowledge« is most evident in the program Singing, dancing and playing, the motive »Requirements of the workplace” in the
program Cooperation with parents of children
with difficulties in social interaction – part 1,
the motive „Contact with experts in the field
that program covers” in the program Creative
movement as a teaching approach, the motive
„Preservation and establishment of new social
contacts (acquaintances)” in the program Cooperation with parents of children with difficulties in social interaction – part 1.
Opinion of professional workers in
education about the efficiency and
implementation of programs they attended
in study year 201272013 at Faculty of
Education University of Ljubljana
We were also interested in how professional workers in education and other participants, who attended our programs of in-service teacher education and training, were satisfied with the effectiveness of the programs
(selection of topics and content, usability of
the topics and content, organization and implementation of the program) in the academic
year 2012/2013.
From table 2 it can be seen, that average estimates about the content and methods of work of the seminar are low. In gen67

Table 2: Assessment of the implementation of the program contents and methods of work.
STATEMENTS

PROGRAMS Average ratings for training
(IZP) programs

Average ratings for update
(PSD) programs

1. Program brings new and fresh ideas.

2,93

3,72

2. Participants experience were properly taken into account in the implementation of the program.

2,67

3,48

3. New knowledge can be used in practice.

3,24

3,41

4. The materials prepared were of quality (content aligned,
transparent, useful).

2,89

3,31

5. I was encouraged by the program to continue with the
education and development in this area.

3,13

3,33

6. I was positively motivated for making changes in my
work.

3,11

3,45

Average ratings for the contents and methods of work.

2,99

3,37

eral, they, the update programs were highly
estimated then the training (IZP programs).
In the opinion of the participants of the programs, update programs bring more innovations and fresh ideas, in the implementation
of program, lecturers took grater account of
the experiences of the participants and update
programs more positively motivated the participants for including in their teaching practices new ideas and knowledge acquired at the
training. After all, this is in some way understandable. Training programs primarily serve
the purpose of the retraining or additional
qualification of people to work in the field of
education, while the update programs develop, update and complement the knowledge of
those already employed and qualified profes68

sionals in the field of education, as illustrated
by the data in the following table (table 3).
Average low ratings on the training programs in statements »Getting to know the
concrete solutions for work«, »The impact on
the change of attitudes« and »The program
opens up new questions« can be attributed to
the fact that participants only learn about new
area, do not yet have the experience and also
have unformed views about the content, topics and potential issues from the field of education.
The results concerning the organization
of the implementation of the education are
also interesting. Again participants of update
programs highly rated the organization and
implementation as the participants of training

Table 3: Assessment of the implementation of the program: functionality of the seminar
STATEMENTS
1. Gaining of new theoretical knowledge.

PROGRAMS Average rating for Training
(IZP)
programs
3,27

Average rating for Update
(PSD)
programs
3,07

2. Getting to know new ways of work (methods and approaches etc.)

3,01

3,42

3. Getting to know the concrete solutions for work.

2,78

3,36

4. The impact on the change of attitudes.

2,69

2,96

5. Program opens new questions.

2,89

3,27

Average rating on functionality of the seminar.

2,93

3,22

programs. This can be attributed to two facts:
training programs last for the whole academic
year and have 60 credit points, while the update programs last one, two or three days (824 hours) and are mostly implemented during school holidays, when participants do not
have direct work with children and pupils,
while training programs are carried out at the
weekends (Fridays afternoon and sometimes
even on Saturdays).
Some participants of training programs
wrote in the free responses: „I’ve Missed de-

tailed instructions on the selection of elective
objects and practices”, „too many and oversized seminar tasks”, „too hard too demanding”. But other participants also wrote: „I got a
lot of ideas for experimental work, theoretical
basis for the good didactic work in the program”. The majority of participants have been
critical to the implementation of the general subjects, such as the theory of education,
philosophy of education or sociology of education - too many theories in their opinion.

Table 4: Assessment of the organization and the implementation of the program
Average ratings for
Training (IZP)
programs

Average ratings for
Update (PS)
programs

1. Time frame was selected.

2,96

3,30

2. Spatial conditions for work were selected.

2,81

3,33

3. The response of performer to the needs of the participants was…

2,96

3,63

Average ratings for the organization and implementation of the program.

2,91

3,42

PROGRAMS
STATEMENTS
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They are looking for more practice and practical guidance.
Conclusion
Professional development of teachers is
a lifelong process that begins with their undergraduate education and, with many of
them continues with post-graduate education, but they are all certainly professionally
developing through their career, in the context of the in-service teacher education and
training, self-education and the acquisition of
new competences through formal an informal
way. Many professional workers in education
and many others who have already completed
undergraduate education studies, but would
like to educate on a specific educational field,
enter the Department for continuing professional development at the Faculty of Education, University of Ljubljana, and enroll training and update programs. Analysis of evaluation sheets of the Ministry of education,

science and sports showed that participants
largely attend the education and training due
to personal desire for the acquisition of new
knowledge and/or desire for progress in the
educational profession. Because the training
programs are study programs, which build
upon, develop and disseminate knowledge
from the programs for the acquisition of education and give a new qualification, the motive for enrollment in such a program is the
acquirement of a new option for inclusion in
the realm of work, for the professional worker who carried out such a program, has the
appropriate education for the teaching of a
specific object or to perform a specific educational work. Because these training programs
are comprehensive and last for the whole academic year, the participants are more critical
towards the implementation then the participants of update programs. These also attend
education because of their desire for exchange
of experiences, examples of good practice with
the other, and because of the contacts with experts in the field that certain program covers.
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IMMUNIZATION OF DIDACTICS OF NATIONAL LANGUAGES
IN SLAVIC EUROPE
Summary: The article proposes to analyze the basis national educational policy in the
context of postmodern culture. First I would like to indicate the dependence of educational
policy on decisions of economists. My thesis is, that in the era of globalization the educational
impact of the national languages should be protected. Aggressive dominance of English in the
cultural space requires reform of teaching of national languages, especially in Slavic Europe.
Therefore I propose my own project of comparative research on education national languages
in Central Europe. The main thesis of the paper talks about the need for immunization national educational discourses. One of the methodology useful here, that can liberate the power
of indigenous languages, is poetically recognized theory of affordances (J. J. Gibson). Finally,
I would like to invite to create an international research consortium.
Key words: education, language, politics, immunization, experience.

1. Education and Politics
In European countries, the organization
of general teaching of the national language is
regulated by law. However, the forms of this
organization are rarely discussed from the political and national perspectives. It is a widely
recognized fact that such a law (in Poland it
is Core curriculum) is the result of collaboration of experts in the field of pedagogy, methodology, literature, linguistics and cultural
studies. So in this curriculum we want to see
an independent and deeply humanistic edu-

cational project as possible to encourage the
development of children and youth.
Therefore, the analysis method of teaching the national language made from the political perspective can be considered to be too
ad hoc for entangling academic discourse in a
non-scientific disputes or disciplines beyond
the paradigms of humanities. But I think
that looking at the role of national languages in education detached from our contemporary conditions do not allow us to explicit the weakening nation-making function of
school under the conditions of globalization.
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„Political correctness” scientists studying the
state of education can not adequately represent and explicate manifestations and effects
of universal economization of the education
process. Moreover, in recent years in the European Union the defense of the status of national languages is not popular as it can lead
to negatively evaluated, nationalistic attitudes.
The European Parliament looks obviously reluctant to „normative isomorphism
of the language, people and nation”, realized
most fully in Poland and ten neighbouring
Central European countries (Bulgaria, Czech
Republic, Estonia, Lithuania, Latvia, Macedonia, Romania, Slovakia, Slovenia and Hungary). Thomas Kamussela emphasizes that the
treatment of the national language in these
countries, until recently, was identical to an
uncritical idolatry, was associated with a romantic need to sacrifice, which, among others, the Poles were entering the EU in 2004
(Kamussela, 2012, p. 208). Is that, however,
such attitudes still prevail? It seems that the
ten years of the Polish presence in the UE very
much has changed in terms of attitudes towards language and its past help to set standards for the community.
Adopted by the bodies presently governing the education political correctness, ordering organizing activities within the Polish
studies plotted by the program of the government and EU declarations, does not encourage to ask questions about the basis for such
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action. Acceptance of the initial assumptions
does not encourage to discuss the question
whether the Polish language lessons do teach
the indigenous language and culture, or just
passively watch the disappearance of linguistic competence of students to diligently and
effectively measure in the aptitude tests and
matriculation growing inadequacy use their
mother tongue. This civic passivity is eagerly
used by successive governments, treating Polish language education and its social capital as
one more fully subordinate branch of production, culture and economy, which can be used
in political marketing.
Therefore, discussions and disputes running among educators relate only to matters
of secondary importance, under the assumptions already pre-defined, specific boundary conditions by economists and politicians.
These principles include principal for the EU
educational policy recommendations for the
percentage of students and graduates in the
annals, or the mobility of young people and
their multilingualism (Zgółka, 2011).
The principle of subordination of educational policy decisions and forecasts of the
World Bank was described by Eugenia Potulicka in last year’s Polonistyka (Potulicka,
2013). Clearly her diagnosis that educators
and Polish teachers are left only with internal
educational problems that relate to forms of
examination (we emphasize: in advance subordinated to pass rates previously assumed),

following scoring system reforms, a set of
readings, the number of hours of the subject,
the theory of language, literature, interpretation methods.
Concentration of attention of the scientific community on modifications inside of the
systems does not allow to talk about education as a long-term Polish teaching, daily education of five million Poles in specific cultural behaviors. Focusing attention on the construction of the tests, we forget about styles of
thinking, about the production of identity in
the course of naturalization of the specific cultural behavior, allowing to treat the native language as the assimilation of economic value.
For those trained Polish language and persisted cultural practices, unfortunately, there are
no literary spaces of imagination and experience of the greatest poets and writers. That is
the fixed belief in the economic dimension of
all knowledge, including knowledge about literature. The Polish language teaching is done
as an element of curriculum which fits literature, humanism and universal humanity in
the process of global economic production.
For almost ten years the education system in
Poland (through its structure - now corrected) allowed the widespread buying online in
the Internet Polish language presentation of
the Matura exam.
Today, the only effective means of motivating students to read is that the text may appear on the matriculation examination. So we

see that the students in the classroom learning the mother tongue accept the supreme
position of neo-liberal economics. Learning
model as part of the mechanism for obtaining points of Matura mass produce in pupils
and students attitude of consumers, produces customers of specific institutions or profit-oriented corporations, educates consumers
and followers of certain vision of action and
conduct.
Tadeusz Zgółka at the Congress of Polish Language in 2011 clearly emphasized that
excessive rank of English, in Polish schools
and universities still increasing in its importance at the expense of the national language,
can not be unnoticed, since it might lead to
serious neglect of civilization:
No, it is not uncommon students’ opinion that the language and about the language
teaches an English teacher, and a Polish teacher focuses on teaching literature (as mentioned above). I do not have to explain how
dangerous is this opinion. One of the teachers
of English Philology claims that the real danger will be (or perhaps is already there?) that
the number of students of English will double the number of listeners of Polish Studies.
In Poznan - taking into account the university and non-public schools - it may be so. Of
course, it is impossible to bring this situation
to a simple argument about the attractiveness
of teaching (because undoubtedly an important factor is also attractive „market” of both
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graduates). However, not noticing of this process would be a mistake of the civilization nature. (Zgółka, 2011)
Economists and politicians have long
known that Polish philology school (and the
teaching of the national language in each
country) strongly and massively intervenes
through its extensive educational, linguistic,
narrative influence in the social structure. In
contrast, humanists discuss its social impact
too little, the overall vision of the effectiveness
of education of Polish Language leaving to formulate ministerial institutions, which should
mainly deal with the administration and supervision (designed in a manner independent
of the transitional political arrangements) of
the educational process. And just the way the
operation of the strongest of obligatory and
mass forms of social interaction, which is the
teaching of the national language, requires today to discuss its new position, not only narrowly linguistic or literary. It is about a transdisciplinary and comparativist approach, in
which the notice of the process of de-ethnication of the English language and its expansion on the wave of global economic relations
(including the leading rank in global communication) will take a serious debate over going down to second role of education in national languages (Dudziak, 2012, p. 189-191).
Reducing the areas of monolingualy does not
necessarily lead to the reduction of the rank
of indigenous languages. In turn, forcing citi76

zens to official language of the community is
usually not effective, as demonstrated by the
process of dissolution of the USSR or linguistic division of the territory of India.
Therefore, research on the role of the
national language should reveal a variety of
political and economic attempts to use education to narrow particularistic goals. As a result of such research will be seen in the conscripted out educational projects, among others, various forms of biopolitics, which, warns
Roberto Esposito, „in the form of liberal eugenics” intervene in social practices, deregulating and secondary normativising practices of communities - not necessarily in accord
with their desires and the direction of the reinforcing immunitas (Burzyk, Sawczyński,
2013, p. 25).
Here we encounter the threat of procedures post democracy (Crouch 2004), especially the hidden arrogance of political power, which is the main organizer of educational institutions and procedures. Particularist
perspective is taken primarily by the Ministry
of Education, being held hostage to the government’s policy, and therefore commissioning research to institutes subordinate of current orders and political needs. In the difficult
situation are also teacher training universities,
where the struggle for survival of the institution in the time of demographic decline and
outflow of students from Polish studies, is a
major destabilizing factor in the work of re-

search and teaching. This is because it does
not allow to take appropriate steps reducing
the growing ineffectiveness of the Polish language education, especially as a result of the
adverse effects of excessive dissemination of
baccalaureate and higher education.
Post democracy power generating normative discourses supports symbiosis between the interests of some groups, usually in
their escape from responsibility itself creates
evidence of its weakness, constantly pointing to the need to undergo influences and decisions fading elsewhere, ie for example on
global stock markets, the World Bank, in the
EU Parliament, etc. Today, the power of European states often masks its helplessness or passivity towards the overarching, global forces
of economics. Hiding its helplessness is maintaining continuity of power, mainly in order
to enjoy the perks and projects governed by
their influences. Described by P. Sloterdijk
the cynicism of elites (Sloterdijk, 2008) is also
demonstrated by sustaining the status quo in
the field of humanistic education. Indications
of Z. Bauman, saying that „the power of the
global elite is based on the ability of avoiding
the local obligations” (Bauman, 2006, p. 291),
also show how the global ambitions of producing globally applicable discourses weaken and open to foreign deregulation of the national education.
Basically, the current status of the national language learning management does

not allow participants of this process look relatively independently on the problem of education in Polish. Teachers of Polish language
in university and school in general mindlessly
accept the subordination of their professional obligations to non-humanistic, political
and economic perspective. Thus they accept
learning solutions non clearly defined, serving economic discourses and interests, colonizing the getting poorer, weaker and more
vulnerable space of native memory, experience and cultural practices.
2. Liberate the power of language –
immunization of the discourse
of national education
Increasingly, we hear from sociologists
and cultural theorists that contemporary globalization does not depend on the homogenization of cultures (Morley, 2011). Which
means that not towards the homogenization
of cultures, languages, world and views we
must prepare our young people.
The case is also important for the specific educational topics here. And particularly
with regard to the most affecting formatting a
student subject, which in school is Polish. At
present, from the perspective of the existing
core curriculum, Polish language is a subject
deliberately constructed so that the educational process avoids so far as much as possi77

ble the binding of the language and culture of
a particular place, space, experience. The core
curriculum of teaching Polish language and
Polish culture is treated as a plane to develop
competence common culture, where the competence of the expression in Polish is so important, if only socially functional and reproducing competence in mass and from the earliest classes taught in English (Podstawa programowa 2009).
The researchers of contemporary teaching for several years have warned of rising instrumental treatment of the Polish language
in school teaching. In everyday school there
is no personalization of education, competence Polish language are reduced to the level of functionality and simplified classification
cultural texts, but are not targeting interpretations on strengthening the student’s individuality and its cultural roots in the region (JanusSitarz, 2009, Pieniążek 2013). In this way, the
school Polish Studies becomes the fields managed by Technoscience, or else Science - Technology - Society (STS). At the same time it is
far from the ideals of management pursued by
its authors (about the need for the monitoring
of unhelpful consequences of interventions
technoscience wrote, among others, Lech W.
Zacher, Andrew Kiepas, Robert Borkowski)
(Zacher, 2007). This raises the question of the
purposes and procedures financed by the state
educational social technology.
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Therefore, clearly is revealed the need
for an independent and broader research on
feedback between education and society, between management style of teaching of Polish literature and social science technology
(Binczyk 2012). What is needed is an extensive reflection about values and

axiology implemented under such and no other school
teaching management. This is important especially in the scope of specifying the mentality and identity of the mass-produced in Polish schools „small actors” of the global media
and economic networks (Latour, 2010). It is
true, as in the conclusions of the 2011 Congress of Polish Danuta Ulicka wrote, „danger monolanguage (global Englishness) is not
in the same degree of risk for the variety of
knowledge” (Ulicka, 2011), but the problem is
revealed in Poland increasingly in educational
development of mentality, still intensely colonized by western social technology.
The indicated issue requires urgent research, given that in the literature there are
plenty of comments about poorly educated
individual students’ competence, especially
ways to call themselves, precisely state their
place in the culture. The rank of the mother tongue for several years has been reduced
to simple functions supporting the smooth
functioning of the liberal state integrated into
the structure of the Union, where is a need for
a citizen having basic skills in terms of speaking, writing and reading simple texts both in

their own language, as well as the current lingua franca, that is English. A high school diploma is obtained by more than 80% of all
youth born in the same year, because in order to earn it, to write a little consistent 250
Polish words without greater involvement and
knowledge.
Without emphasis on such qualities
in learning language and literature as identity, rootedness, the memory of own biography and a biography of the family, community children and young people are regularly
deprived of deep relationships with their own
language and cultural space. Students are massively exploited for the production of a specific social product of flattened axiological scale.
Today’s high school graduates are the product
of free market economy and state policy that
promotes massive investments in English but
native language is treated as a secondary space
of simple social competence, so significant, so
far as possible to stimulate technological entrepreneurship. Education has become a field
of manufacturing of a special type of personality who in the absence of another model is
willing to buy such a school offer and implements such a style of movement in the cultural universe. In short, the Polish state trough
its own education in its current form produces mass of singularities with difficulty communicating with each other in the native language, while seeing their chances in the Eng-

lish language and knowledge of foreign cultures and their media and consumer offers.
It is worth considering to what extent
such actions are an example of postmodern biopolitics and manufacturing peoples
with specific needs, sustained strengthening
the structure of the state. What is the main
purpose of this social technology? (Bińczyk,
2012, p. 48) Is this a new form of eugenics, a
form of production by the constructed politically technoscience clients of the system, ensuring unhindered and systemic inclusion of
the Polish community in the area of econom
ics and profit of Western Europe? It is worth
to be tested in the following issue: whether
the design of such education, constructing
the conditions for the safe maintenance of the
Polish community in a state of dynamic development and fruitful contacts with other cultures, may also perform deeper, far-reaching
and non-economic targets? And if so, how
the national language education can abandon
the vision of linguistic etnonationalistics and
open ourselves to think in terms of multilingualism within space of its subject? (Kamussela, 2012, p. 220)
3. Immunization cultures for deeper
dialogue of differences
To answer these questions, you should
look more broadly at the ways to mandate of
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the national language education policy in the
structure of countries whose cultures and languages are
 not as expansive and powerful as
culture supported by English or German or
Spanish.
Questions that should be placed at the
beginning should result from Critical Discourse Analysis (CAD) (Duszak, Fairclough,
2008) of curricula of the Central European countries, also should analyze contained
in them visions of support and development
of national cultures, and particularly its native indigenous practices, implanting people
„hence” in their language, giving access to the
memory of parents, older generations and
specificity of shaping their cultural landscape.
It is worth asking whether in the regulations
of ministries of education can be found indications of the need to immunize, protect and
strengthen of what is human in the highest degree, because possible to call the deepest and
most accurate only in the national language.
Linguistic practices of native cultures are also
lively and direct execution of their emotions,
needs and relationships. If, as proponents of
multiculturalism suggest, these practices are
moving in the de-nationalizing areas of English, soon regulative operational centers of
communities can be embedded in a specific
cultural non-places (the term of M. Augé). Indicated above considerations of Polish studies
education show that the outputting of cultur80

al center outside thier functionality and decision-making in Poland for several years.
So, I think this issue is worth examining
in the context of a similar situation in neighbouring Central European countries. Assuming that the study concerns the duration and
safety cultures such as Polish, Czech, Slovak
and Hungarian, and that examines the conditions of duration and maintenance of the
power of organizing communities through
national languages, incomparably less expansive than English and less in terms of number of users, the problem will not have dimension narrowly national, nationalistic reaction
to the phenomenon of liquid modernity (Bauman, 2006). It will be rather an indication of
the natural reflex of the body of the community, defending its integrity and vitality from
excess destructing and attacking him outside
influences (Škrabec, 2013).
At this point it is worth noting that the
myths inscribed in most national anthems of
the Slavs (Kiss, 2009, p. 106), indicating the
special and Arcadian characteristics of our
homelands, their special mission in the context of the European powers and the culture
of consumption, today are probably not able
to convince neither involve the young generation. It seems that there is an urgent need of
new own myths, and more precisely - attractive cultural scenarios, as inspiring as made
to order by western economies in Hollywood,
which in the native languages will be able to

reveal and activate that, what most stimulates
attention and commitment present-day Polish or Slovene, and will also allow them to dialogue on the future of Europe.
At the same concept of the poor identity of the Central Europe, its still unstable status (Zenderowski, 2010, p. 56-60), we see as
a presupposition of contemporary global cultural situation which Roberto Esposito describes in terms of a community built on axiological emptiness. Contemporary communities, if they want to avoid ideological determinations, must arise in response to the lack of
meaning, a lack of sense a priori or as a result of technological regulations. Currently,
the community turns out to be the boundary, moving „between the general destruction
of meaning and necessity that each separate
event, every shred of existence bore in itself its
meaning” (Esposito, 2013, p. 52).
In the transition between excess mindless consumption, identity building for sale,
participation in the shallow political and economic games and on the other side the need
to comply and fulfill one’s biography value of
individual experience I see a special role for
the creative power of the national language
and the meaning of its intense practice. The
Community and its members, have no other common ground and agree on their own
projects of social identity than their language,
performatively produced precisely in these local acts of the production of meaning. If other

communities will be strong enough to impose
users of the Polish language their productions
of sense, our community separated from the
language by another language, without the
institutional immunization of own language,
will no longer exist, or at least will lose the
power of self-organization. The question is:
how to balance the immunization and autoimmune factors so that the body of the community could effectively communicate with
each other and at the same time safely and in
symbiosis live surrounded by other communities, also blurred by global discourses.
Raised questions clearly show that in
the second decade of the twenty-first century
a need for further modernization of the educational discourse has been emerging, especially in the context of the mechanisms
of liquid modernity. However, this should
not be an indication associated with nationalism, but rather with a motivation to comparative recognition and design education.
Comparative education would be „a therapy
for the illness of nationalist separatism” (Hejmej, 2013, p. 275), and also the path of defining the boundaries of the functionality of
transcultural vision of the community. Going
back to the roots and the creative power of
indigenous languages for medium and small
communities may by highly necessary. Even
if in order so that, in the presented and promoted as an inevitable intercultural dialogue
was still something at all to talk about. As a
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further simplification of reality and mentality
to the possibility of translational Basic English
can lead to the disappearance of cultures and
their final identification with the language of
economics and products of global politics.
(It is not difficult, however, to note that for
several years, under the influence of cultural
change, the dominant political and economic trends, in Poland has been lost sensitivity
to the need to fix nationality-centric educational discourse. We massively head towards
liquid identity, the basic patterns are global
biographical narratives, where English is the
primary for constructing of biographical projects and career.)
Of course there is the other side of the
problem, namely the question of autoimmunity, inbred population protection in the way
of treating its duration due to total isolation
and dissection of the surrounding environment. This problem was discussed among
others by Jacques Derrida after the attack on
the World Trade Center, pointing to the preventive immunization, namely building new
enclaves and small walls against the effects of
globalization. However, as Roberto Esposito
says, this type of protection, ie strong autoimmunity, destroying the influence of the enemy is destroying itself (Campbell, 2013, p. 36).
From the analysis of the Italian philosopher it
is clear that the problem of excessive autoimmunity should set another important barrier
to research projects initiated here. (An impor82

tant context for this issue may be, for example,
cultural effects of recent policy decisions of
the Hungarian Prime Minister Viktor Orban).
4. Conclusions
Noting the alarming failing of the role of
national languages in the functioning of communities in Central Europe, I believe that it
worth building a special research consortium
that using Visegrad Fund undergoes comparative study of teaching of national languages
in neighbouring countries. The goal of such
research would be to lay down the fundamental principles of poetics of immunization, that
is poetologically recognized (Nycz, 2012) protection / release of the educational discourse
of Slavic countries from the obligation (or
rather economic pressure) of the cultural exchange with the producers of culture structured by the global English.
Poetics of immunization, as a way of
self-control shaping of experience by a community, shaping the narrative of identity with
the help of their own language (and minority languagesand dialects), could be used to
build a real foundation for policultural, not
monolanguage intercultural dialogue. Would
in fact be called, create and animate peoples /
communities what their own, with an emphasis on absolute difference and untranslatability of their historical experiences, geopolitical

and nature and landscape. Poetic of immunization would also protect the national culture
against total loss of the ability to influence on
the shape and ways of organizing social life in
a situation of growing consumer culture (Bylok, 2013, p. 122-123).
In this sense, the educational projects
of immunization can synthesis poetology and
pojetic competence of geopoetics (Rybicka,
2014), consciously and deliberately linking
all discursive practices and identity with the
environment and bio-geographical circumstances. It is worth to emphasize the need to
formulate and practice of such poetics, without the epistemological assumptions developed beyond the geopolitical area of its impact. Thus, it’s worth to formulate the canon of
cultural experiences and practices that strictly
are the results of being here and the development of the people here. Immunization poetics of education would be the geopolitical project of extracting of complex descriptions affordantity opening young people in their lo-

cal environment and media (Schetz, 2012, p.
43). It is worth to pay attention to Gibsons affordances that functionalized in the process of
roots young people in the environment may
be particularly conducive to effective and authentic life in a culture, language, geographical land and its natural specificity.
Immunized educational poetics will allow young people to grow in their bioculture
spheres of experience without undermining what homely, substantial and impossible
to relativize. It’s a chance to practice the language in the rhythm of the narrative of individual identities, without closing to otherness, but without weakening the roots, which
are increasingly difficult to maintain social
relationship among aggressive waves of liquid reality. This would be education without
temporary political product placement, without interference of ideology earnestly trying
to annex and infect millions of young minds
as corporately achieved and controlled sphere
of influence.
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АКЦИОНА ПЕРСПЕКТИВА И ЗАДАЦИ У НАСТАВИ
СТРАНИХ ЈЕЗИКА2
Резиме: Акциона перспектива је један од актуелних, али не и довољно разјашњених појмова у методици страних језика код нас. Актуелна од почетка овог века и објављивања документа Савета Европе под називом Заједнички европски референтни оквир за живе језике, ова перспектива или приступ представљају значајну промену у понашању наставника и ученика, а њихов основни циљ је да се мобилишу све стваралачке
способности једних и других (не само језичке) како би процес наставе и учења страног
језика био што ефикаснији. Циљ овог рада је да се, уз навођење мишљења признатих
методичара франкофоног и англофоног говорног подручја, али и уз анализу одговарајућих појмова одомаћених у нашој дидактици, што прецизније представе и одреде
неки кључни појмови (комуникативни приступ, акциона перспектива, приступ заснован на задацима, односно учење путем задатака, вежбање, задатак), укаже на разлике
међу њима, дају њихове дефиниције, објашњења и могуће класификације. Уобичајено
смењивање доминације неких наставних метода и приступа у учењу страног језика, по
нашем мишљењу, превазиђено је и мислимо да би став савремене методике страних језика морао бити такав да у настави и учењу страног језика увек треба комбиновати одлике разних метода онако како то најбоље одговара конкретној наставној ситуацији,
групи ученика и постављеном циљу.
Кључне речи: акциона перспектива, задатак, страни језик, активна настава/
учење, циљеви, методе.
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Увод
Теоријски и методички приступи настави и учењу страног језика развијају се
одувек, доживљавају промене, наглашавају често и супротне циљеве и методе. Од
традиционалне граматичко-преводне методе, преко директне, па потом и аудиооралне, структурално-глобалне аудио-визуелне методе, до комуникативног и најновијег акционог приступа (и то да поменемо
само главне тенденције), методичари страних језика и наставници-практичари покушавају да дођу до једне целовите методе која би давала најбоље резултате. Како
ствари стоје, тешко да ће таква метода икада бити створена, јер пракса показује да је
увек најбоље решење у комбиновању различитих начина рада и у прилагођавању
конкретним потребама и одликама групе
ученика са којом се ради. Тако је, на пример, преводна метода, која се сматра застарелом и превазиђеном у настави општег
страног језика, веома корисна у настави
страног језика струке или у самој настави
превођења. Или се, пак, показује као корисно да се настава врши на страном језику од самог почетка учења (што је одлика
директне методе), али се не брани ни употреба матерњег језика и повремено превођење када за то постоји реална потреба, јер је то једини начин да ученици поуздано и тачно разумеју о чему је реч (што
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је ближе традиционалној методи). Неки
програми за учење језика инсистирају на
квалитативном или квантитативном усвајању језичких активности на страном
језику, други на стицању компетенција у
посебним подручјима, трећи на усвајању
општих индивидуалних способности, а
неки на успостављању стратегије. Све је
повезано и зависи од конкретних циљева
и услова наставе, од потреба и интересовања ученика, од расположивог материјала и времена. Дакле, чини се да је актуелни став методичара страног језика да се
ниједан метод или начин рада не одбацује
у целости, већ да се њихови елементи комбинују и преплићу како би дали што боље
резултате. Ово, наравно, води ка потреби
што боље обучености наставника страног
језика у теоретском и практичном смислу,
како током основних студија, тако и касније током наставне праксе и целоживотног усавршавања.
Разлика између комуникативног
приступа и акционе перспективе
Идеје тројице познатих педагога
битно су утицале на утемељење методике
страних језика крајем прошлог и почетком
овог века. То су Јан Амос Коменски – Комениус, који се сматра оцем модерне педагогије, затим Жан Пијаже као представник
психолошког конструктивизма и Лав Ви-

готски као аутор социо-културног модела менталног развоја. Може звучати чудно ако се види када су ти аутори живели,
али то је само још један доказ како велике
идеје не застаревају и како истински мислиоци не припадају само свом времену и
окружењу. Сасвим поједностављено и гледано превасходно из угла методике страних језика, њихове идеје могле би се свести на следеће: Учење страног језика треба
да тече упоредо са упознавањем света око
нас, дакле почев од ране младости, и то
крајње прагматично. Свака етапа у процесу учења прелази се кроз извршавање неке
активности, а сазнаје се тако што се нови
предмети, појмови и ситуације додају већ
претходно стеченим; развијање физичко-моторичке интелигенције је неопходан
предуслов за развој говора. Интеракција
се сагледава као кључни принцип сазнавања, а развој детета уопште, па и његовог
говора, условљен је његовом интеракцијом
са окружењем. Све ово показује да су идеје
поменутих аутора заправо могле да послуже као полазна основа у промишљању
нове, акционе перспективе у методици
страних језика. Тако се на њима заснива
и ЗЕРОЈ, који представља, заправо, обједињавање лингвистичких и дидактичких
теорија, теорија комуникације и когнитивне психологије. Доминантно место у методици наставе/учења страног језика заузима социолингвистичка и прагматичка

функција језика: знати неки језик не значи само умети саставити језички исправне
реченице већ пре свега моћи делати заједно са другима уз помоћ датог језика.
Да би се правилно разумео појам задатка у настави и учењу страног језика,
битно је најпре увидети разлику између
комуникативног приступа, који је почео
да се развија још од осамдесетих година
ХХ века, и модерније, такозване акционе
перспективе (на фр. perspective actionnelle
и approche par tâches, а на енгл. task based
learning). Ова разлика није увек и свима
довољно јасна, иако она предлаже корениту промену понашања како наставника
тако и ученика: треба мобилисати све креативне способности и једних и других (не
само језичке) и учинити процес наставе/
учења страног језика ефикаснијим.
➢➢ Акциона перспектива заснива се на социо-коструктивистичком когнитивизму, уз ослањање
на неурологију и Гарднерову теорију вишеструке интелигенције.
Циљ је да ученик активира своју
комуникативну компетенцију на
више језика (у зависности од потреба или мотивације) и да развије
разумевање културних елемената
које ти језици носе. (Bertocchini,
Costanzo, 2008) Није више довољно да странац схвати потребу за
знањем страног језика и да се при89

преми да комуницира у одређеној ситуацији, већ му се жели помоћи да осети потребу за вишејезичношћу и мултикултуралношћу,
да постане „европски или светски
грађанин” и успешан корисник датог језика, способан да се уклопи у
дату страну средину и да у њој дела
заједно са осталима.
➢➢ Док је у комуникативном приступу циљ био усмерен на комуникацију на страном језику (parler
avecl’autre), у акционој перспективи циљ је да се дела са другима, да
се остварују заједничке и колективне активности уз помоћ страног језика (agiravecl’autre).
➢➢ У комуникативном приступу истиче се значење којим се овладава постепено, у центру је ученик,
као главни субјект учења, а не
као објекат на којем се примењује
нека метода. У акционој перспективи пажња је усмерена на заједничко стварање значења, на комуникативну активност која се
одиграва у сарадничкој атмосфери и у друштвеном контексту (више ученика треба заједно
да оствари неки циљ). Другим речима, идеја о постепеној прогресији од простог ка сложеном замењена је увођењем модула као
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начина организовања учења, који
је заснован на задацима и који
може да повезује елементе из различитих лекција и наставних целина.
➢➢ Са индивидуалног учења (усмереног на ученика, а које се спроводи кроз игре по улогама и глобалне симулације) прелази се на заједничко сарадничко учење (у чијем
центру је група и које је засновано на педагогији пројекта). Нико
не учи сам, већ са другима и захваљујући њима: учење је друштвена активност, а ученик је друштвени актер.
➢➢ Што се теоријске утемељености
тиче, у комуникативном приступу
се полазило од тога да се са педагогије наставе мора прећи на педагогију учења, да треба развијати образовање које води ка аутономији
појединца и ка формирању његове критичке свести, а у центру
пажње је био појам комуникативног чина и комуникативне компетенције. Акциона перспектива заснива се на теоријама активности које у први план стављају
друштвене и друштвено-културне намере и потребе, на теоријама учења које су друштвено-когнитивне, истиче се значај језичких

чинова у друштвеном окружењу,
а као циљ се поставља стварање
критички настројеног и самосталног појединца који је и одговоран
и солидаран грађанин.
➢➢ Док се у комуникативном приступу процењивала и оцењивала првенствено комуникативна компетенција, у акционој перспективи се поред језичких комуникативних компетенција оцењују и
опште индивидуалне и социјалне.
У том смислу се развијају и разни
начини самоевалуације и формативне евалуације.
Појмови вежбања и задатка у настави и
учењу страног језика
Од почетка овог века, настава и
учење страних језика, као и одређивање
нивоа знања, заснивају се на једном значајном документу Савета Европе, под називом Заједнички европски референтни
оквир за живе језике (код нас је одомаћена скраћеница ЗЕРОЈ). Један од основних
циљева овог документа је да укаже на неопходност одбране и развоја вишејезичности, односно, да омогући да се лакше
достигне жељени циљ да сви Европљани
знају три језика (матерњи + један светски
+ још један светски или један регионал-

ни), и то тако што ће унапредити квалитет
учења страних језика и прецизније измерити нивое знања у овој области. Циљ ЗЕРОЈ-а није да прописује или препоручује
неку методу, већ да само изложи различите опције са жељом да се размишља о текућој пракси, да се на крају донесе одлука
и да се дефинише у чему се тачно састоји
нечији рад.
У овом документу се посебно указује
на један појам, а то је задатак (на фр. tâche,
на енгл. task), који се налази у центру акционе перспективе. „Под задатком се подразумева свако деловање које треба да доведе до неког резултата, било да се ради о
неком проблему који треба решити, о некој обавези коју треба испунити, или о неком циљу који треба достићи. У том смислу, померити комоду, написати књигу, донети неку значајну одлуку на послу, одиграти партију карата, наручити јело у ресторану, превести неки текст на страни језик или направити припрему за час представљају активности које треба испунити.”
(ЗЕРОЈ, 2003: 18). Задаци се могу веома
разликовати по природи и могу садржати језичке активности у већем или мањем
обиму (као што је то случај са разним креативним активностима заснованим на
вештинама или на решавању проблема).
Задатак може бити прилично једноставан
или веома сложен, те захтевати већи или
мањи број корака или спровођење подза91

датака, па је понекад веома тешко дефинисати његове границе.
Акциона перспектива у учењу неког страног језика могла би се приказати
кроз следећу схему: полази се од општих
компетенција које ученик треба да стекне
(знање, умење, вештину учења) и од језичких комуникативних компетенција
(које имају социокултурну, прагматичну и
лингвистичку компоненту), па се преко језичких активности и стратегија долази до
задатака које треба извршити, а који произлазе из текстова који се користе у настави/учењу страног језика.
Комуникација представља интегрални део задатака у којима су учесници
укључени у интеракцију, продукцију, рецепцију или медијацију. „Реални”задаци
бирају се на основу потреба које ученици имају ван учионице, било да су те потребе из личног или јавног домена, или су
повезане са специфичним стручним и образовним потребама. Задаци за учионицу су педагошке природе и заснивају се на
друштвеној и интерактивној природи и на
непосредности саме ситуације у учионици, само су посредно повезани са задацима из реалног живота и са потребама ученика и усмерени су на развијање комуникативне компетенције засноване на ономе
што се генерално верује или на ономе што
је познато о процесу учења и усвајања језика. Комуникативни педагошки задаци
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(за разлику од вежбања која се посебно
фокусирају на увежбавање форми изван
контекста) усмерени су на активнију партиципацију ученика, подразумевају и метакомуникативне подзадатке, односно комуникацију која се односи на имплементацију задатака и језик који се користи у
процесу спровођења задатка. Све ово подразумева допринос ученика у избору задатака, управљању спровођењем задатка и у
евалуацији. Било да рефлектују употребу у
„реалном животу” или да су по својој суштини педагошки, задаци су комуникативни у мери у којој захтевају од ученика да
разуме, преговара или износи мишљење,
како би постигао комуникативни циљ и
извршио задатак.
Задатке у учионици углавном бира
наставник у зависности од низа фактора
(понајвише од циља који се жели постићи),
најчешће у њиховом спровођењу учествује
један ученик или неколико њих, а ваљаност извршења задатка може се оцењивати
узимајући у обзир како саму суштину задатка (да ли је он успешно обављен), тако и
тачну употребу језика. Задаци се могу поделити у три категорије:
• пред-комуникативни
задаци
састоје се од вежбања језичких
(лексичких и граматичких) форми
изван контекста;

• „педагошки комуникативни” задаци када ученик свесно прихвата
да, користећи језик, игра неку врсту педагошке игре како би се припремио за
• задатке који су блиски „реалном
животу”и који су изабрани у зависности од процене које су реалне
потребе ученика изван учионице
(да ли ће морати, на пример, да користи упутство за употребу неких
апарата, или да разуме неко предавање, или да разуме и напише
неку медицинску дијагнозу) (Розен, 2009: 8).3
Рад на задатку се одвија кроз бар три
фазе:
• припремна фаза – наставник може
да представи неки модел задатка
било тако што ће га он сам урадити, било тако што ће приказати
аудио или видео запис на којем је
приказан неки модел задатка;

3 Занимљиве примере свих врста задатака у
настави/учењу пословног страног језика наводи Кристијан Пирен у свом предавању «
Langues sur objectifs spécifiques. Entre l’approche
communicative et la perspective actionnelle du
CECRL, quelles évolutions didactiques et quels
changements pratiques ? »,којесеможепратитинасајтуhttp://www.aplv-languesmodernes:org/vid/
PUREN_2012g_Langues_objectifs_specifiques)

• фаза извођења задатка, најчешће
у малим групама ученика, мада
то зависи и од врсте задатка; улога наставника је да посматра и саветује (што потврђује усмереност
ове методе првенствено на ученика);
• прегледање и анализа задатака које
су обавили други ученици и групе
(понекад може да траје дуже ако
задатак више личи на неки пројекат за чије је извођење потребан
дужи временски период).
Потребно је објаснити разлику између вежбања и задатака у методици страних језика. Традиционално вежбање је пре
свега језичка активност, а сваки проблем
мора бити решен на истоветан начин, и
то у процесу у којем је потребно најпре
идентификовати проблем, а затим вршити
трансформације, супституције, попуњавање празнина и слично, све до једног јединственог исправног решења. Задатак,
пак, треба да служи откривању: представља се један ситуациони проблем везан за
неки дати друштвени контекст, такав да
подстиче на размишљање и креативност,
да захтева разне језичке и практичне активности, и да постоји више могућих решења. Све води ка остваривању неких језичких циљева, али и ка извршењу неке
радње-активности. Док вежбање за ученике представља превасходно линеар93

ну интелектуалну активност, задатак развија њихове бројне способности: свакако
језичке, али и интелектуалне, прагматичне, друштвене, комуникативне, а понекад и
физичке.
Задатака као елемената акционог
приступа било је и у аудио-визуелној,
структурално-глобалној и у комуникативној методи (игре по улогама које су се
изводиле у паровима или групама, затим
школске драмске представе на страном језику, игре у учионици или дворишту, комуникативне ситуације итд.). Ученици су
морали да схвате смисао односно значење
неких речи у конкретној ситуацији, а кроз
акцију се изграђују знање и говор (принцип овладавања матерњим језиком преноси се и на учење страних језика). Акција
односно активност подразумева најпре
индивидуалну активност, а затим, као у
реалном животу, припрему, преговарање
и извршење неког задатка, уз сталну интеракцију са другима. Таква комуникација
није апстрактна, симулирана и измишљена, већ сасвим конкретна, настала из потребе за сарадњом у извршењу неког задатка. Ученици не мисле првенствено на то
како нешто рећи, већ како нешто урадити,
па се, поред језичке, развија и невербална
комуникација (покрети тела, мимика, узвици, интонација итд.). Упоредо са овим
развијају се и практичне вештине ученика
и њихова способност да изврше неки за94

датак заједно са другима (кроз сарадничко делање), а наставниково вођство и помоћ су само повремени и повучени у други план. Извршење задатка захтева јасно
постављен задатак и циљ, добру организацију и планирање сценарија и средстава,
као и стално праћење и оцењивање, што
све води ка развијању сазнајних способности и мишљења. Дакле, током самог вршења задатака, ученик учи како да учи и
како да примењује стратегије метакогнитивног, когнитивног и социо-афективног
учења, уз истовремено стицање језичке
компетенције.
Према Роду Елису, задатак има четири основне карактеристике: задатак подразумева усмереност на значење, увек недостаје неки елеменат (односно увек има
неких „празнина”– на енгл. ‘gap’), ученици
и наставник бирају језичка средства потребна за извршење задатка, а задатак увек
има јасан нејезички резултат. Н. С. Прабу
разликује три врсте активности којима се
попуњавају ова „празна места”:
• Information-gap activity – када ученицима нису дате све информације, односно када нико од ученика који чине групу која је активна
на задатку нема све потребне информације, већ заједно сарађујући,
најпре треба да од свих понуђених
информација изаберу оне које су

њима потребне, а затим и да их све
уклопе (попут неке слагалице);
• Reasoning-gap activity – када се из
датих информација извлаче неке
нове информације и закључци и
када се ученици (сходно жељеном
циљу и датим упутствима) договарају око тога на који ће начин да
изврше неки задатак (да ли ће, на
пример, да изаберу најкраћи или
најјефтинији пут до циља); захтева размишљање, бирање, повезивање, закључивање;
• Opinion-gap activity – захтева се
идентификација и уклапање разних личних утисака, ставова,
осећања и жеља у конкретној ситуацији; користе се чињенице и
информације, али се дају сопствени аргументи и нема једног и једино могућег тачног одговора, већ се
од сваког ученика може очекивати
различит а тачан одговор (као кад,
на пример, треба завршити започету причу или расправљати о неком друштвеном проблему).
Традиционални
комуникативни
приступ кроз представљање, праксу и
продукцију (на енгл. се користи скраћеница РРР за Present, Practice, Produce
approach) почињао би фазом у којој наставник представља неку језичку једини-

цу (кроз текст, дијалог или ситуацију), а
од ученика се тражи да раде нека практична вежбања примене датих јединица (понављањем структура, попуњавањем празних места или повезивањем делова реченице, на пример). Затим би се од ученика
тражило да самостално користи дату језичку јединицу и структуру производећи
комуникационе чинове. Проблем са оваквим приступом је што ученици често превише користе дате јединице и структуре,
тако да то звучи сасвим неприродно, или
их, пак, уопште не користе јер сматрају да
и без њих могу да ураде дато вежбање (користећи још од раније познате јединице и
структуре).
Која је дакле, укратко, улога наставника и ученика у приступу заснованом на
задацима (на фр. approche par tâches, на
енгл. task based learning and teaching, TBLT
или task based approach)? Наставник представља тему, ученицима даје јасна упутства за рад и понавља или представља основни вокабулар и граматичке структуре.
Ученици разговарају међу собом (сарађују
и помажу једни другима) и организују се
око извршења задатка, па потом представљају добијени резултат (писмено или усмено, то зависи од захтева и врсте задатка). У сваком тренутку од наставника могу
тражити помоћ и разјашњење у вези са
било којим језичким проблемом. Наставник им може пустити снимак који показује
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како је нека друга група извршила исти задатак како би поредили и анализирали,
а на крају издваја оне језичке елементе и
конструкције за које се показало да су ученицима биле потребне како би извршили
задатак. Све ово омогућава ученицима да
развијају практичне језичке и нејезичке
способности и вештине и да уче језик кроз
решавање проблема (посебно успешно ако
је задатак близак областима њиховог интересовања и делања, што повећава њихову
мотивацију).
Које су главне предности оваквог
приступа заснованог на вршењу задатака? Ученици су слободни да сами бирају
језичка средства којима ће обавити задатак и да слободно користе многа од њих,
а не само она која су предмет датог увежбавања. Тако су ученици изложени много
већем броју лексичких фраза, колокација
и форми. Контекст у којем се задатак обавља је сасвим природан, а коришћен језик
је последица конкретних потреба ученика и указује на њих јасније него уџбеник
или наставник. Током оваквог рада ученици више међусобно комуницирају него
у комуникативном приступу, јер су упућени једни на друге и морају да сарађују. Због
свега овога може се претпоставити да се
више забављају и да су боље мотивисани.
Традиционални
комуникативни
приступ кроз представљање, праксу и
продукцију претпоставља да се језички
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елементи могу представити као мале кутије које се слажу једна на другу, из лекције
у лекцију. Истраживања показују да се не
може предвидети шта ће ученици заиста и научити, те да је што шире излагање
страном језику једини начин да се обезбеди што бољи резултат учења. Неприродно
је да се језичко искуство ученика ограничи
само на неке делове и елементе језика.
Можда бисмо могли дати један пример активности која од граматичке преко комуникативне стиже до обављања
конкретног задатка.
1. Граматичка активност: Најпре се
од ученика тражи да кажу или напишу шта су све радили јуче (овим
се проверава познавање граматичких облика који се тичу употребе
глаголских времена, прилога и конектора у реченици, као и лексике
која се односи на свакодневне активности): Устао сам, умио се, доручковао...; потом сам ...; на крају
сам ...
2. Комуникативна активност: Потом
ученик изражава које су његове
омиљене активности или хобији
и пита свог друга да му представи
своје омиљене активности и предмете, као и оне које посебно мрзи
или сматра досадним.

3. Конкретни задатак: Ученик треба да изабере одговарајући поклон
за свог друга, узимајући у обзир
оно што му је друг рекао о својим
склоностима.
Појмови активног учења/наставе,
проблемске наставе и кооперативног
учења и одговарајући термини
на француском језику
Ово су појмови који су одомаћени у
нашој савременој дидактици, а жеља нам је
да прикажемо њихове сличности са раније
представљеним терминима који се користе
на француском језику у вези са методиком
наставе страних језика. У том смислу бисмо појам активног учења и наставе могли
да поредимо са акционом перспективом
(perspective actionnelle), проблемску наставу са учењем путем задатака (approche par
lestâches), а кооперативно учење са заједничким делањем (co-action).
Активна школа усмерена је на дете
које се третира као целовита личност, а не
само као ученик. „Основне карактеристике
активне ’нове’ школе су: не мора постојати целовит унапред фиксиран план и програм, него више нека врста оријентационих планова и програма; полази се од интересовања деце и учење се надовезује на
та интересовања; свако учење се повезује

са личним животним искуством детета; мотивација за учење је лична (унутрашња); основна метода наставе јесте проширивање могућности за стицање личног
искуства, односно доминантне су активне методе – практичне, радне, мануелне
активности, експресивне активности, лабораторијске вежбе, социјалне активности, теренски рад, посматрање природних
појава итд. Циљ активне школе јесте развој
личности и индивидуалности сваког детета, а не само усвајање неког школског програма. Оцењује се задовољство деце предузетим активностима, напредак детета у
поређењу са почетним његовим стањем,
мотивисаност и заинтересованост за рад
и активности, развој личности” (Ивић и
др. 1997: 11). Оваква школа у чистом виду
не постоји, али су се размишљање о њој и
њено теоријско утемељење показали као
сјајан подстицај да се у школи у обзир узимају узрасне и индивидуалне карактеристике детета, да се прошири репертоар наставних метода при реализацији унапред
утврђених програма и да се подстиче развој као један од циљева учења, а не само
усвајање градива. Овај концепт одговара
ономе што се у франкофоној дидактичкој
литератури назива акционом перспективом или, понекад, акционим приступом.
Други значајан појам одомаћен у нашој савременој дидактици је решавање
проблема или проблемска настава. „Ово је
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типичан облик наставе/учења у коме оно
што се учи није дато у финалном облику
у коме треба да буде усвојено (као што је
случај код свих облика учења који се називају рецептивним учењем). У проблемској настави почиње се од проблемске ситуације и ученици самостално траже решење. /.../ За проблемску ситуацију је карактеристично:
а) познати су неки елементи те ситуације;
б) неки елементи нису познати;
в) треба јасно видети у чему је проблем;
г) ученици сами проналазе методе за
решавање проблема и проверу решења.”
(Ивић и др. 1997: 17)
Потпуна самосталност ученика у суочавању са проблемом доста је ретка и слабо продуктивна, а пожељан је други облик
проблемске наставе: дискретно вођење од
стране наставника. Улога наставника је да
добро одмери тежину проблема који се решава према интелектуалном, образовном
и мотивационом нивоу ученика, а његово интервенисање обухвата враћање преформулисаног питања, постављање новог
питања, изношење неке хипотезе, дискутовање са ученицима итд. „У овом облику
учења није у првом плану садржај, тј. стицање неких знања, него развијање умења,
метода и техника суочавања са проблеми98

ма и решавање проблема. Посебно треба
истаћи да се на овај начин путем практиковања развија самосталност у обављању
интелектуалних активности” (Ивић и др.
1997: 17). Највећа потешкоћа у овом облику наставе је оцењивање способности примене научених техника решавања проблема у другим школским и животним ситуацијама, те вредновање иницијативности
и самосталности у раду.
Трећи важан појам је кооперативно учење које полази од темељне чињенице да ученици поседују значајна претходна знања и умења у домену у коме се уводи ново знање. „Са таквом претпоставком
учење није више процес преношења онога ко зна (наставник) ономе ко не зна (ученик), него је добрим делом права педагошка интеракција наставника и ученика. Та
интеракција је типично асиметрична, јер
је наставник особа са већим животним искуством, са значајно већим знањима из области коју предаје и когнитивно зрелија
особа. Али, и ученик је активан партнер у
изградњи знања, поседује животна општа
искуства, знања и знања из саме области
коју учи” (Ивић и др. 1997: 21). Овде је реч
о педагошки врло конструктивним сазнајним конфликтима који су плодна основа
за вођење правог усвајања нових знања.
Примењено на процес учења страног језика, ово кооперативно учење припремало би ученика за будуће заједничко делање

и решавање најразноврснијих конкретних задатака уз коришћење страног језика
(оно што Кристијан Пирен назива ко-акцијом / co-action).
Закључак
Постоје бројне предрасуде везане
за активно учење/наставу: да је тај облик
рада заправо врста забаве, да се могу реализовати само неки парцијални циљеви, да
није могуће реализовати предвиђени план
и програм, да захтева богато опремљене
школе, примену технике и разбијање предметно-разредно-часовне структуре школског рада и води ка хаосу у учионици. Заборавља се да се активно учење/настава могу одвијати и у тишини, а да бучна и
жива атмосфера у разреду не морају бити
резултат нерада и хаоса, већ сврховитих
активности решавања проблема и задатака. Наставникова улога је дискретна, али
мора бити изузетно добро и детаљно припремљена и разрађена: најважније је да направи добар избор задатка, а потом да надгледа рад ученика, контролише и усмерава њихове активности, даје савете, подсећа
их на раније стечена знања и умења и на
циљ конкретног задатка.
Акциона перспектива и приступ
учењу страног језика уз коришћење задатака од наставника захтевају не само ве-

лику стручну оспособљеност, већ и маштовитост, стрпљење, време и простор, а
од ученика снажну мотивацију и активно учешће. Дакле, неопходно је сарадничко деловање у окружењу погодном за
овакву врсту рада и опремљеном на одговарајући начин, што, нажалост, најчешће
није могуће у свакодневној настави страних језика, ни код нас, али ни у многим
другим срединама. Стручна оспособљеност у складу са најсавременијим теоријама методике страних језика, коју наставници добијају како током основних студија тако и на семинарима за усавршавање
током своје каријере, затим слобода избора нових и модерних уџбеника домаћих и
страних аутора и издавача, нису довољни.
Суочени са преобимним и веома захтевним наставним програмима, одељењима
са много ученика, малим бројем часова и
често лоше опремљеним учионицама, наставници немају много воље и мотивације
да у свој рад уносе неке иновације. Задовољавају се да иду утабаним стазама комуникативног приступа, траже од (најчешће
незаинтересованих или недисциплинованих) ученика да раде разне врсте вежбања
која од њих не захтевају неки посебан интелектуални напор нити развијају њихове
сазнајне способности. Тако се задовољавају и сасвим кратким и понекад језички
непотпуним и чак некоректним одговори-

99

ма ученика, јер и то сматрају бољим од одсуства било какве интеракције са њима.
Понекад се иде и у другу крајност, ка
ономе што је нека врста скривене опасности акционе перспективе: ученици успевају
да изврше неки задатак, али уз слабу, недовољну, па чак и нетачну језичку подршку. Ово је ипак недопустиво на часу страног језика на којем, и поред свих разних
спознајно-образовних и интелектуалних
циљева, примат мора имати језик и правилно изражавање на датом језику. Битно
је да се комуникација одвија, да се неки задатак извршава са успехом, али не сме се
дозволити да се то врши на било какав или
чак погрешан начин. Мудро би било, као
што смо то истакли још на почетку овог
рада, настојати да се у пракси комбинују и
повезују елементи разних приступа у методици страних језика, да, можда, настав-

ник сам направи неку врсту комбиноване
или прелазне методе која би узимала у обзир ставове акционе перспективе, али их
и прилагођавала конкретним условима у
учионици и са датом групом ученика.
Чини нам се да би учење путем задатака (односно проблемска настава) могло
бити посебно корисно у учењу страног језика струке које се заправо у великој мери
и заснива на обављању разних специфичних задатака. Будући да је у учењу страног
језика струке такође веома корисно и превођење (које је карактеристично за традиционални граматичко-преводни метод),
ово је још један од доказа да у настави и
учењу страног језика увек треба комбиновати одлике разних метода онако како
то најбоље одговара конкретној наставној
ситуацији, групи ученика и постављеном
циљу.
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PROFESSIONAL AUTONOMY OF
THE TEACHER OR THE LAW
Summary: Ethics is the key dimension of education practices. Ethics includes justice,
that is, it determines how teacher and pupil act within the agreed rules. For the ethical position of the teacher, however, it is not only crucial that he/she can demonstrate a legal argument to the pupil. From the point of view of the pupil, what he/she thinks about the teacher’s
actions, and what he/she believes to be the truth, is essential. The professional autonomy of
teachers to act according to their own judgement is a cornerstone of pedagogics, but this autonomy is never absolute and cannot be guaranteed with legal instruments alone. When considering the behaviour of teachers, it is always possible to determine erroneous judgement or
abuse.
Suppose lawyers tried to help education by attempting to eliminate the „excessive” interference of law and strictly procedural requirements in pedagogical practices. Would they
need to invent a special law that determined when to apply special procedural rules and when
to apply general ones? In our opinion, an additional law would be incapable of solving the
problem between ethics and legality, because it would only introduce a further legal regulation. On the other hand, parents always have the possibility of coming to school with a lawyer
and, through threats or the actual introduction of a lawyer (procedural requirements), intervening in the pedagogical process.
The solution does not, therefore, lie in introducing an additional legal regulation. The
school, within the institution itself, has to agree on the norms and rules for which it stands,
and it should arrive at these norms and rules through discussion with pupils and parents.
However, if there is a conflict where a lawyer represents a pupil and his/her parents, engaging
a lawyer is also essential on the part of the school.
Key words: professional autonomy, jurisprudence, education, ethics, school.
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1. Introduction
Fundamental changes occurred in the
relationship between the rights (with the
complementary responsibilities) of the pupil
in school and ensuring these rights through
procedural rules that are legally guaranteed by
the state school and the state when Slovenia
underwent the transition from a socialist single-party system to forms of state organisation
based, at least formally, on respecting human
rights and the principles (and process procedures) of the legal state. This is certainly the
case for the Republic is Slovenia from 1991
on. In the constitution, it is written that Slovenia is a legal state. The state has an obligation,
also written in school legislation, to ensure
all pupils equal educational opportunities. In
this context, alongside equal rights, the principle of respecting the legal state gains additional meaning in kindergartens and schools.
It is true that ensuring educational
rights in the state school system is in fact also
dependent on the resources provided by the
state, which each year determines which and
how many rights will be ensured. The level of
educational rights ensured to all children increases or decreases through the provisions
of school legislation and through decisions
linked with the state budget.
For pupils, however, there is a second,
more tangible, level of ensuring educational rights: the ensuring of the specific rights of
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the individual child or pupil in school during
lessons and during other activities associated
with school. From a legal point of view, the
pupil in school has particular rights derived
from legislation and regulations, and nowhere
in Slovenian school legislation is it explicitly
stated that a professional worker, kindergarten or school, can temporarily deprive a child
or pupil of one or more educational rights. In
reality, however, this constantly occurs in the
pedagogical process; of course, not in such
a way that the teacher legally deprives a pupil of a particular right during the lesson or
as part of a formalised moral education measure, but rather in the sense that something essential or optimal is de facto not ensured or is
ensured to a lesser extent. It is enough for one
pupil to fail to respect his/her responsibility
towards the others for it to become impossible
for the lesson to be executed as planned, and
the quality of instruction departs from an optimal level to an unacceptable extent.
The reasons for the greater or lesser
quality of instruction are numerous and complex. There is no doubt, however, that when a
particular pupil fails to meet his/her responsibilities the reasons cannot be entirely attributed to the pupil, as it is the school and the
teacher who are fundamentally responsible
for the execution of instruction. Numerous
studies have demonstrated that the quality of
the work of the teacher is decisive for the quality of education. However, if the teacher does

not establish the moral education dimension
of the educational process, if he/she fails to establish authority and gain the attention of the
pupils, the educational process itself collapses.
Ever since the child’s educational rights have
been emphasised in society, we have adopted
an understanding that each individual right is
(or should be) absolute. When we add to this
the demand of respecting the principles of
the legal state, it appears that the „form of the
law” has interfered in the moral education dimension in such a way that it undermines the
pedagogical process itself. But does it really?
2. The primary dimension of an act is
ethical, also in education
The introduction of respecting the concept of the legal state really did bring about a
change, resulting in a new phenomenon appearing at schools with which it is necessary
to engage: as the guardians of their children’s
rights, parents can come to school with a lawyer. But has this fact changed the nature of
the pedagogical process? Certainly not. The
pedagogical process as such has remained the
same. In moral education as well, it is the specific attitude and behaviours of those involved
that remain the key factors in the relationship
between the teacher and the pupil. According
to Kant, ethics is a „practical philosophy”, it
deals with acts or behaviours. The reverse is
also true: because the educational process is

practical, as it is a constant series of acts, the
pedagogical process is above all ethical. Pupils therefore primarily judge and evaluate
the teacher’s behaviours ethically, that is, from
the perspective of the values, norms and other
possible judgement criteria previously mediated to them by parents and teachers. It should
be added that, as pupils get older, their ability
to independently establish criteria and evaluate – their power of judgement – increases.
In this process, one aspect of the teacher’s behaviours, and thus of the evaluation
of the teacher on the part of the pupil, is, of
course, the educational process itself, the (didactic) quality of the process of mediating
knowledge. In this regard, the pupils judge
the teacher as a subject of knowledge, with
the question: Does he/she possess knowledge or
not? The second aspect of the same processes is always the moral education dimension,
with regard to which importance is placed on
the ethicalness of the teacher’s behaviours in
the narrow sense, that is, whether or not the
teacher is just. What is „justice” for the pupil?
What is just in his/her eyes? The pupil judges
this according to the values and norms that
have been mediated by his/her parents, and
later also by teachers. With age, this is built
upon by the pupil’s interests, the goals that he/
she establishes and that build the structure of
his/her desire (Krek, 2014). These criteria of
ethicalness, even viewed from the position
of a single pupil, can undoubtedly be rath105

er complex. In general, the individual teacher can neither entirely establish nor „control” these criteria, as the influence of parents in these processes is typically more important than that of the teacher. Irrespective
of the fact that, as the pupil grows up, he/she
becomes more independent in making ethical judgements, it is crucial for the pedagogical process that adults are aware that it is they
– through what they say, how they establish
limits and how they behave – who form the
field of the ethical in the child, thus also establishing the frameworks of the pedagogical
process.
In the structure of hierarchical power
relationships, parents and teachers are in the
position of establishing the criteria of ethicalness and justice in the child. This power of
establishing the symbolic world in the child,
thus also in the pupil as an ethical being, is a
power from which is also drawn the power of
the pedagogical process, which is prior to any
kind of power of the law. The teacher proves
that he/she has mastered the pedagogical process and is a good pedagogue through his/
her relationship to the pupil, as demonstrated
through concrete behaviours with which the
teacher builds respect and an ethical „image”
in the eyes of the pupil. The first source of the
power of parents and teachers in school is, of
course, derived from the well known fact established (to a large extent by the pupil’s own
judgement) by the symbolic frameworks into
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which the pupil enters in school. The second
source of the power (or impotence) of the
teacher in the pedagogical process is the attitude demonstrated by his/her behaviours.
This source of the teacher’s power is therefore
derived from the realisation of the delineated frameworks, it is „practical”, and therefore
fundamentally ethical.
In other words, parents and teachers are
objectively in the position of forming the criteria according to which the pupil judges the
pedagogical process. On the one hand, there
are important criteria establishing the appropriate standard of knowledge, while, on the
other hand, there are criteria established by
the school and the teacher in the area of moral education. The teacher first establishes the
rules – possibly in dialogue with the pupils
– which then become the criteria for judging the teacher’s own behaviours. If the teacher does this, and if he/she behaves within the
agreed rules, from the perspective of the pupil it is not of primary importance whether or
not the teacher can legally demonstrate that
his/her behaviour is appropriate. From the
perspective of the pupil and his/her judgement, the key thing is whether the teacher, in
a particular act, has behaved justly or ethically according to the established criteria. Of primary importance is the pupil’s understanding of the teacher’s behaviour: what the pupil
thinks about the teacher’s act, what he/she believes in, and what is true according to his/her

own judgement. It is necessary to be aware of
this fact and not conceal it. The school and
teachers have the power not only to influence
the execution of the pedagogical process, but
also to influence the criteria of the judgement
of this process. They therefore also influence
whether or in what cases the pupil and his/
her parents will solicit help in ensuring the
pupil’s rights (or „justice”) in the field of power brought by legal procedures.
The conclusion is, therefore, as follows:
the only consequence of the possibility of
parents, in order to ensure the rights of their
child, coming to school with a lawyer, whose
main support is above all formally determined
rights and procedural rules, is that it has become more important how the school oversees the pedagogical process as such by being
attentive to its quality preparation and execution, that is, by focusing on that which is in
any case the school’s fundamental task.
In Slovenia, parents seek to protect their
children to a greater extent than ever before,
and with increasing frequency place themselves in the role of knowing better than the
teacher how to behave as a pedagogue. An
undesirable result of this is that teachers begin to give in to this pressure and adapt their
work in advance so as not to be confronted
with the demands and appeals of parents, a
phenomenon most likely leading to a reduction in the quality of knowledge. On the other hand, parents are very important for the

achievement of the educational goals of the
school. The school must encourage parents
to support it in striving to achieve its goals;
not least, as we have emphasised above, because in so doing it operates preventively. It
must try to prevent the situation where parents come to school with a lawyer in an attempt to blackmail the school into upholding
their child’s rights (Cerar, 2011). It is therefore
important for teachers and parents to discuss
goals, measures and working methods, and
for teachers to present their expectations and
to cooperate with parents.
It is nonetheless necessary to be aware
that the real possibility of conflict arising always exists. On the one hand, the teacher must, when it comes to moral education,
have the professional autonomy and the opportunity to behave according to his/her own
judgement of the state of affairs. On the other
hand, this autonomy cannot be absolute, and
there would be no sense in ensuring it legally,
such as with a provision in the relevant legislation, as this would mean implementing a
law stating that the teacher is absolutely right
in each and every case.
The fact is that erroneous judgement
and abuse can always arise on the part of
the teacher as well, even in the case of judging something that is, under normal circumstances, a matter purely of the teacher’s professional judgement and behaviours (Goodson &
Hargreaves, 1996).
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3. The collision of rights and moral
education
The solution to the opposition between
education and the law can certainly not be
found in failing to take seriously the contradiction between respecting rights and any
kind of infringement or abuse of these rights
(Arum, 2003) (Dunn, Joshua M.; West, 2009).
It must, however, be acknowledged that
teaching is a complex task. In the school context, the infringement or abuse of rights and
responsibilities can arise on the part of all of
those involved: pupils, teachers, the school
and, not least, parents. Absolutising the rights
of a particular pupil can come into conflict
with the responsibilities that the school and
the pupil in question have towards the rights
of others. Infringing the responsibilities that
an individual has towards the equal rights of
everyone threatens the rights of other pupils,
as well as the realisation of some other right of
the individual him/herself.
Some years ago, for instance, there was
public debate on the question of whether or
not it would be just – or even legally possible
– for a school to temporarily revoke the right
of a particular pupil to receive school meals
in the case that the pupil abused this right by
wasting food, throwing it at other pupils, etc.,
both in order to protect the same rights of
other pupils and as a means of implementing
a moral education measure with regard to the
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pupil who has abused his/her right. Is it acceptable to, in the name of moral education,
act in such a way as to temporarily deprive
someone of a right?
In the end, the contradiction is between
a right (or, expressed more generally, the right
to justice) and the necessity of moral education, which is the responsibility of the teacher
and of the school in general as an institution.
There are two problems: (1) whether it is possible to limit a right in the school system and,
if so, how, and (2) how to resolve a dispute in
the case that the limiting of a right is possible
and when the limiting of a right arises.
3.1. The insolvability of the contradiction
between justice and moral education in the
present regulation of the school system
Since the passing of the school legislation in 1996, the problem of the contradiction described above between the principles
of the legal state – between the right to justice,
on the one hand, and the necessity of moral
education, on the other – has not been satisfactorily resolved. The school legislation assigns the pupil particular rights, and a system
of protecting these legally determined rights
is established through school inspection. The
basic goal of the operation and jurisdiction of
school inspection is to protect the legal regulation, that is, to determine infringements of
the law and of regulations in order to protect
rights. The judicial system also functions as an

upgrading of appellate instances of the ministry and school inspection.3 Due to the possibility of an appeal by parents/pupil against
procedures and measures, schools are often
in the position of not knowing whether their
conduct is justified, and whether an appellate
instance will uphold the appeal of the parents/
pupil.
In the school context, the teacher and
school must operate in a way that supports
moral education (Wringe, 2006). However, the potential recourse to legal means removes from the teacher and the school their
authority and the possibility of implementing
measures according to their best professional judgement, as there arises a constant necessity to consider whether the measure will
withstand an appeal. In the case of temporarily revoking a pupil’s right as a moral education measure, doubt also surrounds the
moral education behaviour due to an entirely
contrary logic: the teacher knows that, in the
case of an appeal, the school inspection will
certainly determine that the right of the pupil was in fact infringed, because, according
3 „This law regulates the organisation, the area of supervision and the jurisdiction of school inspection
in order to ensure the respecting of legality and thus
the protection of the rights of preschool children,
primary school pupils, secondary school pupils, students, apprentices and participants in adult education” (Zakon o šolski inšpekciji – ZSolI, 1996, Article
1, cf. also Article 2).

to the law, the school inspection only has the
authority to judge whether or not the law has
been respected. In the case that the teacher/
school implements a moral education measure by limiting or temporarily revoking a particular right of the pupil (such as the right to
free lunch), the inspector has no choice but to
determine that the right has been revoked. By
definition, the inspector is not permitted to
judge the reason for the right being revoked,
as he/she has no legal basis to do so.4
In the case that, in order to protect
some other right or responsibility, the teacher/school acts in such a way as to temporarily
limit or revoke a particular right of the pupil,
an additional complication is that this judg4 In Articles 7 and 8, the School Inspection Act does
foresee the submission of evidence by an expert witness; however, the expert witness, too, is only able
to provide a judgment within the frameworks of the
basic goal of the law, that is, a judgment of legality.
In principle, the expert witness could judge that, in
the case of temporarily revoking a right, the school
did in fact behave justly, but the witness would still
be obliged to determine that the school had revoked
the pupil’s right. Due to the fact that the temporary
limiting or revoking of rights is not legally regulated – on the contrary, the purpose of school inspection lies precisely in protecting rights – a decision by
the school inspection to give priority to moral education behaviour (which includes the temporary revoking of a right) rather than to the absolute protection of the established rights of the pupil would be in
contradiction with the entire logic of the operation
of school inspection.
109

ment necessarily also includes a professional
judgement of the justification of the moral education measure (which as one of its elements
includes the temporary limiting/revoking of a
particular right). Thus, on the one hand, we
have a judgement of the justification of upholding a particular right, while, on the other hand, we have a judgement of the justification of a particular moral education measure,
which, by definition, is a specific professional
judgment in the domain of education professions.
The entire system is therefore caught in
a kind of vice of two logics of operation: on
the one hand, legality and the protection of
the rights of the individual, and, on the other hand, professional and moral education
behaviours. By definition, these two logics of
operation never meet systemically, despite the
fact that, in the reality of the behaviours of
teachers and schools, they are not separated,
and in reality they cannot be separated.
On the one hand, teachers and schools
have an extraordinary degree of autonomy
in their moral education activity – and in the
worst cases can be very non-transparent when
something happens – while, on the other
hand, appellate instances only judge the legality of behaviours, and not their justification in
terms of moral education.
Teachers (can) therefore place overly
strict limits on themselves and fail to oper110

ate in a way that supports moral education (or
even operate in a way that is contrary to moral
education) because they know that the protection of certain rights of the pupil are formally not established relative to other rights and
relative to the responsibilities of the pupil. The
inadequately considered concept of justice in
school education thus places justice beyond
moral education behaviours. In cases where
the temporary revoking of a particular right
is necessary in order to achieve the goals of
moral education and/or to protect the rights
of others, it is not possible to do so. This is
why, in the new White Paper on Education in
the Republic of Slovenia (2011), we suggested
modifying school legislation to allow schools
to temporarily revoke of a particular right of
a pupil as part of a moral education measure:
This is also due to the supposition that
it is not possible to revoke an individual
right, and that the right is in this sense
absolute, that on the level of the realisation of individual rights and responsibilities contradictions between them unavoidably arise, as does the necessity for
teachers and schools to make decisions
as to how the rights and responsibilities
of pupils and teachers can be best realised in specific contexts – amongst other reasons, in order for the teachers and
schools to be able to fulfil their obligation to educate.

Therefore, the law must not protect only
the individual right, but rather must explicitly enable the teacher the right to exercise professional judgement and decision making, including the real ability
to make judgements between rights and
responsibilities and/or to facilitate the
tempo
rary limitation of an individual
right of the pupil within the framework of
educational behaviours.
It is necessary to systemically, on the
level of the law, enable the teacher or
school the possibility to judge between
various rights and responsibilities, that
is, to weigh up and decide between
rights and responsibilities, which also
means the ability to temporarily limit an
individual right of the pupil within the
framework of educational behaviours.
(Krek et al., 2011, 36–37).
There can be many reasons for the temporary revoking of the rights of the pupil:
to protect the rights of other pupils, to protect the other rights of the pupil in question,
or to implement moral education behaviours
to the benefit of the pupil in question and/
or the other pupils (Gutek, 1997). Due to the
fact that pupils’ rights are determined by the
law and by regulations, and because – except
perhaps in specific cases – it is not sensible to
separately determine the limits of each individual right, a better general solution would
be to add a section to the general systemic

law in the area of schooling that would define
the right of the teacher/school to temporarily limit a particular right of a pupil. The same
section could define the procedure of the conduct of the teacher/school in such cases. The
state did not, however, implement this suggestion in law.
In period when the aforementioned
White Paper was being compiled, an expert
commission made up primarily of lawyers
was in operation at the Ministry of Education.
Its purpose was to „debureaucratise” or „deformalise” the operation of the school system
by preparing a special law enabling schools to
avoid acting according to the provisions of the
General Administrative Procedure Act (General
Administrative Procedure Act (GAPD), 1999)
with regard to administrative procedures. The
lawyers attempted to help school experts to
prepare a law that would delineate when special procedural provisions were used in when
the GAPD was used. Although the commission operated for one or two years, the special
law never eventuated. Even if such a law had
been prepared and subsequently passed, the
„simplification” would have introduced special procedures and the new law would nonetheless have introduced additional legal regulations. Perhaps it would have solved some of
the problems that school principals face in the
operation of schools; it would not, however,
have resolved the contradiction between the
legal protection of rights and moral educa111

tion described above, as it would not have removed the protection of rights by legal means
as such.
Even if an additional special procedural
law did exist, it would still be possible for parents to come to school with a lawyer and, with
the threat of the lawyer or with his/her actual
engagement, interfere in the pedagogical process and moral education measures through
formal procedural regulations.
4. Conclusion
We still believe that there is a need, on
the level of law, to systemically enable schools
to give their teachers the right to judge between the various rights and responsibilities
of pupils, that is, to weigh up and decide be-

tween rights and responsibilities that are conceptually relative. This would also mean that
the school could, for instance, temporarily
limit the individual right of a pupil within the
framework of moral education behaviours.
Even without these legal changes, however, a practical solution for schools is for
each school to agree, within the institution,
upon the norms and transparent rules according to which moral education is implemented, and for it to present these rules and reach
agreement about them with the parents, thus
enabling the school to execute its pedagogical
work with the highest possible level of quality.
If parents are familiar with the school’s moral education plan, if they know what the rules
are, and if the school enters into dialogue with
parents and seeks their agreement, the school
can reduce the probability that parents will

take recourse to formal legal means. It is impossible nonetheless to exclude the possibility that, in
individual cases, conflict will arise and that parents will include a lawyer in an effort to protect the
rights of their child (Heubert, 1999). In such cases, engaging a lawyer is also essential on the part
of the school.
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ДЈЕЧИЈА ИГРА У КУРИКУЛУМУ
ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА
Резиме: Рад полази од претпоставке да се курикулум предшколског васпитања
одређује као теоријска развојна концепција која се у пракси истражује и модификује
у трагању за ефикасним облицима подршке васпитању и образовању дјеце. Квалитет
изградње курикулума предшколског васпитања подразумјева праћење и разумијевање
комплексне динамике активности дјеце и заједничко промишљање, реализовање и евалуацију васпитно-образовног процеса. Основни циљ теоријске анализе је да, пролазећи кроз различите класификације курикулума, позиционира улогу, значај и смисао
дјечије игре у њима, руководећи се њеним темељним одредницама као што су дивергентност, креативност, аутотеличност, инвентивност, слобода. Иако се дјечија игра у
литератури изузетно цијени, њена позиција у „реалном курикулуму” није јасно одређена. Стиче се утисак да је присутан својеврстан „покрет дидактичких игара”. Он се огледа у чињеници да се цјелокупан феномен дјечије игре неоправдано подводи под дидактичке игре које у курикулуму представљају јасну интенцију одраслих да досегну до
циљева у васпитно-образовном процесу. У раду се апострофира став да дјечија игра
треба да има своју позицију у курикулуму предшколског васпитања. Дјечија игра у институцијским условима захтјева вријеме ослобођено од дидактичких утицаја одраслих.
Тако схваћена позиција дјечије игре захтјева вјештог васпитача чија улога започиње
стварањем стимулативног педагошког окружења у којем дјеца имају слободу изражавања и стицања различитих умијећа и знања.
Кључне речи: дијете, дјечија игра, курикулум предшколског васпитања.

1 sanja.partalo@unibl.rs
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О предшколском курикулуму
Kурикулум предшколског васпитања одређује се као теоријска развојна
концепција која се у пракси истражује и
модификује у трагању за ефикасним облицима подршке васпитању и образовању дјеце. Квалитет изградње курикулума предшколског васпитања подразумијева истовремено праћење и разумијевање
комплексне динамике активности дјеце и
заједничко промишљање, реализовање и
евалуацију васпитно-образовног процеса. Са друге стране, предшколски курикулум је много шири друштвени „документ”
у коме би требало постићи консензус заинтересованих страна (дјеце, родитеља,
друштвене заједнице, образовног система, професионалаца запослених у њему)
који помаже институцијама предшколског васпитања и образовања да се организују у окружења која се и сама развијају
и уче, богата потенцијалима за учење дјеце и одраслих, и у којима се одвија дјелатност од значаја за развој заједнице
и друштва, а не само дјеце. Путем тако
друштвено и професионално перципираног курикулума, у којем се дјеца посматрају као равноправни грађани у друштву
знања у ери постинформатичког доба, обликује се цјелокупна филозофија образовног система, јер садржи у себи и друштвене, педагошке, психолошке, културолошке,
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дидактичке, организацијске (структурне)
и методичке одреднице о функционисању
тог система. Садржи и стратегије васпитања и образовања, стратегије вредновања
на свим нивоима, смјернице за усклађивање националног образовног система са
системима других држава. Неки сматрају
да је курикулум, чак, шири и од тога, јер у
својој основи поставља питања зашто учимо, која је сврха учења, шта учимо (шта је
важно да дјеца уче), како учимо (Crisan,
према: Miljak, 2007: 231), које су врсте
учења најбоље за дјецу (Pramling, Sheridan
& Williams, 2004 у: OECD, 2004: 26). Тако
настаје систем вриједности једног друштва
и окосница визије развоја професије.
Предшколски курикулум интегрише
његу, васпитање и образовање, планиране
активности и спонтане интеракције. Представља оквир и смјернице, сигурну структуру и образовне оквире васпитачима у
њиховом раду како би пружили подршку
дјечијем развоју, учењу и игри, поштујући
дјечије потребе, интересовања и изборе
(Sylva et al.1999, у: OECD, 2004: 26). Сазнање да учење има исти (равноправни)
статус као и развој (Alvestad & Pramling
Samuelsson, 1999), а да је њихов заједнички садржалац игра, постаје минимум педагошког квалитета за све дјевојчице и дјечаке одређујући (барем формално) једнаке шансе за приступ квалитетном предшколском васпитању и образовању (барем

његовом минимуму) као првој и темељној
степеници у цјеложивотном учењу.
У другом облику, курикулум, у ширем смислу, отвара много шира питања:
какво друштво желимо да постанемо и
какве грађане у будућности желимо да образујемо. Изражавају се намјере друштва
које су даље одређене педагошком легислативом, те организацијом система васпитања и образовања (Previšić, 2007). Ужа питања везана су за знања, искуства, вјештине, ставове и мишљења која дјетету (ономе који учи) дају смисао и могућност дјеловања у стварном свијету; њихово повезивање са претходним и новим сазнањима
помаже дјеци да рјешавају свакодневне и
сложеније проблеме на које наилазе живећи у друштву које се непрекидно мијења,
поступно развијајући културу цјеложивотног учења и учења изван контекста
образовних институција. Тиме курикулум представља својеврсни мост између
друштвених циљева (очекивања друштва)
и интереса и потреба конкретног дјетета
(Pramling, Sheridan and Williams, у: OECD,
2004).
Иако се питање курикулума отвара тек почетком друге половине ХХ вијека, проблематика је много дужа и сеже
до периода на прелазу из ХVI у XVII
вијек, када, како неки сматрају, ријеч
curriculum почиње да се користи у педагошким расправама (Previšić, 2007). Ра-

звијају се различити приступи, дефиниције и стратегије у остваривању циљева
васпитања и образовања, који се огледају
у врстама курикуларних концепција које
се даље пресликавају у врсте програма на
основу којих одрасли и дјеца су-стварају
своје конкретне програме. Јер, без обзира на то што се курикулум некад поистовећује са наставним планом и програмом,
чак и са онима који су унапријед и у потпуности дефинисани и прописани, увијек се
истовремено развија и „скривени курикулум”, мање или више јавно прихватљив и
признат (јер дјеца, односно, ученици, морају научити шта значи бити „добар”, „послушан”, „ефикасан” ученик у интеракцији
са васпитачима и наставницима, другим
особљем, другом дјецом, како одговарати на захтјеве наставе, припадати групи
и слично (што Енгестром смјешта у подручје учења условљавањем; видјети више у
Engeström, 2009)).
Без обзира на то што се данас у свијету остварује око 200 програма предшколског образовања – условно подељених на академске, интелектуалне и програме родитељске ефективности (према:
Российская педагогическая энциклопедия, 1993) – не изостају залагања у стручној литератури (Бабунова, 2007, и
др.) о потреби „обнављања његових садржаја и метода” у складу са социјално-економским
и
културним
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напретком савременог друштва. То, другачије речено, значи да је формирање правних, економских и нарочито педагошкопсихолошких услова суштинска претпоставка за изградњу базичних црта личности односно дјечије компетентности,
иницијативности, креативности, самосталности, комуникативности и др. Истовремено, неподјељено је мишљење у
стручној литератури (Бабунова, 2007;
Козлова, Куликова, 2009 и др.) да савремени систем предшколског васпитања и
образовања подразумјева његову индивидуализацију односно стварање услова „за социјализацију и индивидуализацију дјетета”. Тиме се не затвара „круг” актуелних тема и проблема у подручју данашњег предшколског васпитања и образовања. Томе доприносе и различите праксе у том и сродним подручјима (елементарно образовање) (видјети: Kulić, 2012, и
др.) које могу изазвати додатна неслагања
и полемике у стру-чној јавности. Међу
тим отвореним питањима свакако је и модел програма који се остварују у овим установама и који је мање или више „школског карактера”. Тако се у дјечијим вртићима у Њемачкој остварују програми у којима нема предмета и класичне наставе, већ
је тежиште на развоју „дјечијих физичких, менталних, емоционалних и социјалних способности, развоју осећаја одговорности, навикавању дјеце на дневни распо120

ред и базичну хигијену, игру и друге активности својствене дјеци” (Lohmar, Eckhardt,
2008).
На сличан начин су конципирани програми предшколског образовања у Великој Британији и у САД, што
значи да је њихов основни циљ унапређивање физичког, интелектуалног и друштвеног ра-звоја дјеце. Све разноврснији програми предшколског образовања у САД
(видјети: Cremin, 1988; The Encyclopedia
Americana, International Edition, vol. 9,
2003, и др.) не искључују стицање елементарних вјештина (читање, писање и рачунање и др.), али их и не фаворизују у односу на игру и комуникационе активности.
Истовремено, у Руској Федерацији у којој
предшколско образовање представља саставни дио, односно „прву степеницу” у
систему образовања, у току су интензивне
дискусије о његовој концепцији и садржају
(видјети: Бабунова, 2007; Козлова, Куликова, 2009; Миклевой, ред., 2012; и др.) у оквиру укупне модернизације руског образовног система.
У таквим околностима нарочито се
инсистира на квалитету предшколског образовања коме би требало да допринесу
како ра-зноврснији програми, тако и добро обучени специјалисти, односно, васпитачи за то подручје дјелатности. Нагласак је на интегративним програмима, који
свој продужетак имају и у основној школи

(видјети: Kulić, 2012) и који подразумијевају међузависност природно-научних,
естетских, социјалних и логичко-математичких садржаја. Притом, њихов обим је
у „другом плану”, јер дубина улажења у
садржаје, односно, њихово „свестрано усвајање” има још већу тежину (Бабунова,
2007).
Данас постоје многа тумачења и класификације курикулума уопште, а оне се
могу ставити у контекст предшколског
васпитања (Kamenov, 1982; Kelly, 2004;
Krogh и Slentz, 2008; Marsh, 2004; Miljak,
2007; Null, 2011; Previšić, 2007; Slunjski,
2011; Weikart, 1992), што указује на чињеницу да, заједно са горе наведеним, куликуларне концепције, тумачења, као и положаји курикулума у друштву нису универзални, нити једнозначни (Slunjski,
2011). Мада би излагање различитих класификација и теоријских концепција на
којима се оне заснивају захтијевало посебан рад, две класификације се могу довести у везу са темом рада. Најприје, Дејвид Викарт (Weikart, 1992; 2000 – види
код: Siraj-Blatchford et al., 2002: 26), оснивач једног од најпрестижнијих предшколских програма на свијету – HighScope,
још деведесетих година ХХ вијека засновао је своју типологију на односу иницијативе одраслих и дјеце и на питању у којој
мјери они који стварају предшколски програм имају могућности, компетенција,

знања, вичности, ресурса, али и „мандат”
да га граде.
На основу таквог тумачења постоје:
програмирани приступ гдје је иницијатива васпитача изражена кроз реализацију
испрограмираних садржаја дајући им, наизглед, високу иницијативу, а дјечија иницијатива готово да не постоји; приступ
усмјерен ка дјетету, у његовом екстремном облику, улога васпитача се у потпуности препушта дјеци, те васпитач одговара на сваки дјечији интерес и активност;
приступ чувања дјеце који се не може сврстати у предшколски програм; те приступ
отвореног оквира који истовремено даје
чврст оквир и структуру васпитачу, унутар којих се подстиче и подупире дијете
у истраживањима, интеракцијама, интерпретацијама и разумевањима окружења.
Дијете и одрасли имају могућности и слободу да праве изборе између различитих
путева и образовних средина које им се
нуде. Међутим, окружења оптимална за
његово учење, игру и развој стално су му
на дохват руке, како би се досезали специфични циљеви. У окружењу се дјечији избори брижљиво прате и биљеже, и подстичу у краћем и дужем периоду. Не раздвајају
се игра, учење и развој, него интегрисано
представљају стимулативну арену за сусретање одраслих, дјеце и артефаката посебно структурираних у правцу подстицања индивидуалности сваког дјетета.
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У пракси и теорији предшколског
васпитања и образовања, гдје постоје, могуће је уочити и сљедећу курикуларну
подјелу (видјети више у: Мiljak, 2007): суконструкцијски (гдје је начело су-дјеловање), и подупирући (schaffolding) приступ
у развоју и учењу мале дјеце. Унутар првог приступа, у питању је заједничко стварање система знања, дијељење и разумијевање свијета око себе, јер и одрасли и дјеца су равноправни, а узајамност стоји у основи суконструисања програма. Унутар
другог приступа, који по некима превладава у пракси, одра-сли потпомаже, води
и подупире дијете у његовом учењу и истраживању служећи „као грађевинска скела” у процесу развоја и учења кроз „вођену
партиципацију”. Унутар овог приступа, у
зависности од подјеле моћи и иницијативе
актера, дијете може бити у пасивној улози, односно, може имати мању иницијативу у односу на васпитача којем је обавеза
да подупире дјечије активности.
Стога, преклапајући ова два приступа, Викартове курикуларне приступе са
суконструкцијским и подупирућим, може
се примјетити да они стоје унутар простора континуума, на љествици подјеле моћи,
преузимања иницијативе између дјеце и
одраслих, њихових компетенција и могућности за дјеловање унутар њега. Другим ријечима, савремени приступи курикулуму у предшколском васпитању и об122

разовању не смију правити разлику између игре, учења, рада и подучавања, пошто их ни дјеца не доживљавају као посебне
људске активности. Отуда и све снажнији
глас за интегрисање искустава које ће омогућити дјеци развој и учење на интересантан и изазован начин, у окружењу које их
прихвата, што јесте простор су-стварања
предшколских програма. Игра, учење и
рад морају нудити дјеци разноврсне стратегије учења интегрисане кроз: истраживање, откривање, конструисање, понављање и утврђивање, учвршћивање „теорија”, представљање у различитим симболичким системима, стварање, имагинацију и дјеловање у различитим групама и
заједницама вршњака.
У оваквом простору, однос према дјечијој игри и њен положај у предшколским
програмима одређује кључно питање иницијативе и утицаја, те су отуда све гласнији
захтјеви за игроликим карактери-стикама одраслих и дјеце у предшколском васпитању и образовању (playfull teachers –
playfull curricula).
Дјечија игра и курикулум
Савремена психолошка и педагошка истраживања која се баве проучавањем
предшколског дјетета потврђују тезу да
се сложени захтјеви који се постављају

предшколском васпитању могу остварити једино ако у том васпитном процесу игра добије водећу улогу. Стога основу
сваког система предшколског васпитања
чини схватање о игри. На основу анализе различитих педагошко-психолошких
схватања, можемо закључити да се појму
игре најчешће приписују сљедеће одреднице: има велики значај и улогу у животу предшколског дјетета; она је водећа активност предшколског дјетета; аутотелична је, односно циљ се налази у њој самој;
дивергентна је, тј. није усмјерена ка само
једном одређеном циљу; фиктивна је; игра
је унутрашње мотивисана активност; у
игри дијете максимално емоционално ангажовано и, на крају, игра је добровољна
и спонатана активност. Поред тога, педагошко-психолошка схватања наглашавају
потребу разликовања активности игре
и рада, као и учења, које је најдоминантнија форма људског дјеловања учеће цивилизације у којој данашња дјеца одрастају. У том смислу није дозвољено игру
подредити учењу, али свакако од учења
можемо направити лијепу игру.
Претпоставка је да већ добро прихваћена идеја о игри као „водећој дјечијој
активности”, представља основу сваког
предшколског програма. У том смислу,
ваља размотрити предности повезивања
игре и предшколског програма, јер се тиме
омогућује шири спектар могу-ћности и

иницијатива узајамног учења и су-стварања. Игра може имати вишеструке везе
са курикулумом предшколског васпитања,
укључујући оно што се у литератури одређује на сљедећи начин (Johnson, Christie,
и Yawkey, 1999):
• игру изазвану предшколским програмом: дешава се када васпи-тачи
кроз програм обезбјеђују игролика искуства која омогућују дјеци да
уче појмове и вјештине (на примјер
из области стваралаштва, откривања, математике, развоја говора и
сли-чно), које дјеца директно или
индиректно укључују у своје игре.
• програм изазван игром: васпитачи организују учећа искуства око
тема и интересовања која дјеца показују у игри (а које они примјећују
брижљивим посматрањем и документовањем). Нпр. ако дјеца исказују интерес за морска створења
у својој игри, васпитачи могу да
искористе предност овог интересовања да дизајнирају интегрисане тематске цјелине фокусирајући
се на подводни свијет, рибе и друге ствари које су везане за море. У
процесу учења унутар те теме, дјеца имају могућност да развијају
способности и вјештине у свим аспектима развоја.
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Било да је ријеч о првом или другом случају интегрисања игре у предшколски програм, њена функција је вишеструка: омогућава иницијално учење односно, игровни простор унутар кога дјеца
изграђују своја знања која претходе процесу систематизованијег подучавања унутар учећих активности, или дјеловањем
посебно уређеном средином (трећим васпитачем). Пошто се дјечија игра заснива
на аутенти-чним интересовањима и потребама, васпитачи из ње црпе садржаје и
процјењују достигнућа очекиваних исхода, без њеног ремећења. Такође, игра омогућује да, након учећих активности сопственом иницијативом, аутентичним ангажманом, сопственим стиловима и темпом учења, дјеца досегну исходе који су
кроз учеће активности васпитачи планирали у оквиру програма предшколске групе. У том смислу, игра прати директно подучавање, обезбеђујући забавно и смислено окружење за увјежбавање вјештина
и способности које су предвиђене учећим
активностима. Игра се доживљава као медиј учења и развојно прилагођена пракса
високог квалитета.
Један од важних критеријума за евалуацију квалитета програма заснованог на
игри јесте да се одреди у којој мјери и колико окружење које васпитачи уређују одговара на „континуум дјечијих искустава” (Johnson, Christie, и Yawkey, 1999). Кон124

тинуум искустава везан је за повезивање
онога што је дјеци познато и доживљено,
запамћено у прошлости, што је живо и
што се развија у садашњости, и што ће се
ра-звијати у предвиђеној и непредвиђеној
будућности, са свим обећањима и изненађењима. То води ка једној од важних карактеристика курикулума предшколског
васпитања: његовој интегративности,
гдје уједињује планиране и непланиране,
инициране и спонтане ситуације учења,
видљива и скривена дјечија искуства (Министарство просвјете и културе Републике
Српске, 2007).
Други критеријум висококвалитетне
педагошке игре је интеракција (Johnson,
Christie, и Yawkey, 1999). Како дијете ствара скрипт у игри, васпитачи имају обавезу да одреде како да подстакну балансирану интеракцију између објективних и
субјективних фактора – између реалности програма и очекивања васпитне групе са једне, и дјечије имагинације у игри,
осјећања и личних потреба, са друге стране. Постоји много начина како васпитачи
могу обогатити дјечију игру – пажљивим
посматрањем, подршком, асистенцијом,
као и стварањем услова у простору, времену и материјалима.
На крају, треба истаћи и то да је линија између игре изазване програмом и
програма изазваног игром често нејасна,
посебно из дјечијег угла, јер, ако имамо у

виду цјеловитост начина на који дјеца разумију свијет и спознају га, примјећује се
да она често не могу у потпуности правити разлику између онога што уче и чега се
играју. Такође, и васпитачи често мијешају
игровни, игролики свијет и свијет подучавања, спајају игру и предшколски програм,
нарочито са млађом дјецом или када су
програми у већој мјери усмјерени ка дјетету. Стога, Џонсон, Кристи и Јауки (Johnson,
Christie, и Yawkey, 1999), разликују три модела повезивања игре и предшколског програма: „једно-поред-другог” (јасно су одређени периоди подучавања/учења и слободне игре, који слиједе један након другог, са елементима који могу бити слични);
интегрисани модел игре и програма (игролике елементе из игре користе као предности за учење, што се у највећој мјери поклапа са разумијевањем дидактичких игара), и сегрегацијски модел (гдје је игра дозвољена као рекреација, у одређеним периодима боравка у вртићу – током одмора и
боравка на отвореном).

римо о стварању оптималног окружења за
развој, васпитање и образовање предшколског дјетета, један од темељних елемената, представља дјечија игра, као водећа
активност тог развојног периода.

Закључак

Улога одраслог у игри подразумјева
прије свега усмјеравање, помоћ и подршку
сваком дјетету, уз потпуно уважавање његових узрасних и психофизичких особености које служе као основни критериј на основу којег се дјеци предлажу и одабирају
активности. Тако правилно одмјерене и
осмишљене дјечије активности у адекват-

Квалитет су-стварања курикулума
предшколског васпитања подразумијева
праћење и разумјевање комплексне динамике активности дјеце и заједничко промишљање, реализовање и евалуацију
васпитно-образовног процеса. Када гово-

Међутим, иако се дјечија игра у литератури изузетно цијени и веома јасно
доводи у везу са предшколским програмом, њена позиција у „реалном курикулуму” није јасно одређена. У методикама
пред-школског васпитања, које на својеврстан начин „операционализују” друштвени консензус приказан курикулумом, још
увијек је присутан својеврстан „покрет дидактичких игара”, посебно изражен у методикама које више не могу да прате захтјеве курикулума који уједињује и интегрише
различита дјечија искуства из игре, активности, из свакодневних ситуација без обзира гдје се учење одвијало. Још увијек се
феномен дјечије игре неоправдано подводи под дидактичке игре које у курикулуму
представљају јасну интенцију одраслих да
досегну до циљева у васпитно-образовном
процесу.
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но припремљеним условима, уз подршку
и подстицај одраслих, доприносе томе да
се дјеца слободно, спонтано и креативно
изражавају. Битно је нагласити да одрасли
интервенишу у току игре само онда када
дјеца то желе или када процес игре то налаже. Правилно одмјерена подршка код
дјетета изазива интелектуално узбуђење
у игри, бољу концентрацију, већу мотивисаност, повећава ниво емоционалне узбуђености и доприноси развоју дјечије самосталности. Овакав приступ захтјева од
одраслих велику тактичност и прије свега
интуитивно мишљење.
Позитивно подстицање и култивисање симболичке игре или игре улога по-

ред пружања стимулативног окружења,
стварања услова у којима дијете има широк репертоар симболичких средстава,
упознавања дјеце са разним сферама људског живота подразумјева прије свега пружање дјетету позитивних узора и образаца
понашања, које ће оно кроз игровни контекст усвојити и трајно задржати у својој
ли-чности. При томе је неопходно имати
у виду да је дјечија игра „неухватљива”, не
зна јој се почетак и крај, и зато Валсинер
(Valsiner, 1997) с правом каже да одрасли
не разумију дјечију игру са дјететовог становишта, већ да је све оно што о њој говоре и пишу заправо разумијевање игре са
становишта одраслог.
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НОТНО ПЕВАЊЕ
МИОДРАГА А. ВАСИЉЕВИЋА И
ЊЕГОВА АКТУЕЛНОСТ У САВРЕМЕНОЈ МУЗИЧКОЈ
НАСТАВИ
Резиме: Миодраг А. Васиљевић, први српски етномузиколог и музички педагог,
значајан део своје стваралачке и педагошке делатности посветио је проблематици (елементарне) музичке писмености. Васиљевићево проучавање методике музичког образовања, у трајању од десет година експерименталног рада, резултирало је осмишљавањем
Функционалне методе, погодне за примену како у општеобразовним, тако и у музичким школама. Универзалност овог поступка огледа се у ослањању на народну музичку
традицију, усађену у музичко сећање појединца. Мултифункционалност методе уочава се у могућности њене примене на савладавању различитих сегмената музичког описмењавања. Захтеви Наставног плана и програма за основно образовање и васпитање,
који се спроводе на настави музичке културе, односе се, између осталог, на упознавање традиционалне музике, њено слушање и извођење, певање песама по слуху, певање модела као припреме за рад на музичкој писмености, и генерално на опште музичко описмењавање, разумевање и извођење музике. У овом раду биће приказани начини остваривања циљева који се односе на наведене захтеве, кроз примену комплетне
методе музичког описмењавања Миодрага А. Васиљевића. Ова метода представља квалитативни модел у наставном процесу, омогућавајући остваривање различитих циљева
наставе музике – музичког описмењавања, разумевања и извођења музике полазећи од
звука и ослањајући се на слух.
Кључне речи: музичка писменост, метода, народна музичка традиција, модели.
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Увод
Актуелни Наставни план и програм
за основно образовање и васпитање садржи циљеве и задатке које треба реализовати на настави музичке културе. Циљеви се
односе, између осталог, на оспособљавање
ученика за разумевање могућности музичког изражавања и на развијање осетљивости за музичке вредности, упознавањем
уметничке традиције и културе свога и
других народа. Основни задаци на настави
музичке културе подразумевају неговање
способности извођења музике било гласом било инструментом, оспособљавање
за разумевање музичке садржине, упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.2 Начин остваривања свих задатака и циљева
предвиђених наставним планом и програмом почиње првенствено од звука, и то
практичним, а не теоретским путем. „У музичком описмењавању основни принцип рада
је кретање од звука ка нотној слици, што значи смер наставе: поставка звука (учење бројалица и песама по слуху – музичких клишеа за
поставку одређене проблематике) – исписивање нотног записа постављеног звука – тумачење, тј. објашњење проблема и давање назива” (Стојановић, 2010:13). За реализацију
2 Наставни план и програм за основно образовање и васпитање, Завод за унапређивање образовања и васпитања.
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циљева али и задатака одређених планом
и програмом, потребно је користити средства која ће најбрже и најлакше довести до
жељених резултата.
У школском систему, на настави свих
предмета, постоји тежња за перманентним
увођењем нових, савремених наставних
средстава и метода. Иновације у образовању одвијају се у свим сегментима наставе, укључујући планирање плана и програма, начина њиховог остваривања у настави, примени наставних средстава, облика
и метода рада, а потом и вредновању резултата насталих уведеним иновацијама.
Оваква тенденција резултат је свести о застарелим или недовољно ефикасним начинима рада у учионици, али и сталних промена у друштву и савладавању изазова у
свим животним областима. Иновативност
у образовању треба да омогући побољшање квалитета наставе, олакша процес
учења нових наставних садржаја, допринесе повећању нивоа знања и вештина
ученика који ће бити применљиви у њиховом будућем развоју, али и њиховом самосталном и креативном развитку. Међутим, иновативност никако не треба сама
по себи да буде циљ, већ свака промена и
новина у раду треба да прође механизме
преиспитивања и провере ефикасности у
испуњавању наставних задатака и циљева. Поставља се питање да ли је иновације
у образовању потребно уводити у облас-

тима где су се одређене наставне методе и
средства, у протеклом времену и наставној
пракси, показале ефикасним и где дају резултате?
У музичком образовању, које укључује
како општеобразовне, тако и музичке школе, од самог почетка школовања, основу успешности чини одабир и примена адекватне методе описмењавања – методе која ће
пружити чврсту подлогу за даље примање
и разумевање музике код ученика. Почетно
музичко описмењавање укључује учење и
певање тонских висина, процес који можемо упоредити са учењем слова, правилног
читања и писања у матерњем језику. „Сам
процес наставе сличан је настави почетног
читања и писања. Гласовно аналитичкосинтетичка метода и монографски поступак обраде слова у музици, приликом обраде тонова замењује се тонско-аналитичкосинтетичком методом и применом, такође,
монографског поступка” (Стојановић, 2010:
20). Такође, „Појединачно постављање тонских висина омогућава певање свих тонских комбинација, као што познавање ’сегмената’ језика, гласа и слова, у српском језику, захваљујући структури и природи језика, омогућава читање сваког текста што
није случај у другим језицима” (Стојановић, 2006: 134). Дакле, почетно музичко описмењавање треба започети од појединачног учења тонских висина, односно од њихове звучне поставке, као што се и у учењу

матерњег језика почиње од појединачног
учења слова. „Истраживања указују да се
и на нивоу говора и на нивоу слушања говора мозак бави, иако потпуно несвесно,
појединачним гласовима, без обзира што се
стиче утисак о примању речи као целовитих” (Глувић, 2007: 120). Ово се може рећи
и за доживљај тонских висина при певању
и слушању, с обзиром на то да се иста мождана активност користи и за говор и за музику, при чему се активира лева хемисфера
мозга. Појединачно учење и звучно меморисање тонских висина, омогућава њихово повезивање у музичку целину, као што је
након учења и савладавања слова, омогућено разумевање и читање речи и реченица.
Дакле, неопходно је применити методу која
омогућава нама „природан” начин учења,
јер је „чињеница да се неадекватним методама, у ствари, стимулишу погрешни центри у кортексу” (Глувић, 2007: 122).
Функционална метода Миодрага А.
Васиљевића и уџбеници који је прате
Почетак музичког описмењавања,
као и начин описмењавања на настави матерњег језика, од изузетне је важности за
каснији живот сваког појединца. Од избора адекватне методе описмењавања зависи развој вештина владања музичким, односно нотним текстом и могућност његове примене на касније, сложеније захтеве.
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Функционална метода Миодрага Васиљевића, у области музичке писмености, управо на поменут начин, води ка решавању
проблема савладавања тонских висина.
„Поставком звука седам основних тонских
висина, а потом њиховим повезивањем за
одговарајући положај ноте у линијском
систему, могуће је отпевати све комбинације тонских спојева у основној лествици
без познавања интервала (има их око сто),
слично као што је у српском језику могуће
прочитати сваки текст када се савлада гласовна садржина слова” (Стојановић, 2006:
135). С обзиром на то да је, према наведеним аргументима, али и наставној пракси,
метода Миодрага Васиљевића пружила недвосмислене позитивне резултате у почетном музичком описмењавању, појавила се
потреба за увидом у њену актуелну примену, како у школама за основно образовање
и васпитање, тако и у основним музичким
школама, као и за увидом у праћење рада
по овој методи у актуелним школским уџбеницима.
Миодраг Васиљевић се годинама бавио проучавањем наставних праваца и метода у жељи за проналажењем ефикасног
начина музичког описмењавања који би
био примерен музичком наслеђу и условима школовања у Србији. Основа његових идеја и убеђења била је да „није главно
учити нотно певање, него, напротив, наћи
начин да певање заволи сваки ђак, а који
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има слуха и музичких способности да заиста и научи то нотно певање” (Васиљевић, 1940: 2). После десет година експерименталног рада осмислио је сопствену методу музичког описмењавања назвавши је
Функционална метода, а искуства стечена током овог истраживања применио је у
својим уџбеницима: Интонација – у вези
са музичким диктатом и музичком ритмиком, Нотно певање у теорији и пракси I –
комплетна метода за наставу школског певања у средњим и учитељским школама,
Нотно певање у теорији и пракси II – комплетна метода за наставу школског певања
у средњим и учитељским школама и Једногласни солфеђо и Ђачко певање, настало
1941. године, које, нажалост, није објављено.
Уџбеник Нотно певање у теорији
и пракси – комплетна метода за наставу
школског певања у средњим и учитељским
школама, настао је као резултат вишегодишњег рада са ученицима различитог узраста и полазницима течаја за учитеље,
и био намењен настави школског певања
у школама општеобразовног и стручног
типа3, као и ученицима музичких школа.
Основа ове методе је начин учења нотног
певања, односно музичко описмењавање
искључиво полазећи од звука, и истовремен рад на области мелодике, ритма и теорије.
3 Ученицима Учитељске школе.

Нотно певање у теорији и пракси
обухвата области мелодике (линијски систем, кључ, нотно певање, солмизација,
ноте од до до си, интервали, дурски тонични трозвук), и ритма (ноте, паузе, ритмичке вежбе са паузама, прости тактови, тактирање, сложени тактови, померање нагласака, усмени ритмички диктати, ритмичке вежбе). Проблематику из свих методских области, Васиљевић решава принципом рада који указује на узоре у нашој
народној традицији. Тако је и у облас-

ти ритма увео „нови начин тактирања и,
наводећи велики број песама из јужне Србије, објаснио и систематизовао основне
карактеристике балканске метрике – што
се први пут сусреће у литератури ове врсте у нашој средини” (Дробни, 2008: 27).
Тежиште књиге је на учењу тонских висина преко песама модела. Велики број једногласних народних песама служи за обраду и утврђивање мелодијске и ритмичке проблематике. На крају књиге налазе се

Слика бр. 1: М. А. Васиљевић, Нотно певање у
теорији и пракси I, 13.
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хармонизоване народне мелодије за дечије
и омладинске хорове.
Миодраг Васиљевић је у свом уџбенику графички приказао теоријско и примењено значење нотног певања. Теоријско поимање нотног певања односи се на
ритмику, мелодику, динамику, хармонију
и њихове елементе. Ове музичке компоненте и њихови елементи у примењеном
значењу везују се за интонацију, диктат и
тактирање.
Музичко описмењавање Васиљевић
започиње теоријским објашњењима о музици и тону, као и указивањем на особине
тона, промене и груписање његових особина. Када је реч о записивању тонова, аутор даје приказ ритмичких, мелодијских
и динамичких знакова и средстава. Осим
прегледа ритмичких знакова (ноте и паузе), за записивање тонских трајања (од

целе ноте до јединице бројања), дат је приказ линијског система, динамичке ознаке,
као основни италијански термини.
У оквиру дела о Нотном певању, Васиљевић тумачи поделу тонова на основне
и хроматске, поделу и тонски обим гласова, распоређеност октава и тонских висина на клавијатури, солмизацију и њен настанак, као и растојања између суседних
тонова. Овим делом књиге антиципиран је
рад на учењу тонских висина, који се спроводи певањем песама модела, почев од народног трихорда. Настанак дихорда, трихорда и тетрахорда, Васиљевић објашњава
повећавањем броја тонских висина у једној
мелодији. Четири тонске висине које чине
тетрахорд, приказао је њиховим местом у
линијском систему, али и графичким приказом „висинских нивоа” који има функцију освешћивања узлазног, односно силазног мелодијског хода.

Слика бр. 2: М. А. Васиљевић, Тетрахорд, Нотно певање у
теорији и пракси I, 40.
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Слика бр. 3: М. А. Васиљевић, Вежба за тетрахорд до-ре-ми-фа,
Нотно певање у теорији и пракси I, 47.

Занимљиво је да је Васиљевић употребу линијског система прилагодио
увођењу тонских висина, па је тако ноте
записивао поступно, прво на једној линији, па увођењем нових тонских висина,

на две, три, четири и на крају пет линија
линијског система.
После учења тонских висина, односно прва четири тона, Васиљевић прелази на део о метрици, такту и тактирању,

Слика бр. 4: М. А. Васиљевић, Вежбања за интонацију и солмизацију,
Нотно певање у теорији и пракси I, 43.
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те указује на начин тактирања двочетвртинског и трочетвртинског, а затим и четворочетвртинског такта. Представљање
свих седам тонских висина, односно тонова који чине основну Це-дур лествицу,
претходи теоријском и практичном делу
о интервалима до октаве, које Васиљевић
разврстава по именима, величини и звучности. У последњем теоријском делу књиге уводи се дурски трозвук и његови обртаји, дефиниција темпа и одговарајуће ознаке.
Обрађени сегменти из области мелодике и ритмике утврђују се вежбама за интонацију и солмизацију, усменим диктатима, певањем народних мелодија са текстом, усменим ритмичким диктатима и
ритмичким вежбама, који тесно прате научене основне тонове.
Утицај делатности Миодрага А.
Васиљевића на музичко описмењавање у
савременом контексту
У савременом музичком образовању,
процес музичког описмењавања започиње
већ у музичком забавишту. Књига која је,
према нашем мишљењу, најпогоднија за
употребу у овом периоду образовања. јер
обухвата све елементе почетног музичког
описмењавања, јесте Музички буквар (Васиљевић, 1991). У њему је изражен при136

ступ повезивања игре са певањем песама и њиховог визуелног представљања,
у циљу савладавања одређених педагошких задатака. У наведеној књизи, уочава
се принцип рада осмишљен по узору на
комплетну методу Миодрага Васиљевића.
Музичко описмењавање, упоредо са дефиницијом тона, музике и нотног писма, почиње звуком, певањем дечјих и народних
песама и песама модела. Мелодика, ритам
и теорија, повезане су у једну целину, а начини рада на овим областима остварују се
преко звука (певања и свирања) и игре. У
области ритма упознавање са ритмичким
вредностима почиње од јединице бројања,
осмине, ка половини и целој ноти. Динамичке ознаке које се уводе су forte, piano,
crescendo и decrescendo.
Учење тонских висина почиње од народног трихорда, певањем песама модела. Памћење тонских висина осмишљено
је њиховим повезивањем и поистовећивањем са бојама на металофону. Представљање мелодије, односно њено узлазно и силазно кретање пропраћено је одговарајућим дидактичким илустрацијама.
Дечје песме у овој књизи имају функцију
поставке тонских висина, дурских и молских трозвука, дурских и молских лествица, певање тонских низова, двогласно певање у паралелним терцама, обнављање
дубоког тона сол и скок октаве, певање канона, певање мола и дура у оквиру исте

песме (припрема мутације), „померање”
мелодије (припрема транспозиције), слушање хармонија (двогласне и вишегласне
песме чије савладавање подразумева певање једног гласа и слушање осталих).
За учење тонских висина коришћени су модели Миодрага Васиљевића, али и
осавремењени модели Зориславе Васиљевић. Модели се певају по слуху, а свака почетна тонска висина означена је одређеном
бојом. „Везивање иницијалиса за звук, положај у линијском систему и бојом којом
је први пут тај тон представљен, појачава могућности запамћивања” (Васиљевић,
З. 2006: 67). Утврђивање тонских висина
омогућено је присутношћу великог броја
дечијих и народних песама, али и разним
музичким играма као што је „погађање тонова”. Области ритма, по узору на методу
Миодрага Васиљевића, приступљено је теоријским објашњењима и графичким приказима. Ритмичке врсте уче се и преко певања песме, а ритмичке вежбе изводе се
ходањем или тапшањем. Начини продужења нота и пауза приказани су дидактичким илустрацијама, уз текст песме која се
пева, а затим исписани и повезани са линијским системом. Начини тактирања такође су приказани теоријски и сликовито. Тактирање се ради упоредо са учењем
тонских висина, односно, већ након наученог народног трихорда. Прво се уче начини тактирања двочетвртинског и четворо-

четвртинског такта, после чега се прелази
на тактирање трочетвртинског такта који
се савладава изговарањем народних пословица. За вежбање ритма и певања практикује се употреба инструмената као што
су звечке и звончићи.
У првом и другом разреду основне
школе, наставним планом и програмом, на
настави музичке културе предвиђен је рад
на упознавању основа музичке писмености.
Овај циљ се остварује извођењем бројалица, дечијих и народних песама. Уџбеници
Музичка култура 1 и 2 (Стојановић и сар.
2010), намењени настави музичке културе у
прва два разреда основне школе, у потпуности прате методске јединице предвиђене
наставним планом и програмом. Бројалицама, великим бројем дечијих песама и разним врстама игара, које прате и дидактичке илустрације, деца се упознају са музичким појмовима, музичким инструментима,
звуком тонских висина, нотним трајањима,
динамичким разликама, разликама у темпу
и карактеру. Вежбање ритма, упознавање
ритмичких врста, одвија се кроз певање песама, вежбе ходања и тапшања и разне врсте игара.4 Учење тонских висина у прва два
4 Поступак увођења бројалица и дечијих песама није случајан, већ је у функцији поступног
увођења тонских висина. Прво се певају песме
које садрже народни трихорд ре-ми-фа, а прва
тонска висина која се уводи је тон е. Након народног трихорда, уводи се тон це, а затим и то137

разреда одвија се искључиво преко звука,
певањем песмица, без теоријског освешћивања тонова, лествице и других музичких
појмова. Певањем ових песама по слуху,
несвесно се одвија памћење звука тонских
висина код ученика, али свесно одређеним методским поступком у увођењу тонских висина, припрема се њихово теоријско објашњење које је наставним планом и програмом предвиђено у трећем разреду основне школе, у ком се започиње са
упознавањем музичког писма. У уџбенику Музичка култура 3 (Стојановић, 2010),
за учење тонских висина такође се користе модели Миодрага Васиљевића, а њихово памћење одвија се уочавањем различите

тонске висине и различите боје којом су почетне тонске висине обележене по принципу коришћеном у Музичком буквару. Процес учења, извођења и памћења тонских висина наставља се употребом дечијих и народних песама. Провера меморисања тонских висина одвија се подсећањем на научене песме моделе. Начини учења ритмичких
врста и начини тактирања подударају се са
приступом области ритма у Васиљевићевом Нотном певању.
Принцип рада по методи Миодрага
Васиљевића, евидентно је присутан, како у
уџбеницима Музичке културе намењеним
за почетне разреде у основним школама,

Слика бр. 5: М. А. Васиљевић, Тонови ми, ре фа,
Нотно певање у теорији и пракси I, 27.

нови сол и ла. У другом разреду уводи се тон си,
Слика бр. 6: Г. Стојановић, Тонови ре, ми, фа,
а затим и тон до, којим се заокружује основна
Музичка култура 3,13.
дурска лествица.
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тако и у уџбеницима намењеним настави
солфеђа у почетним разредима основног
музичког образовања. У уџбенику Солфеђо за I разред шестогодишње основне
музичке школе (Цветковић, Михаљица,
1996), у раду на свим елементима музич-

ког описмењавања, полази се од звука ка
тонској и ритмичкој визуелизацији. У области мелодике ради се на поставци тонских висина путем песама модела Миодрага Васиљевића и савремених модела Зориславе Васиљевић, али и других дечијих и

Слика бр. 7: М. А. Васиљевић, Це-дур лествица,
Нотно певање у теорији и пракси I, 79.

Слика бр. 8: З. Васиљевић, Це-дур лествица,
Музички буквар, 66.
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народних песама. Опажање тонских висина одвија се асоцијацијом на песме моделе, а њихово меморисање проверава се усменим и писменим диктатима. У области
ритма рад на свим ритмичким врстама повезује се са звуком, уз обавезно тактирање
које мора пратити извођење музичког материјала. Елементи из области теорије музике објашњени су графичким приказом,
али и повезани са звуком, односно препознавани и утврђивани у оквиру великог
дијапазона песама и мелодијских примера.
Дакле, увидом у области и начине
рада коришћене у уџбеницима за музичку
културу основног школског образовања и
васпитања и уџбенику за наставу солфеђа
ниже музичке школе, уочено је да је принцип музичког описмењавања Миодрага
Васиљевића остао присутан до данас. Основа музичког описмењавања, по Васиљевићу, јесте полажење од звука, као и повезаност свих методских области, мелодике,
ритма и теорије. Метода, коју је Миодраг
Васиљевић приказао у Нотном певању,
нашла је своју примену у пракси, као и у
наведеним уџбеницима. Минималне разлике у погледу употребе Функционалне
методе у овим уџбеницима, разлог су вероватно актуелног Наставног плана и програма, а односе се на учење начина тактирања истовремено са учењем тонских висина, употребу модела који су прилагођени савременој музичкој настави. Такође, у
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наведеним уџбеницима, као и у Музичком
буквару, тонске висине памте се поред везивања за место у линијском систему, што
је принцип који је присутан у Нотном певању, и везивањем за боје представљене на
металофону.
Миодраг Васиљевић сваку следећу
тонску висину приказује у односу на њено
место у линијском систему, а после научене целе основне дурске лествице, тонове
који је чине приказује графичким приказом степеништа које показује њихову висину. Овај поступак осавремењен у виду
примене дидактичких илустрација, присутан је и у Музичком буквару.
Закључак
Увид у примену Васиљевићеве методе у савременој музичкој настави, резултирао је њеном актуелношћу у области музичког описмењавања. Разлог овоме сигурно је универзалност и мултифункционалност ове методе. Васиљевићев приступ музичком описмењавању ослања се на српску народну музичку традицију. Такође,
његов принцип учења тонских висина поклапа се са учењем слова, односно читања
и писања у матерњем језику. „Свесно или
несвесно, то је сада тешко рећи, Васиљевић је у своју оригиналну методу у области музичке писмености уградио принцип гласовне аналитичко-синтетичке

методе учења словног текста, популарне
у нашим школама захваљујући фонемској
структури српског језика...” (Стојановић,
2003: 135). Метода Миодрага Васиљевића
је квалитативан и брз пут ка постављању
тонских функција. Мултифункционалност методе односи се на њену примену у
савладавању различитих сегмената музичког описмењавања. „Функционална метода била је метода наставе солфеђа која
је имала наставу ритма, диктата, мелодике, опажања и интонирања, а заснована на
психолошким, методолошким, педагошким, научним, и национално-историјским
чињеницама” (Јовић-Милетић, 2011: 19). С
обзиром на евидентан квалитет комплет-

не методе Миодрага Васиљевића, приказане у његовом уџбенику Нотно певање у
теорији и пракси, достизање прокламованих циљева у области музичког описмењавања, које је евидентно годинама уназад и
поткрепљено чињеницом да је и даље актуелно у савременој музичкој настави,
може се закључити да иновације у методама, системима и комплетном образовању
треба уводити и примењивати у зависности од претходне провере деловања досадашњих облика и метода наставе, квалитета и резултата које су показали у наставној
пракси.
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МУЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ У ПРЕДШКОЛСКИМ
УСТАНОВАМА СРБИЈЕ – УВИД У ПЕДАГОШКУ ПРАКСУ
Резиме: Основни циљ истраживања је стицање увида у актуелну ситуацију у педагошкој пракси у домену музичког васпитања на предшколском нивоу у Србији –
утврђивање на који начин васпитачи запослени у предшколским установама Србији
самовреднују сопствене компетенције у области музике, као и који типови музичких
пракси доминирају у педагошком раду у овој области. Такође, намера нам је да утврдимо у којој мери фактори попут образовања, старосног доба, пола и радног стажа васпитача утичу на њихову перцепцију сопствених компетенција, обавештеност о методским поступцима у области музике и разноврсност музичких садржаја које примењују
у раду.
У истраживању смо користили кванититативну методу, а основни инструмент је
упитник заснован на питањима отвореног и затвореног типа, као и на комбинацији ова
два типа питања. Упитник садржи два сегмента – уводна и специфична питања. Уводна
питања се односе на пол, старосно доба, образовање и стаж испитаника, а специфична
на музичке компетенције, типове музичких активности, критеријуме за одабир садржаја, методске поступке, средства која користе у раду, итд.
Прикупљени подаци су обрађени коришћењем нумеричке, статистичке обраде
података у компјутерском програму SPSS, уз примену низа тестова из области дескриптивне и релацијске анализе података.
Кључне речи: методика музичког васпитања, компетенције васпитача, предшколско васпитање и образовање.
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Увод
Смер за образовање васпитача на
Учитељском факултету у Београду основан је 2007. године, чиме је програм за образовање васпитача са струковног подигнут на академски ниво. У оквиру студија,
васпитачи стичу образовање у домену
шест методика (развој говора, математички појмови, упознавање околине, ликовно,
физичко и музичко васпитање), како би се
оспособили за рад у свим областима које
су део раног и предшколског образовања и
васпитања. Ипак, неформални подаци из
праксе често говоре о неједнакој заступљености различитих методика у раду, а управо је методика музичког васпитања она о
којој се говори да је запостављена. Намера нам је била да ове наводе проверимо и
да, уколико их потврдимо, покушамо да
пронађемо разлоге за такву праксу. Из тог
разлога, осмислили смо истраживање које
ћемо спровести у оквиру докторске дисертације чија је пријава теме у току. Део истраживања ћемо представити у овом раду.
Циљ овог рада јесте сагледавање актуелне ситуације у домену музичког васпитања на предшколском нивоу у Србији.
Конкретније, формулисали смо три основна задатка:
1. Утврдити на који начин васпитачи
самопроцењују сопствена знања и
вештине у области музике.
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2. Утврдити типове музичке праксе који су заступљени у предшколским установама Србије данас – који су типови музичких активности заступљени и са каквом
учесталошћу;
3. Утврдити утицај образовања, старосног доба и радног стажа васпитача на перцепцију сопствених компетенција, обавештеност
о прописаним основама програма
у области музике и разноврсност
музичких садржаја које примењују
у пракси.
Методологија
У намери да остваримо постављене
циљеве и задатке, у истраживању смо користили квантитативну методу, са упитником као инструментом. Била су заступљена питања отвореног и затвореног типа.
Упитник је креиран по угледу на
упитнике који су били део сличних истраживања спровођених у свету. Нардо
(Nardo), Кустодеро (Custodero), Перслин
(Persellin) и Фокс (Fox) (Nardo, Custodero,
Persellin & Fox 2006), спровели су истраживање на националном нивоу у целим Сједињеним Америчким Државама, док су се
поједини истраживачи бавили музиком на
предшколском нивоу у одређеним америч-

ким државама – Данијелс (Daniels, 1991) у
југоисточним областима САД, a Тарновски и Барет (Tarnowski, Barrett, 1997) у Висконсину. Такође, анализом предшколских
музичких програма у Аустралији бавила се Темермaн (Temmerman, 1988, 2000),
а у Шведској Лундин и Сандберг (Lundin,
Sandberg, 2001).
Упитник садржи два сегмента – уводна и специфична питања. Уводна питања
се односе на пол, старосно доба, образовање и стаж испитаника. Специфична питања започињу сегментом у ком васпитач
самоевалуира своје образовање, компетенције и знања у области музике, потом
следи сегмент у ком се изјашњава о типовима активности, начинима и фреквенцији у којој их спроводи у предшколској
установи и музичким жанровима присутним у пракси, као и критеријумима за одабир одређених садржаја, а завршавају се
делом о музичким и техничким средствима којима располаже и о фреквентности
њиховог коришћења. На крају, присутна
су и питања о потребама за додатно усавршавање у овој области, конкретним проблемима у раду, као и новим тенденцијама
које васпитач уочава (или не). У овом раду
представићемо део резултата који се односи на постављене задатке.

theSocialSciences). Примењен је низ тестова из области дескриптивне и релацијске
анализе података како би било омогућено боље разумевање добијених података и
њихових међусобних корелација (Хи-квадрат и ANOVA тест).
Ова фаза истраживања спроведена
је на узорку од 57 испитаника, васпитача
запослених у предшколским установама,
који су током протекле године похађали
дошколовање на Учитељском факултету у
Београду. Наведени узорак припада категорији намерних узорака. У даљем току истраживања планира се проширење узорка
и повећање његове разноврсности када је
реч о територијалној распрострањености
и старости испитаника. Сви до сада анкетирани испитаници су женског пола, а
упитник је стратификован према годинама старости, годинама радног стажа, последњој завршеној школи/факултету и
делу Србије у ком су запослени. Највећи
број испитаника припада старосној категорији од 30 до 39 година и има до седам
година радног стажа.

Користили смо нумеричку, статистичку обраду података у компјутерском програму SPSS (StatisticalPackagesfor
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Табела 1: Старост испитаника

Valid

20–29
30–39
40–49
Total

Frequency

Percent

16
35
6
57

28,1
61,4
10,5
100,0

Frequency

Percent

32
19
6
57

56,1
33,3
10,5
100,0

Valid Percent Cumulative Percent
28,1
28,1
61,4
89,5
10,5
100,0
100,0

Табела 2: Године стажа

Valid

0–7
8–14
15–21
Total

Највећи број испитаника завршио је
Вишу школу у Београду, али су у мањим
процентима заступљени и испитаници

Valid Percent Cumulative Percent
56,1
56,1
33,3
89,5
10,5
100,0
100,0

који су студирали у оквиру 11 других институција:

Табела 3: Завршена виша/висока школа/факултет
Виша школа Београд
Виша/висока школа Шабац
Виша/висока школа Вршац
Учитељски факултет у Београду
Педагошки факултет Јагодина
Учитељски факултет Врање
Виша/висока школа Крушевац
Valid
Виша/висока школа Сремска
Митровица
Виша/висока школа Кикинда
Педагошка академија
Виша/висока школа Бујановац
Виша/висока школа Пирот
Total
Missing System
Total
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Fre- Percent Valid Cumulative
quency
Percent
Percent
23
40,4
41,1
41,1
5
8,8
8,9
50,0
6
10,5
10,7
60,7
1
1,8
1,8
62,5
1
1,8
1,8
64,3
1
1,8
1,8
66,1
6
10,5
10,7
76,8
3

5,3

5,4

82,1

1
7
1
1
56
1
57

1,8
12,3
1,8
1,8
98,2
1,8
100,0

1,8
12,5
1,8
1,8
100,0

83,9
96,4
98,2
100,0

Табела 4: Место/регион у ком је испитаник запослен
71,9

Valid
Percent
78,8

Cumulative
Percent
78,8

3

5,3

5,8

84,6

Западна Србија

6

10,5

11,5

96,2

Централна Србија

2

3,5

3,8

100,0

Total

52

91,2

100,0

Missing System

5

8,8

Total

57

100,0

Valid

Frequency

Percent

Београд

41

Војводина

Табела 5: Наставне области које су биле најзаступљеније у настави музике у оквиру програма за образовање васпитача
Responses
N
Percent

Percent of Cases

Описмењавање

13

18,3%

23,6%

Наставне Учење свирања
области Методски
поступци
Total

32

45,1%

58,2%

26

36,6%

47,3%

71

100,0%

129,1%

Испитаници су претежно запослени
у главном граду, док су остали испитаници ра-зврстани према регионима Србије.
У оквиру овог узорка није било испитаника из јужне или источне Србије.
Питање о активностима које су преовладавале у процесу школовања васпитача у оквиру програма за образовање васпитача је било формулисано тако да су испитаници могли да одаберу више одговора.

Резултати
Испитаници су у оквиру самопроцене сопствених знања и вештина у домену
музике најпре давали општи суд, а потом
се изјашњавали о вештини музицирања на
инструментима и познавању основа музичке писмености. Фреквенције одговора
за свако од питања дате су у табелама 6, 7
и 8.
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Табела 6: Самопроцена нивоа знања и вештина у домену музике

Valid

Frequency

Percent
3,5

Valid
Percent
3,5

Cumulative
Percent
3,5

висок

2

средњи

33

57,9

57,9

61,4

низак

22

38,6

38,6

100,0

Total

57

100,0

100,0

Табела 7: Самопроцена умећа свирања на инструменту

Клавир
одлично
Клавир
средње
Хармоника
Valid средње
Ниједан
Нешто друго
средње
Total

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

1

1,8

1,8

1,8

18

31,6

31,6

33,3

5

8,8

8,8

42,1

31

54,4

54,4

96,5

2

3,6

3,6

100,0

57

100,0

100,0

Табела 8: Самопроцена властите музичке писмености

Valid

Frequency

Percent
33,3

Valid
Percent
33,9

Cumulative Percent
33,9

Да

19

Делимично

25

43,9

44,6

78,6

Не

12

21,1

21,4

100,0

Total

56

98,2

100,0

1

1,8

57

100,0

Missing System
Total
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Када је реч о законом прописаним
Основама програма за област музике, вас-

питачи су њихово познавање оценили на
следећи начин:

Табела 9: Познавање званичних основа програма
Одлично
Основне
информације
Не водим
Valid
се основама
програма у овој
области
Total

Frequency

Percent
10,5

Valid
Percent
10,5

Cumulative
Percent
10,5

6
41

71,9

71,9

82,5

10

17,5

17,5

100,0

57

100,0

100,0

Наредна група питања била је намењена мапирању слике о музичким праксама заступљеним у предшколским установама. Прво питање у оквиру ове групе
односило се на типове активности који су

заступљени у раду васпитача, а подразумевало је заокруживање више одговора, по
потреби. Утврдили смо следеће фреквенције:

Табела 10: Типови музичких активности који су заступљени у раду васпитача
Учење песме по слуху уз пратњу
инструмента
Учење песме по слуху уз музику
са ЦД-а
Свирање на Орфовим
инструментима
Обрада традиционалне песме и
Tипови игре
активности Слушање музике
Музичке игре
Обрада музичких инструмената
Обрада композитора
Музичко стваралаштво и
импровизација
Звучне приче
Нешто друго
Total

Responses
Percent of
Cases
N Percent
30

10,0%

52,6%

44

14,6%

77,2%

17

5,6%

29,8%

48

15,9%

84,2%

52
53
22
5

17,3%
17,6%
7,3%
1,7%

91,2%
93,0%
38,6%
8,8%

16

5,3%

28,1%

13
1
301

4,3%
0,3%
100,0%

22,8%
1,8%
528,1%
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Испитујући количину времена која
се посвећује музичким активностима, испитали смо најпре укупно време, а потом

и фреквенцију заступљености одређених,
појединачних типова активности.

Табела 11: Укупно време посвећено музичким актвностима у току недеље
мање од 1 сат
1–2 сата недељно
2–3 сата недељно
3–4 сата недељно
Valid
4–5 сати недељно
више од 5 сати
недељно
Total

Frequency

Percent

Valid Per- Cumulative
cent
Percent
8,8
8,8
10,5
19,3
43,9
63,2
26,3
89,5
8,8
98,2

5
6
25
15
5

8,8
10,5
43,9
26,3
8,8

1

1,8

1,8

57

100,0

100,0

100,0

Када је реч о фреквенцији свирања
на инструменту уз обраду песме или дечји
покрет, добили смо следеће резултате:
Табела 12: Фреквенција свирања на инструменту у раду са децом
Frequency Percent
ретко
неколико пута
годишње
једном месечно
Valid
два пута месечно
једном недељно
више пута недељно
Total
Missing System
Total

На питање о фреквенцији комбиновања музике и покрета, на различите начине, ниједан испитаник није одговорио
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18

31,6

Valid
Percent
51,4

Cumulative
Percent
51,4

1

1,8

2,9

54,3

4
2
5
5
35
22
57

7,0
3,5
8,8
8,8
61,4
38,6
100,0

11,4
5,7
14,3
14,3
100,0

65,7
71,4
85,7
100,0

„ретко” или „једном месечно”, већ већина
испитаника редовно (више пута недељно)
примењује овакав начин рада:

Табела 13: Фреквенција комбиновања музике и покрета у раду са децом
Frequency

Percent

3
16
37
56
1
57

5,3
28,1
64,9
98,2
1,8
100,0

два пута месечно
недељно
Valid једном
више пута недељно
Total
Missing System
Total

Иако је првобитно, одговарајући
на питање о типовима активности заступљеним у пракси, мали број испитаника међу бројним типовима активности одабрао импровизацију или стваралаштво, на директно питање о томе
да ли примењују овај тип активнос-

Valid
Percent
5,4
28,6
66,1
100,0

Cumulative
Percent
5,4
33,9
100,0

ти, близу 58% укупног узорка одговорило је потврдно. У наредном истраживању
обрадићемо и податке о начинима на које
испитаници спроводе овај тип активности, те ћемо стећи јаснији увид у овај сегмент рада.

Табела 14: Заступљеност импровизације и стваралаштва у раду са децом
Frequency

Percent

33
23
56
1
57

57,9
40,4
98,2
1,8
100,0

да
не
Total
Missing System
Total
Valid

Активност која се кроз анализу одговора на прво питање о типовима активности показала као најзаступљенија – му-

Valid
Percent
58,9
41,1
100,0

Cumulative
Percent
58,9
100,0

зичке игре, доноси охрабрујуће податке
када је реч о учесталости њихове примене:

Табела 15: Фреквенција реализовања музичких игара у раду са децом
једном месечно
два пута месечно
једном недељно
Valid више пута
недељно
Total
Missing System
Total

Frequency

Percent
7,0
17,5
29,8

Valid
Percent
7,1
17,9
30,4

Cumulative
Percent
7,1
25,0
55,4

4
10
17
25

43,9

44,6

100,0

56
1
57

98,2
1,8
100,0

100,0
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На питање да ли су им потребна додатна знања у области музике, испитаници
су у високом проценту, чак 75,4% од укупног узорка, дали потврдан одговор, само
5,3% одричан, док 19,3% испитаника није
одговорило.

таника, односно тек 45,6% укупног узорка), већина одабрала свирање, а знатно
мањи број навео је још и описмењавање и
познавање методских поступака.
Испитали смо и да ли предшколске
установе у којима су испитаници запослени поседују музичке инструменте, како
бисмо уврстили и овај фактор у разумевање ситуације, првенствено када је обрада песме у питању, и добили следеће резултате:

На отворено питање где је требало
да прецизирају у којим подобластима су
им наведена знања потребна, велики број
испитаника није дао одговор, док је у делу
узорка који је одговорио (укупно 26 испи-

Табела 16: Поседовање музичких инструмената од стране предшколских установа
Frequency Percent
Хармоника
Више хармоника
Клавир/клавијатура
Клавир/клавијатура и
хармоника
Valid Клавир/клавијатура и
више хармоника
Немамоклавир/
клавијатуру или
хармонику
Total
Missing System
Total

Укрштањем различитих варијабли,
покушали смо да испитамо да ли постоји
статистички значајна веза између варијабли као што су образовање (похађани програм), старосно доба и радни стаж васпитача и варијабли као што су перцепција
сопствених компетенција у области музи152

7
1
15

12,3
1,8
26,3

Valid
Percent
12,7
1,8
27,3

Cumulative
Percent
12,7
14,5
41,8

19

33,3

34,5

76,4

3

5,3

5,5

81,8

10

17,5

18,2

100,0

55
2
57

96,5
3,5
100,0

100,0

ке, обавештеност о прописаним основама програма у области музике и разноврсност музичких садржаја које примењују у
пракси. Хи-квадрат тестом утврдили смо
постојање статистичке значајности у неколико случајева:

Табела 17: Старост испитаника и музичка писменост
Музичка писменост
да
делимично
не
Укупно
9
5
2
20–29
%
56,2%
31,2%
12,5%
Старост
6
19
9
30–39 Укупно
%
17,6%
55,9%
26,5%
испитаника
4
1
1
40–49 Укупно
%
66,7%
16,7%
16,7%
Укупно
19
25
12
Total
%
33,9%
44,6%
21,4%
χ²=10,62, df=4, p=0,031

Total
16
100,0%
34
100,0%
6
100,0%
56
100,0%

Табела 18: Завршена школа/факултет – ниво знања
Виша/висока школа
Београд
Виша/висока школа
Шабац
Виша/висока школа
Вршац
Учитељски факултет
Београд
Педагошки факултет
Јагодина
Учитељски факултет
Врање
Школа/ Виша/висока школа
факултет Крушевац
Виша школа Сремска
Митровица
Виша/висока школа
Кикинда
Педагошка академија
Педагошка академија
за васпитаче
Виша/висока школа
Бујановац
Виша/висока школа
Пирот
Total

Укупно
%
Укупно
%
Укупно
%
Укупно
%
Укупно
%
Укупно
%
Укупно
%
Укупно
%
Укупно
%
Укупно
%
Укупно
%
Укупно
%
Укупно
%
Укупно
%

висок
0
0,0%
1
20,0%
0
0,0%
1
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
2
3,6%

Ниво знања
средњи низак
14
9
60,9%
39,1%
3
1
60,0%
20,0%
3
3
50,0%
50,0%
0
0
0,0%
0,0%
1
0
100,0%
0,0%
0
1
0,0%
100,0%
4
2
66,7%
33,3%
2
1
66,7%
33,3%
0
1
0,0%
100,0%
3
2
60,0%
40,0%
1
1
50,0%
50,0%
0
1
0,0%
100,0%
1
0
100,0%
0,0%
32
22
57,1%
39,3%

χ²=39,59, df=24, p=0,024

Total
23
100,0%
5
100,0%
6
100,0%
1
100,0%
1
100,0%
1
100,0%
6
100,0%
3
100,0%
1
100,0%
5
100,0%
2
100,0%
1
100,0%
1
100,0%
56
100,0%
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Табела 19: Последња завршена школа/факултет и самопроцена вештине свирања на инструменту

Total

%

гитара средњи
ниво

Укупно

0,0%

0,0%

100,0%

0

0

0

1

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0

1

0

1

4
3
15
1
23
17,4% 13,0% 65,2% 4,3% 100,0%
4
0
1
0
5
80,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0%
2
0
3
1
6
33,3% 0,0% 50,0% 16,7% 100,0%
1
0
0
0
1

0,0% 100,0% 0,0%
1

0

100,0% 0,0%

Укупно

0

0

%

0,0%

0,0%

Укупно

0

2

%

0,0%

Укупно

0

2

0

%

0,0%

66,7%

Укупно

0

0

%

0,0%

0,0%

Укупно
%
Укупно

0
0,0%
0

2
1
2
40,0% 20,0% 40,0%
1
0
1

0
0,0%
0

5
100,0%
2

%

0,0%

50,0%

0,0%

50,0%

0,0%

100,0%

Укупно

0

0

0

1

0

1

%

0,0%

0,0%

0,0% 100,0% 0,0%

100,0%

Укупно
0
Укупно 0,0%
Count
1
% within
Завршена 1,8%
школа

0
0,0%
18

0
1
0
0,0% 100,0% 0,0%
5
30
2

1
100,0%
56

32,1%

8,9%

100,0%

0,0% 100,0% 0,0%
1

3

100,0%

0

6

0,0%

100,0%

1

0

3

0,0%

33,3%

0,0%

100,0%

0

1

0

1

33,3% 16,7% 50,0%

0,0% 100,0% 0,0%

χ²=82,57, df=60, p=0,028
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Тотал

ниједан

%

0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0

хармоника
средњи ниво

Укупно
%
Укупно
%
Укупно
%
Укупно

клавир средњи
ниво

Виша/висока
школа Београд
Виша/висока
школа Шабац
Виша/висока
школа Вршац
Учитељски
факултет
Београд
Педагошки
факултет
Јагодина
Учитељски
факултет
Врање
Виша/
Школа/ висока школа
факултет Крушевац
Виша школа
Сремска
Митровица
Виша/
висока школа
Кикинда
Педагошка
академија
Педагошка
академија за
васпитаче
Виша/
висока школа
Бујановац
Виша/висока
школа Пирот

клавир висок
ниво

Свирање на инструменту

53,6%

3,6%

100,0%

Поред свега, укрстили смо и самопроцену нивоа знања са другим сличним

варијаблама. Статистички значајна повезаност присутна је код следећих варијабли:

Табела 20: Самопроцена нивоа знања и самопроцена вештине
свирања на инструменту

Укупно
0
2
0
0
%
0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Укупно
1
14
5
11
Ниво
средњи
знања
%
3,0% 42,4% 15,2% 33,3%
Укупно
0
2
0
20
низак
%
0,0%
9,1%
0,0% 90,9%
Укупно
1
18
5
31
Total
%
1,8% 31,6% 8,8% 54,4%
χ²=22,70, df=10, p=0,012
висок

Total
нешто друго

ниједан

хармоника
средњи ниво

клавир
средњи ниво

клавир
висок ниво

Свирање на инструменту

0
0,0%
2
6,0%
0
0,0%
1
3,6%

2
100,0%
33
100,0%
22
100,0%
57
100,0%

Табела 21: Самопроцена нивоа знања и самопроцена
музичке писмености
Укупно
%
Укупно
Ниво
средњи
знања
%
Укупно
низак
%
Укупно
Total
%
висок

Музичка писменост
да
делимично
не
2
0
0
100,0%
0,0%
0,0%
16
16
1
48,5%
48,5%
3,0%
1
9
11
4,8%
42,9%
52,4%
19
25
12
33,9%
44,6%
21,4%
χ²=25,94, df=4, p=0,000

Total
2
100,0%
33
100,0%
21
100,0%
56
100,0%
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Табела 21: Самопроцена нивоа знања и примена методског поступка учења песме по слуху
уз инструмент

Укупно
%
Укупно
Ниво
средњи
знања
%
Укупно
низак
%
Укупно
Total
%
висок

Учење песме по слуху уз
инструмент
Да
Не
1
1
50,0%
50,0%
22
11
66,7%
33,3%
7
15
31,8%
68,2%
30
27
52,6%
47,4%
χ²=6,43, df=2, p=0,040

Total
2
100,0%
33
100,0%
22
100,0%
57
100,0%

Табела 22: Самопроцена нивоа знања и фреквенција свирања инструмента

једном
недељно

више пута
недељно
0
0,0%
5
18,5%
0
0,0%
5
14,3%

На крају, издвајамо још неколико
укрштања независних и зависних варијабли, која су се показала као интересантна,
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једном
месечно

1
50,0%
3
11,1%
1
16,7%
5
14,3%

неколико
пута
годишње

0
1
0
0
0,0% 50,0% 0,0% 0,0%
15
0
3
1
55,6% 0,0% 11,1% 3,7%
3
0
1
1
50,0% 0,0% 16,7% 16,7%
18
1
4
2
51,4% 2,9% 11,4% 5,7%
χ²=23,02, df=10, p=0,011

ретко
Укупно
%
Укупно
Ниво
средњи
знања
%
Укупно
низак
%
Укупно
Total
%
висок

Total

два пута
месечно

Фреквенција свирања

2
100,0%
27
100,0%
6
100,0%
35
100,0%

иако Хи-квадрат, нити ANOVA тест не показује њихову статистички значајну повезаност:

Графикон 1: Старост испитаника и ниво знања

Графикон 2: Старост и учење песме уз инструмент
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Графикон 3: Старост и фреквенција свирања

Табела 23: Фреквенција свирања и наставне области најзаступљеније током школовања у
оквиру програма за образовање васпитача

без
одговора
ретко
неколико
пута
годишње
Фреквенција једном
месечно
свирања
два пута
месечно
једном
недељно
више пута
недељно
Total
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Count
% within
frekvsviranje
Count
% within
frekvsviranje
Count
% within
frekvsviranje
Count
% within
frekvsviranje
Count
% within
frekvsviranje
Count
% within
frekvsviranje
Count
% within
frekvsviranje
Count

Наставне области
Total
описме- свирање на методски
њавање инструменту поступци
7
11
7
20
35,0%

55,0%

35,0%

3

10

11

16,7%

55,6%

61,1%

0

1

1

0,0%

100,0%

100,0%

0

1

3

0,0%

25,0%

75,0%

1

2

0

50,0%

100,0%

0,0%

1

4

2

20,0%

80,0%

40,0%

1

3

2

20,0%

60,0%

40,0%

13

32

26

18
1
4
2
5
5
55

Дискусија
Већ увидом у фреквенције у оквиру
одговора на питања која се тичу самопроцене знања и вештина у домену музике,
уочавамо да је проблем који смо антиципирали присутан међу васпитачима. Тек
3,5% испитаника процењује своја знања и
вештине у домену музике као висока, а чак
38,6% као ниска. Више од половине испитаника – њих 54,4% истакло је да не свира
ниједан инструмент. Међутим, међу онима који свирају инструмент, не свирају сви
редовно.
Тако, тек 28,1% од укупног узорка музицира на неком од инструмената једном месечно или чешће (само 8,8%
користи инструмент више пута недељно). Иако у неформалним разговорима
као главни разлог за несвирање васпитачи истичу чињеницу да предшколске
установе не поседују инструменте, наше
истраживање показује другачију слику. Према добијеним подацима само 21%
предшколских установа потенцијално не
поседује инструмент (17,5% испитаника
је пријавило овај проблем, а 3,5% се није
изјаснило по овом питању), док чак 79%
испитаника потврђује да у предшколској
установи поседују бар један (59,6% поседује клавир/клавијатуре или хармонику),
а 33,3% оба инструмента (клавир/клавијатуру и хармонику). Ипак, нисмо испитали

детаљније свакодневну доступност наведених инструмената по вртићким групама,
тј. њихову бројност у односу на број група
у предшкослкој установи.
Није неочекивано да већина испитаника (71,9%) влада тек основним информацијама, али је свакако забрињавајућ податак да се 17,5% не води основама програма, које представљају законски оквир
за рад у овој области, иако оне не садрже
прецизне смернице везане за област музике.
Обраду песме уз инструмент одабрало је 52,6% испитаника, више од укупног
броја оних који су се изјаснили да свирају
неки инструмент, што су поједини испитаници на маргинама упитника појаснили –
колега или колегиница са којим раде у групи свирају неки од инструмената. Ипак,
чак 77,2% испитаника поступак обраде песме базира на учењу са ЦД-а. О адекватности оваквог начина рада биће речи у наставку поглавља.
Активности коју примењује највећи
број испитаника јесу музичке игре (93%),
слушање музике (91,2%), а посебно је изненадио висок проценат код обраде традиционалне песме и игре (84,2%). Изненађујућ је и низак проценат заступљености свирања на Орфовим инструментима (29,8%), који би требало да буду једнако
заступљени као певање и слушање музике,
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посебно јер их је врло лако направити без
већих материјалних улагања. Стваралаштво и импровизација су присутни у релативно ниском проценту – 28,3%, међутим
овакав исход је очекиван, имајући у виду
да су методски поступци за рад у овом домену нешто компликованији од оних у
другим музичким областима. Обрада музичких инструмената попут клавира, виолине и осталих, према добијеним резултатима, заступљенија је од свирања на Орфовим инструментима, док је обрада композитора заступљена у очекивано ниском
проценту. Мала је и заступљеност звучних
прича (22,8%) иако рад у овој области не
захтева велику припрему, нити превазилази знања, вештине и средства које васпитачи поседују.
Подаци о времену које се посвећује
музици на први поглед делују охрабрујуће.
Близу половине испитаника посвећује 2-3
сата недељно музичким активностима,
што би свакако било довољно када би се
радило о усмереним музичким активностима. Ипак, у ову суму су укључена и пасивна слушања музике, те су нам нешто значајнији подаци који говоре о фреквенцији
конкретних типова музичких активности.
Укупно 38,6% испитаника није одговорило на питање о фреквенцији свирања
инструмента, јер је питање било намењено онима који познају основе свирања на
инструменту. Међутим чак 31,6% укуп160

ног узорка одговорило је да свира ретко,
на скали која је овај одговор позиционирала као ређе од неколико пута годишње.
Још 1,8% испитаника одговорило је да свира неколико пута годишње. Тиме долазимо до укупног процента од чак 72% испитаника који не користе инструмент, или
чија је фреквенција употребе инструмента у групи практично занемарљива на годишњем нивоу. Укупно 28% испитаника
користи инструмент на месечном нивоу,
а тек 17,6% на недељном. Интересантно
је да је чак 56% (32 испитаника) од укупног узорка одабрало управо учење свирања на инструменту као активност која је
била најзаступљенија током школовања, а
укрштањем ових двеју варијабли смо установили да чак 22 од дотичних 32 испитаника данас не свира уопште, или свира једном или неколико пута годишње. Дакле,
према добијеним подацима могло би се
закључити да у случају када је настава музике у програмима за образовање васпитача имала акценат на савладавању вештине
свирања, тек у 31,2% случајева је као последицу имала кадар који редовно (на месечном нивоу) активно музицира у групи.
Повећање ефикасности наставе у домену свирања на инструментима је неопходно, а могући начини укључују истраживања добрих пракси из других земаља у
овој области, али и акциона истраживања
различитих приступа у овом домену.

Добијени резултати недвосмислено
упућују на закључак да би било потребно обезбедити додатну обуку за васпитаче у области свирања на инструментима.
Једно од решења примењиваних у иностраним предшколским установама јесте
и обезбеђивање музичких сарадника у
предшколским установама, међутим, ово
решење захтева велика буџетска средства,
али и отвара бројна друга питања (сензибилност музичких педагога за рад са овим
узрастом, потенцијално одсуство емотивне повезаности са децом, која је за рад у
овом домену неопходна, итд.).
Чак и ако изузмемо податке о значају „живог” певања, звука инструмента и познатог гласа васпитача, употреба снимка и ЦД-плејера у процесу
учења песме носи и импликације на методски поступак обраде песме. Наиме,
учење по деловима је у том случају тешко
изводљиво јер технички услови не допуштају враћање снимка на исто место
више пута (изузев на сам почетак). Иако
је наша претпоставка да овакав начин рада
негативно утиче како на процес, тако и на
исходе рада у овој области, те да је употреба инструмента од великог значаја за музички развој деце, било би сврсисходно
детаљније истражити и ову тему.
Када је реч о повезаности одређених варијабли, у претходном поглављу
смо представили оне код којих је утврђе-

на статистичка значајност, а овде ћемо додатно продискутовати и природу дате повезаности. Код односа старости испитаника и музичке описмењености, уочавамо да
су у највећем проценту млади испитаници (20–29) музички писмени (56,2%), као
и најстарији (40–49) испитаници (66,7%).
Они који су старости од 30 до 39 су делимично писмени (55,9%).
Група испитаника старости 30–39 година знатно ређе (40%) примењује поступак учења песме уз инструмент него друге
две старосне групе (20–29 година – 75% и
40–49 година – 66,7%). Иста старосна група има највиши проценат испитаника који
не свирају ниједан инструмент (65,7%),
у поређењу са друге две групе испитаника (20–29 година – 43,8% и 40–49 година
–16,7%). Подаци изнети у овом пасусу немају статистичку значајност, те је потребно проверити ове наводе на већем и равномернијем узорку.
Следе подаци о вези између перцепције сопственог знања и других варијабли.
Наиме, подаци упућују да међу испитаницима који су своје знање из области музике
проценили као ниско, чак 90,9% испитаника не свира ниједан инструмент, а укупно
95,3% процењује да је музички делимично
писмено или неписмено. Приметно је и да
они који своје знање процењују као ниско
у нижем проценту (31,8%) примењују поступак учења песме уз пратњу инструмен161

та од оних који своје знање процењују као
средње (66,7%) или високо (50%).
Закључци
Сви подаци до којих смо у овом раду
дошли биће проверени проширењем узорка и повећањем његове разноврсности, а
биће им додато још података добијених
анализом осталих сегмената упитника.
Слика коју смо у овом тренутку стекли у
великој мери одговара оној коју смо на основу неформалних разговора са васпитачима и посета предшколским установама
стекли: музичко васпитање није заступљено у предшколским установама у мери и
на начин на који би требало да буде. Основни узрок за овакво стање може се тражити у компетенцијама васпитача које су
они сами проценили као ниске, посебно у
домену вештине свирања на инструменту,
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иако је овај сегмент, према њиховим одговорима, био у великој мери заступљен у
оквиру програма за образовање васпитача
које су похађали.
У циљу подизања васпитачких компетенција, потребно је продубити увиде у
различите области на које смо у раду упутили како би се даље унапређење програма за
образовање васпитача одвијало на научним
основама. Такође, било би сврсисходно осмислити и програме за додатно образовање
васпитача запослених у предшколским
установама Србије, имајући у виду да су
они сами у високом проценту истакли да
су им она потребна. Основни циљ је свакако да се деци раног и предшколског узраста обезбеди адекватан, оптималан музички развој, о чијем значају на овом узрасту
говоре бројне иностране студије спроведене током протеклих неколико деценија.
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ИГРА И САЗНАЊА О ВРЕМЕНУ:
ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА САВРЕМЕНУ
МЕТОДИКУ ПРЕДШКОЛСКОГ
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
Резиме: У раду се представљају резултати ширег истраживања које је имало за
циљ да утврди појаву математичког сазнања дјеце предшколског узраста у различитим видовима игре (сазнање о трајању времена, временским секвенцама, способности оријентације у времену, сазнање о инструментима за мјерење времена и сазнање о
временским појмовима). У анализи се комбинују резултати прикупљени различитим
истраживачким методама: сервеј истраживањем (94 васпитача из 47 васпитних група,
укључујући 1257 дјеце узраста од три до шест година), путем фокус група и индивидуалних интервјуа са васпитачима у јавној предшколској установи Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука. За потребе сервеј истраживања конструисан
је инструмент Математика кроз игру (Алфа Кромбах коефицијент износи α =0,911).
Интерпретацијом података и резултата констатовано је да дјеца највише усвајају временске појмове путем дидактичке игре, затим игре улога, покретне па конструкторске
игре. Резултати мултипле регресије упућују да све врсте математичких садржаја могу
бити предиктори (покретачи) дјечије игре, а најизразитији је временско сазнање. Други
дио рада, проистекао из истраживања у фокус групама и индивидуалним интервјуима,
посвећен је импликацијама за даље развијање методике предшколског васпитања и образовања, засноване на аутентичним дјечијим играма (играма улога, конструкторским
и покретним играма), имајући у виду да се још увијек дидактичке игре посматрају и
цијене као најплодоноснији, и често једини простор развијања математичких сазнања.
Кључне ријечи: дјечија игра, математички садржаји, временско сазнање
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Увод
У нашем истраживању слиједили смо
конструктивистичке поставке које указују
на значај активности у сазнајном процесу и потребу заснованости васпитно-образовног рада на природи самог учења. За
организацију учења значајни су, са једне
стране, потпуна практична и мисаона активност дјетета (Piaget, 1964), а са друге,
подстицајно материјално и социјално окружење које ће омогућити ту врсту дјечије
укључености (Miljak, 2009; Slunjski, 2012,
Министарство просвјете и културе Републике Српске, 2007). Игра, као водећа и доминантна дјечија активност, обједињује
ове захтјеве, те почев од јасличког узраста пружа цјеловитост учења (подстичући
природно све аспекте развоја, а не само
когнитивни који је донедавно био једини
арбитар дјечијег учења и највише истицан
у методици формирања математичких појмова), имагинацију, радозналост, самосталност, експресију и многе друге особености малог дјетета.
Временско сазнање и мјерење времена као дио предшколског програма,
дуго током историје математичког образовања дјеце предшколског узраста, није
било истицано као важан педагошки садржај. Први пут се спомиње код Коменског
у књизи Свијет у сликама, гдје Коменски
појам времена илуструје мјерним инстру166

ментима, а дјеци објашњава како се мјери вријеме уз помоћ различитих сатова из
тог времена (Comenius, 1887, стр. 95). Након тога, тек шездесетих година ХХ вијека, Констанс Ками осмишљава предшколски програм развојно-когнитивног типа,
који у оквиру развоја сазнања о структури
простора и времена истиче сљедећи циљ:
„омогућити детету да своје време структурира у секвенце (интервали долазе касније)” (Каменов, 1982, стр. 121). Након
тога, подстицање дјечијег сазнања о времену постаје саставни дио предшколских
програма (просторни и временски појмови), и углавном се везује за организовање
активности иницираних од стране одраслих, другим ријечима, усмјерених или
како се данас називају учећих активности.
Међутим, у методици формирања математичких појмова постојала су два супротстављена мишљења у вези са садржајима
мјерења уопште и појмовима у вези са мјерењем, када су у питању дјеца предшколског узраста (Dobrić, 1981): према једном,
појмови мјера и вјештине мјерења су превише апстрактни јер изискују оперисање
арбитрарним симболима; друго мишљење,
засновано на истраживањима Гаљперина,
истиче могућности вођења дјечијих менталних операција кроз одређене етапе,
приликом чега дјеца успјевају да својства
предмета која се мјере издвајају из цјелине
предмета, и према томе, успјевају на мен-

талном плану да врше операције. Данас,
мјерење представља саставни дио стандардизованих математичких области, који
има своју позицију у предшколским програмима широм свијета (Clements, 2004).
Углавном се наводе исходи сличног типа:
дијете користи језик повезан са временом
у свакодневним ситуацијама, сналази се у
времену на основу оријентира из свакодневног живота (оброци, спавање, јутро), и
временским интервалима (од јутра до вечери, у току дана, ноћи, пре подне, у подне,
по подне), уочава и реконструише слијед
догађаја (приjе, после, сада, раније) прво у
садашњем времену, а затим у протеклом и
будућем (данас, јуче, сутра, прекјуче, прекосутра); може предвидети који догађај
претходи или следи након неког догађаја
(нпр. после ручка је одмор) (Clements, 2004;
Министарство просвјете и културе Републике Српске, 2007).
Истраживања култивисања дјечије
игре у правцу напредовања у интелектуалном развоју дјеце (Kamenov, 2010) представљала су снажну основу за истицање
значаја дидактичке игре за математичкологичко сазнање (Dobrić, 1981; Kamenov,
1997; Marendić, 2009; Rajović, 2010; Suzić,
2005; Šimić, 1997). Са друге стране, све
више је присутно мишљење које истиче значај слободне дјечије игре за развој математичког сазнања (Gifford, 2005;
Özdoğan, 2011; Van Oers, 2010). Својеврсна

подијељеност између дидактичке игре коју
иницира и којом руководи васпитач и слободне игре коју иницирају дјеца, до данас
је присутна у институционалном васпитању и образовању. Прибишев Белеслин
(Pribisev Beleslin, 2012) је кроз студију професионалних дневника које је 56 васпитача свакодневно водило током два мјесеца
о матматичким садржајима своје васпитне
групе, упоређивала две културе у вртићима – културу подучавања и културу игре.
На основу теоријског модела који је развио Улф Јансон (Janson, 2007, 2012) о доминантним културама у педагошким институцијама, дошло се до закључка да та
два свијета дјелују као два одвојена реалитета који се с времена на вријеме додирују
(Pribisev Beleslin, 2012). Наиме, математичко образовање је традиционално повезано
са културом подучавања, која се одликује
структуром и усмереношћу ка циљевима
(осносно планирањем и примјеном програма) и хијерархијом (у односима између
дјеце и васпитача посебно током учећих
активности), те је она, колико год да се васпитачи труде да је повезују са свакодневним животом малог детета, рјеђе повезана и смислена у контексту њиховог живота. Имајући у виду да су васпитачи примјећивали учење дјеце само током учећих
активности, то представља својеврсну
рефлексију методичког разумијевања процеса стицања математичких искустава које
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је повезано са једносмерним активностима одраслих ка дјеци које су често „једнократне” (ретко се понављају или поново
нуде дјеци кроз варијације у њеном току,
или модификације у дубини садржаја).
Када се посматрају дидактичке игре, које
већим дијелом припадају култури подучавања, мада их дјеца могу прихватити
унутар своје вршњачке културе, васпитачи је најтешње повезују са дјечијом игром
и учењем, посебно истичући вриједности
традиционалних игара за грађење математичког сазнања (овдје ћемо поменути оне
које су повезане са временским сазнањима: „Царе, Царе, Лазаре” и „Дан-ноћ”) и
(видети више у Pribisev Beleslin, 2012)).
Међутим, данас се у савременој методици математичког образовања прихвата став да дјеца граде математичка искуства не само у институционалном, односно, вођеном процесу васпитања и образовања, него и у условима свакодневног
породичног амбијента, гдје им подршку
пружају родитељи, старије сестре и браћа,
а и, свакако, свеприсутнији медији. Истовремено, прихвата се став да се математичко сазнање развија спонтано и у вршњачким заједницама у дјечијем вртићу, у којима игра заузима посебно мјесто (Corsaro,
2012; Janson, 2007, 2012). У том случају,
ријеч је о неизрецивом, скривеном сазнању, које све више добија свој теоријски
конструкт и научну прихваћеност (tacit
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knowledge). Култура игре подразумијева
узајамност у односима међу дјецом, који
су најчешће хоризонтални, она је увијек
везана за „овде и сада” („сад кад тата
добије пара” – исјечак из интервјуа са
васпитачицом), иако њени садржаји могу
бити преузети из личне историје („кад сам
данас био код баке...” – исјечак из интервјуа), или измишљени припадати будућности („кад ја јучер будем...” – исјечак из
интервјуа). За културу игре, карактеристично је оно што је још 1928. године Пијаже (Piaget et all., 1928) уочио као преклапање реалитета и светова у дјечијим доживљајима: у њој је без осећаја контрадикторности могуће спајање тих планова, јер
у њима дијете живи. За њено одржавање,
битно је да сви играчи релативно добро
разумеју симболички ниво игре, односно,
да имају способности да баратају симболичким алаткама, међу којима је говор
изузетно битан, на начин довољан да не
буду искључени из игре (Janson, 2012).
Међутим, васпитачи рјеђе примјећују
математичке садржаје унутар културе игре
као вриједне показатеље дјечијих теорија и
система знања. У горе поменутом истраживању, васпитачи су примјећивали садржаје који су одсликавали дјечије математичко знање веома ријетко, а кад су их истицали, доводили су их у везу са конструкторским играма и играма улога (Pribisev
Beleslin, 2012). У играма грађења васпита-

чи су у највећој мјери примјећивали употребу геометријских појмова, док су у симболичкој игри, највише истицане ситуације „трговине”, „школе”, „припреме ручка”, „саобраћаја” и слично, а доминирали
су садржаји у вези са бројевима и операцијама бројева, мјерењем тежине и просторном оријентацијом (Pribisev Beleslin,
2012).
Приступили
смо
истраживању
упознавања дјеце са временским појмовима, истраживању временске дистанце и
мјерења времена на предшколском узрасту.
Полазећи од чињенице да је игра најприроднија и најдража активност предшколког дјетета, одлучили смо да истражујемо
њене категорије (дидактичке, конструкторске, покретне, игре улога) у контексту
усвајања темпоралних знања и искустава.
Методологија истраживања
У нашем истраживању мјешовитог
карактера, у првом дијелу смо се посветили квантитативном проучавању и анализи
(сервеј проистекао из анкетирања са скалирањем), док је други дио квалитативне
природе (рад са једном фокус групом и индивидуални интервјуи са једанаест васпитачица). Емпиријско сервеј истраживање
на узорку од 94 васпитача из 47 васпитних
група са 1257 дјеце предшколског узра-

ста имало је за циљ утврђивање заступљености различитих врста игара код дјеце
предшколског узраста при стицању сазнања о времену. За потребе истраживања
конструисан је инструмент МАКРИ – Математика кроз игру (Алфа Кромбах коефицијент износи 0,911). Израчунавањем
корелација међу варијаблама упознавање
математичких садржаја и дјечија игра настојали смо да докажемо нераскидиву повезаност учења и игре на предшколском
узрасту, те да видимо да ли постоје реални услови за приступање регресионој анализи. Израчунавањем мултипле регресије
овако постављених варијабли настојали
смо утврдити који математички садржаји
најчешће претходе и прерастају у игру када
их предшколци усвајају. Квантитативни
налази које смо добили и њихова интерпретација нагнали су нас да осмислимо и
други дио истраживања. Жељели смо истражити како дјеца користе појмове о времену и мјерење времена у својим играма.
Квалитативно истраживање било је
сведено на питања, односно, на три циља:
шта васпитачи примјећују у дјечијој игри
(конструкторској и игри улога), те у којој
су мјери свесни уплитања садржаја учећих
активности у садржаје и токове дјечије
игре, када су у питању сазнања о времену. Путем протокола везаног интервјуа
ТПУДИ – Темпорални појмови у дјечијој
игри, прикупљени су одговори груписани
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у три категорије: (1) дјечија сазнања о времену: шта, када и како се јављају у игри у
односу на врсту игре, пол и узраст дјеце;
(2) постојање контрадикторности у вези
са знањем о времену која се исказују кроз
игру; (3) повезаност дјечијег знања о времену између активности учења и игре. На
тај начин сакупљени су квалитативни подаци о томе како дјеца примјењују своје
темпорално знање и искуства унутар игара, али су наведени и примјери дјечијих
игара са математичким садржајима, као и
запажања и мишљења васпитача базирано
на њиховом искуству о дјечијој игри и временском сазнању. Квалитативна анализа је рађена по принципу типолошке анализе (Hatch, 2002), која се заснива на тражењу сродних података у вези са унапред
одређеним обрасцима (типовима) који ће
се тражити унутар квалитативних података. У овом случају типови су: опис дјечијих
сазнања о времену у игри, контрадикторности у временским сазнањима и временска сазнања из учећих активности која се
јављају у слободним дјечијим играма. Саз-

нања из квалитативног дијела истраживања у нашем истраживању доживљавају
се као допуна квантитативним подацима,
и дати су сукцесивно.
Имајући у виду да је истраживање
мјешовитог типа, и да је обухватало податке личне природе, поштовали су се анонимност, повјерљивост података, поштовање аутентичности исказа (језика и стила васпитача), те се посебна пажња водила
о рефлексији на сопствене претпоставке и
„личне теорије” истраживача.
Резултати и расправа
Квантитативна анализа: Податке о
учесталости упознавања дјеце са временским појмовима путем различитих игара,
прикупљене путем петостепене скале Ликертовог типа, приказали смо табеларно
(Табела 1). Као што се види, велики број
васпитача, њих 40 (45% испитаника), сматра да дјеца путем добро осмишљених дидактичких игара увијек могу стицати вре-

Табела 1: Заступљеност различитих игара при усвајању временских појмова
игра
никада
ријетко
осредње
често
увијек
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дидактичка

конструкторска

покретна

симболичка

2
10
22
18
42

18
28
26
14
8

6
16
28
38
6

8
16
16
38
16

менско сазнање, док је 38 васпитача (40%
испитаника) запазило да се дјеца играјући
симболичке и покретне игре често срећу и
упознају са временским појмовима.
Да бисмо стекли прецизнији увид,
израчунали смо аритметичке средине заступљености појединих игара са темпоралним појмовима (Графикон 1).
Премда видимо да постоје одређене
разлике у заступљености појединих игара, можемо констатовати да дјеца упознају
временске појмове путем различитих облика игара, а не само дидактичких. Ако узмемо у обзир вриједности петостепене скале Ликертовог типа (5 – увијек; 4 – често; 3
– осредње; 2 – ријетко; 1 – никад), можемо
констатовати да се, према запажањима васпитача, дјеца путем дидактичке игре често могу упознавати са темпоралним садржајима (M=3,94), док то осредње постижу
и у другим играма, и то, у првом реду, иг-

рама улога (М=3,40), покретним (M=3,23),
те конструкторским играма (M= 2,64). Све
ово упућује на чињеницу да, премда су дидактичке игре најплодоноснији, нису и једини простор за усвајање сазнања о времену и да важно мјесто заузимају и слободне форме дјечијег учења кроз игре улога,
покретне и конструкторске игре.
Поимање времена за дијете предшколског узраста често има интуитивни карактер. У дјечијој игри, поготово игри улога, користи се и развија интуиција. Његова симболичка игра може да обухвата и
прошлост и садашњост и будућност. Она
превазилази временску дистанцу, па будућност може да се одигра овдје и сада, а
умрло и нерођено да оживи. Захваљујући
временској свемоћи дјечије игре, временска
сазнања су њено неисцрпно врело. Нпр.
дјевојчица у игри с лутком преузима улогу маме и бебу ујутро буди, а када је ставља
да спава каже јој: Спавај мала бебо, пала је

Графикон 1: Игре са темпоралним садржајима
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ноћ. На овај начин провјежбава се и учвршћује оријентација у времену. Симболички елементи често прожимају и друге врсте
игара које имају временско обиљежје. Нпр.
у покретној игри дјеца имитирају дрво које
расте како пролази вријеме и ускоро додирује облаке (вјежба истезања). Слично је и
код дидактичких и конструкторских игара – ако добију елементе симболичке игре,
добијају улазницу за путовање временом
и погодно су тло за упознавање и усвајање
темпоралних појмова. Такмичарске игре
такође могу постати добар оквир за стицање временских искустава (нпр. да ли ће
се нешто постићи за краће или дуже вријеме...).
Занимљиви резултати до којих смо
дошли статистичком обрадом података подстакли су нас на даља квантита-

тивна проучавања. Жељели смо испитати да ли су и које форме игара предшколске дјеце повезане са усвајањем разноликих математичких садржаја (појам
броја, просторни односи, појам скупа, геометријски облици, временско сазнање,
логичке операције, мјере и мјерења). Добијене резултате, уз помоћ Пирсонових
коефицијената, уврстили смо у Табелу 2.
Пирсонови коефицијенти су значајни на
нивоима 0,01, односно 0,05 и тиме смо потврдили да постоји статистички значајна повезаност између свих истраживаних врста дјечијих игара и усвајања математичких садржаја. Дакле, још једном је,
овај пут математичким приступом, уочена
та нераскидива спона и повезаност игре и
учења на предшколском узрасту.

Табела 2: Дјечија игра и математички садржаји
Варијабле
појам броја

Дјечије игре
дида- конструкт. поигре
све
ктичке
кретне улога
игре
0,260*
0,281** 0,551** 0,406** 0,467**

просторни односи 0,488**

0,553**

0,570** 0,675** 0,705**

0,589**
Усвајање појам скупа
мат.
геом. облици
0,573**
садржаја временско сазнање 0,566**

0,788**

0,710** 0,664** 0,842**

0,800**

0,747** 0,758** 0,883**

0,749**

0,798** 0,787** 0,893**

логичке операције 0,680**

0,729**

0,693** 0,636** 0,839**

мјере и мјерења

0,680**

0,546** 0,617** 0,735**

0,560**

* Корелација значајна на нивоу 0,05.
** Корелација значајна на нивоу 0,01.
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Проучавајући постављене варијабле кретали смо од игре ка учењу и математичким садржајима. Одлучили смо да
промијенимо смијер и да започнемо од
математике (садржаја) и учења и кренемо
према игри, те да видимо постоји ли шанса да учење математике на предшколском
узрасту прерасте у игру, што је педагошки идеал. Општеприхваћен конструктивистички приступ у стицању знања огледа се у томе да особа сама конструише и
осваја знања кроз сопствену активност
(Пијаже, 1964). С обзиром на то да је игра
најдража и најзаступљенија активност
предшколаца, овим анализама жељели смо
да утврдимо који садржаји дјецу највише
покрећу на акцију.
У нашем истраживању, независне варијабле се односе на усвајање различитих
математичких садржаја, а зависне на дјечију игру. Да бисмо сагледали учинак независних варијабли (које су у нашем истраживању упознавање различитих математичких садржаја) на зависну (критеријумску) варијаблу (дјечија игра), потребно је
израчунати мултипле регресију. Изразита
корелација изучаваних варијабли (Табела
2) даје нам могућност приступању израчунавања мултипле регресије. У нашем истраживању, приликом израчунавања предилексије, статистички значајне Пирсонове коефицијенте смо узели у разматрање
при одређивању предикторских варија-

бли (Bryman i Cramer, 2001) и добили смо
резултат да у регресиони поступак можемо уврстити све врсте математичких садржаја. Резултати до којих смо дошли указују
да се сви посматрани садржаји могу сматрати предикторима дјечије игре, с тим да
су неки од њих наглашенији, док су други
мање интензивни. Најбитније резултате
представили смо у Табели 3.
На основу модела 1 констатујемо да
је временско сазнање најизраженији предиктор дјечије игре. Израчунати стандардизовани бета коефицијент за ову варијаблу износи β = 0,893, а њему одговарајући
t-омјер (t=18,995) је статистички значајан
на нивоу 0,000 и објашњава чак 79,7% варијансе. Дакле, ако су дјеца у контакту
само са једним садржајем из математике,
временско сазнање је најподстицајније за
њихову игру и највише јој предикује. Ако
се оно комбинује са геометријским облицима, који други по реду предикују игри,
бета коефицијент се смањује за поједине
садржаје, али укупна варијанса се повећава (90%). Ако посматрамо моделе 3, 4 и 5
видимо сличну тенденцију. Дакле, ако понудимо дјеци упознавање бројнијих математичких садржаја, они ће значајније предиковати дјечијој игри и утицаће на већи
број дјеце. Што је више садржаја, утицај
им се распршује, одосно, појединачни утицај се смањује на рачун свеукупног утицаја. Различита дјеца ће бити инспирисана
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Табела 3: Математика као предиктор дјечије игре
модел
1
Временско сазнање
2
Временско сазнање
Геометријски облици
3
Временско сазнање
Геометријски облици
Логичке операције
4
Временско сазнање
Геометријски облици
Логичке операције
Мјере и мјерења
5
Временско сазнање
Геометријски облици
Логичке операције
Мјере и мјерења
Појам броја
6
Временско сазнање
Геометријски облици
Логичке операције
Мјере и мјерења
Појам броја
Просторни односи

R²

β

t

p

0,797

0,893

18,995

0,000

0,900

0,528
0,489

10,735
9,941

0,000
0,000

0,933

0,419
0,376
0,270

9,444
8,415
6,384

0,000
0,000
0,000

0,963

0,334
0,253
0,318
0,238

9,701
7,020
9,960
8,612

0,000
0,000
0,000
0,000

0,983

0,319
0,220
0,305
0,242
0,151

13,601
8,883
14,040
12,927
10,236

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,994

0,289
0,185
0,293
0,232
0,132
0,134

19,977
12,105
22,115
20,251
14,562
12,281

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Напомена: R² – укљученост варијабли у варијансу; β – бета коефицијент;
t – вриједност коефицијената, p – значајност t-вриједности

за игру различитим математичким садржајима. Једноставно речено, свако дијете
ће имати већу шансу да нађе нешто за себе
и своју игру ако се понуде разноврснији
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садржаји, када је то могуће и оправдано.
У свим комбинацијама (моделима), осим
шестог, највећи утицај и предиктор дјечије
игре је временско сазнање (Табела 3).

Квалитативна анализа: Интересантни квантитативни налази и интерпретација статистички обрађених резултата отворили су простор за квалитативни дио
истраживања на једном конкретнијем нивоу и на суптилнији начин, уважавајући
специфичности конкретне дјеце у једном
васпитном контексту. Најприје, општи је
утисак васпитача да дјеца најчешће користе ове појмове у играма улога. Када је
у питању пол дјетета, углавном не примјећују разлику у употреби ових појмова,
иако је једна васпитачица повезала девојчице са емпатичним радњама према другој
дјеци у игри „брзо ће мама доћи” (исјечак
из интервјуа). У односу на узраст, разлика
је примјетнија. Више васпитача примјећује
да млађа дјеца ређе „маре” за вријеме, како
истиче једна васпитачица. Поред тога, старија дјеца их користе када се играју путовања (у ишчекивању путовања), подстакнути школом у коју треба да се упишу
(„ових дана примјећујем (старија васпитна група) да је датум приредбе за пријем
првачића, као и тачна сатница, омиљен
лајтмотив сваке игре...” – исјечак из интервјуа), или „игара маме, тате и дјеце”
(исјечак из интервјуа).
У односу на унапријед утврђене типове у анализи, добили смо сљедеће резултате.
Опис дјечијих сазнања о времену у
игри. Васпитачи су запазили сљедеће вре-

менске појмове које дјеца користе током
игара, који су распоређени према учесталости запажања:
Редосљед активности и проток времена: васпитачи у највећој мјери наводе начине како дјеца у својим играма улога (али у овом дијелу често
наводе и дидактичке игре и њихове активности којима подстичу сазнавање о временском току и интервалима) користе временске појмове у контексту протока времена унутар редосљеда годишњих доба, периода и ритма дана, боравка у вртићу и слично. Васпитачица наводи
примјер дјечака који „ниједно доба
дана није повезивао са спавањем, него
само са игром. Родитељи су се жалили да га увече једва смјештају у кревет, тако да је појам о времену одређивао на начин да се ујутро игра
у вртићу, по подне са братом, увече
са играчкама” (исјечак из интервјуа),
што упућује на субјективно (егоцентрично у Пијажеовском смислу) доживљавање времена – дијете и његове активности су репер протока времена, те се оно схвата као нека врста
саставног дијела живота. Поред тога,
једна васпитачица је указала на то
да дјеца када користе говор у вези са
прошлим догађајима, најчешће користе ријеч „јуче”, односно, присјећање
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и искуства из удаљених догађаја често нису логички повезана са оним догађајима које описују. Са друге стране, када користе догађаје из ближе
прошлости, користе их уопштено (на
примјер, „ово љето” – исјечак из интервјуа).
Употреба временског искуства око
емоционално захтјевних догађаја
и прибављање емоционалне сигурности: готово сви васпитачи примјећују да дјеца, посебно млађа, користе ријечи за вријеме како би се
утјешили, обезбиједили себи сигурност, емоционално подржали и слично. Мада их углавном перципирају
ван дјечије игре, обично током стресних дијелова боравка у вртићу из
угла дјетета (упис у вртић, одлазак на
спавање, период обједовања; „дијете
чим дође у вртић каже васпитачу да
одмах спусти кревет, јер он мора да
спава јер ће по њега доћи мама”; „приче о времену актуелне су у периодима адаптације, када дете несигурно
и уплашено механички пита колико
још треба да прође до доласка родитеља, а да при томе познаје само изглед сата а не и његову функцију”; „не
може се кренути у школу ако нисмо
били на мору” – исјечци из интервјуа),
васпитачи наводе и неколико примјера из игара улога, углавном везана за
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тјешење беба („сад ће”, „брзо ће доћи”
– исјечци из интервјуа). Унутар ове
категорије наводимо и једну посебну
врсту субјективног доживљаја временског тока: неколико васпитачица
је запазило да проток времена дјеца
мјере на основу сопственог ангажмана, односно, осјећаја, што се нарочито одражава у досадним активностима; „ако је игра занимљива траје им
кратко, па се буне како смо брзо завршили игру, ако им је нешто досадно
да се играју, онда им то траје дуго” –
исјечак из фокус групе, или кроз примјер радње друге особе: „један дјечак
је рекао: Како тета споро чита као
да јој се спава” – исјечак из интервјуа.
Временска искуства из свакодневног живота: васпитачи наводе да
дјеца посебно вежу временска искуства са њима важним животним
ситуацијама („сутра сам ишао код
баке...” – исјечак из интервјуа; већ наведен примјер поласка у школу). Поред тога, у овом сегменту дјеца у играма користе ријечи које су чули од
одраслих као ознаке за вријеме.
Временска димензија типичних
садржаја симболичке игре: васпитачи их ређе истичу, иако би се пажљивијим праћењем сигурно могло добити много више података о томе како
скривено искуство које дијете има

изграђено у виду „теорија” о времену (уколико прихватимо став присталица конструктивизма да дјеца у
процесу сазнавања граде, разграђују
и поново састављају своје личне „теорије”, које могу бити противречне,
пуне грешака из угла одраслих; видјети више у Chaille и Britain, 2003), утиче на дуготрајност укључености у
игру и сложеност њеног игровног
плана и сижеа („иде мама сада на посао” – исјечак из интервјуа)
Употреба мерних инструмената у
игри појављује се у исказу једне васпитачице, која повезује игре са активностима у којима су се дјеца упознавала са начинима мјерења времена.
„...ако у центру улога као реквизит
имају понуђени сат, подешавају тачну сатницу (пун сат) доручка, ручка у вртићу, поласка кући или устајања послије поподневног одмора.
Нека, углавном дјеца оних родитеља
који раде до касно, често у игри подешавају на сату вријеме када родитељ долази кући. Битно је нагласити
да су ова дјеца претходно прошла низ
учећих активности о мјерењу времена и користе управо оне принципе које су користили и приликом самих активности (подесе казаљке на
сату, а затим кажу шта у то доба
раде)” – исјечак из интервјуа. У овом

примјеру се види како дјеца садржаје
учећих активности користе да би градила своју игру, што се у литератури
назива „игра изазвана програмом”
(Johnson, Christie, & Yawkey, 1999).
Када су у питању контрадикторности у временским сазнањима, васпитачице најчешће истичу замјене ријечи са њиховим реалним значењем: дјеца најчешће
појам јуче замјењују са појмом данас, или
обрнуто, када говоре о својим радњама
које су се десиле, или треба да се догоде. То
примјећују и код старије предшколске дјеце. Поред тога, једна васпитачица је примјетила да у конструкторској игри, дијете каже „како ће брзо нешто урадити, на
примјер направити кућу, а то учине баш
споро, односно, треба им времена” – исјечак из интервјуа. Запажена контрадикторност, настала из недовољно развијеног
рјечника, као и неразумијевања симболичког репрезентовања реалног феномена,
који је арбитраран, у вези је са социјалним
сазнањем (Chaille & Britain, 2003). Оно није
присутно у стварима као што је то физичко сазнање, нити га дијете може докучити
својим мисаоним процесима. У питању је
сазнање (имена ствари, ознаке, симболи,
појмови, конструкти и слично) које мора
да се преноси и које дијете мора да гради
како би могло припадати културолошком
контексту унутар кога се оно примјењује.
Ту велику улогу имају одрасли. Занимљиво
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је истаћи да Монтесори наглашава да говор одраслог упућен дјеци (нарочито када
је у питању учење назива) мора бити сведен, прочишћен и фокусиран управо на
оно што дијете учи (Montessori, 1912).
Сљедеће што нас је интересовало било је у вези са питањем односа игре
и учећих активности, и како се временска сазнања из учећих активности појављјују у слободним дјечијим играма. Анализа података указује да васпитачице могу
да препознају утицаје својих активности
на игровне ситуације („што више апликација, илустрација, метода, показивања,
практичних активности, дидактичких
игара помаже дјеци у усвајању појма о времену и временским промјенама” – исјечак
из фокус групе). То у великој мјери зависи
и од тога колико је активан био сам васпитач, прије него дијете у току учећих активности: „оно што би се могло сматрати аксиомом и ових, као и уопште активности
којима се усвајају било какве новине – ’ехо’
њиховог дјеловања зависи од тога колико смо ефектно, богато, креативно успјели да анимирамо дјецу” – исјечак из интервјуа. Стиче се утисак да игра васпитачима постаје „прозор у успјешност њихових
активности”, што је само једна димензија
процеса иницирања грађења знања. Мало
се пажње, барем у нашем узорку, усмјерило на саму игру и искуства дјеце као значајних симболичких алатки неопходних да
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богате и разгранавају своје игре, односно,
на инспирацију за игру која је покренута
током планираног подучавања.
Закључак
Имајући у виду претходно речено,
закључна разматрања биће у вези са неким
импликацијама за методику предшколског
васпитања и образовања. Наиме, видно је
да васпитачи имају комплексна и богата
сазнања и вјештине о начинима како подстицати дјечија сазнања о времену кроз
дидактичку игру, али се чини да та знања
морају бити поново реструктурирана у односу на све присутније захтјеве савремених теорија предшколског васпитања и образовања.
Наиме, ослањајући се на идеје конструктивизма, стиче се утисак да би управо унутар дјечијих игара васпитачи могли добијати поуздане одговоре на питања шта су дјеца изградила као
своје теорије, како разумију оно што се
планира, како то доживљавају и слично, тако што ће се користити знањима и искуствима из учећих активности
као градивним елементима својих сазнајних система. То би требало да буде саставни, можда и најбитнији дио процеса
планирања – примјењивања – процјењивања васпитно-образовног процеса у ос-

нови кога леже добре методичке компетенције васпитача. Тако би методика предшколског васпитања и образовања требала имати и обавезујућу област метода и
вјештина препознавања потреба, могућности, интересовања, теорија које се очитују у „актуелној зони дјечијег развитка”,
да би та сазнања о дјеци кроз „зону наредног развитка”, и кроз инспирације у учећим
активностима, васпитачи поново враћали
дјеци. Тиме би се омогућио двосмјеран, и
много комплекснији процес учећих активности у којем би подједнако учествовала
дјеца (омогућило би се да имају свој глас),
не само као „примачи”, него као иницијатори учећих активности. На тај начин би
се дао допринос методичком интегрисању
искустава (као основе сазнања) која дјеца
стичу у различитим окружењима, и превазишао мање-више имплицитни мит да се
учење догађа само за вријеме учећих активности.
Са друге стране, методика се може
руководити идејама о постојању неколико
„култура” у вртићу. На томе се могу заснивати препоруке како ефикасно доприносити обогаћивању различитих култура и
градити методичке компетенције васпитача да балансирају у том комплексном и вишеслојном процесу енкултурације:

➢➢ културе бриге за дјецу (гдје спадају
ритуали, брига за здравље, благостање, свакодневно комуницирање,
интеракција и емоционална размена, и слично),
➢➢ културе подучавања (учеће активности, активности са цијелом групом, мањим групама – којима се
данас даје примат према програмским захтјевима, индивидуалне
активности, или оне активности
које иницира васпитач и руководи
њима или их препушта дјеци; што
подразумијева структурисање активности, али и окружења), и
➢➢ културе вршњачких заједница (у
којима дјеца иницирају активности, руководе својим активностима,
и гдје је игра на посебном мјесту.
Да би дјеца могла заједничарити,
неопходни су им услови као што
су: довољно времена за развијање
игара, пријатељски настројена средина, неопходна искуства у комуникацији, игровном плану и слично, што је такође у дјелокругу процеса планирања и програмирања,
иако има сасвим другачије форме
у односу на културу подучавања).
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УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА ИЗМЕЂУ ПАРАДИГМИ
ФУНКЦИЈА ЗНАЊА
Резиме: У новије време дошло је до постепеног померања и промене парадигми од
неохуманистичке ка утилитарној функцији знања, што се пројектовало на све области,
па и на учење страног језика. У том смислу, постепено се напуштала идеја о темељном
усвајању знања из дотичног језика, а са њим и идеје о култури и уметности, пре свега
књижевности, народа чији се језик учи, и прелазило на тумачење познавања страног језика као корисне вештине. Овакво схватање довело је до озбиљног обезвређивања, па и
омаловажавања учења страног језика, и његовог редуковања на пуко усвајање форми и
модела који се потом могу репродуковати. До поменутих промена дошло је због заокрета у савременој филозофији од неохуманистичке ка утилитарној функцији знања, који
се потом рефлектовао и у педагогији. У том смислу и у учењу страног језика као највиши циљ наметнула се примена, то јест његова употреба. Стога се, у савременој методици наставе страног језика превелик акценат ставља на примену свих, па и тек стечених и још неусвојених знања, што за ученике представља проблем, јер се, као што је то
већ добро познато, примењивати може тек оно што је претходно увежбано. Будући да
у пракси није примећено побољшање, већ долази до снижавања нивоа знања са којим
ученици излазе из школе, у раду се покушавају сагледати проблеми који до тога доводе
и покушавају се пружити предлози за побољшање.
Кључне речи: учење, страни језик, функција знања.

1 rajis@open.telekom.rs
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Уводна и теоријска разматрања
У периоду који је иза нас догодиле су
се бројне промене у свим областима живота, па тако и у учењу страног језика. Ове
промене нису настале ни из чега, већ су
само део ширег дидактичког, педагошког и
друштвеног контекста, у чијој основи леже
промене у филозофији. Међу поменутим
променама примећена је и она у схватању
и тумачењу многих, па и основних појмова у образовању и васпитању, као што су
знање, учење, компетенције и сл. Из овога се закључује да смо сведоци смењивања
парадигми функција знања, што је потом
неминовно довело до значајних промена у
педагогији и у образовању. У том смислу
констатовано је да живимо у социо-политичком контексту постмодерног друштва
са доминирајућом неолибералном идеологијом која тежи ка чистој економској рационалности и своди индивидуу на зависнике „економског успеха”, као основног
критеријума понашања човека „потрошачког друштва”. (Штефанц, 2008). Јасно
је, дакле, да је одавно дошло до удаљавања
од хуманистичке парадигме и преусмеравања у новом правцу.
Када је реч о функцији знања, данас
се као основне одреднице помињу неохуманистичко и утилитарно усмерење (Узелац, 2003.) која заправо представљају два
супротстављена становишта; једно, које
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као свој највиши циљ истиче корист и друго, за које је највиша вредност човек и његова индивидуалност.
Утилитаризам, који у свом корену има латинску реч са значењем корист, предност, сматра се етиком оријентисаном ка сврси, а од значаја је и у другим областима, као што су филозофија
друштва и економија. Основа за етичко вредновање у овом правцу је принцип корисности, односно утилитарна основна формула и максима: „У моралном
смислу је добра, одн. исправна она радња,
одн. правило делања (норма), чије су последице оптималне за добробит свих којих
се она тиче”. Суштина утилитаризма сажима се у захтеву: „Делај тако да настане
највећа могућа количина среће!”, из чега
произилази принцип максималне среће,
која произилази из агрегације среће појединачних индивидуа (Nascher, 2009).
Неохуманизам супротставља вредност индивидуалности сваког појединца, која се у току школовања мора образовати, без обзира на друштвене и актуелне потребе. Језик притом важи за центар људскости, а преко формалног језичког образовања човек долази до самога себе. (Blankertz, Matthiessen, 2001).
Из перспективе овог рада треба истаћи
у којој мери је овај правац придавао значају учења страних језика, што постаје сасвим очигледно из констатације да се сма-

трало да је за поменуто проналажење самога себе посебно погодно учење класичних језика (страогрчког и латинског) јер
се веровало да они могу чистије да репрезентују језичке структуре. Поред учења самог језика подразумевало се и бављење дотичном културом.
Преламање парадигми функција знања
кроз призму учења страног језика
На почетку поменуте промене нису
мимоишле ни учење страног језика као једног од сегмената образовања коме се данас,
с једне стране, посвећује велика пажња, док
се, с друге, редукује на пуку вештину која
треба да допринесе бољем презентовању
других стечених компетенција и њиховом
повезивању на глобалном нивоу. У том
смислу и у овој области дошло је до померања од неохуманистичке ка утилитарној
функцији знања, која је са собом доносила и промене метода и приступа у настави
страног језика, од традиционалне граматичко-преводне, преко директне, аудиооралне, структурално-глобалне и аудиовизуелне методе, па све до комуникативног и акционог приступа.
Сагледавање поменутих метода и
приступа, као и актуелне ситуације у методици наставе страног језика, јасно указује
на поменуто мењање сагледавања функ-

ције знања у овој области. У том смислу се
у другој половини 20. века уочава удаљавање од некада постављеног циља овладавања неким страним језиком – језик треба
да се усваја као целина, а не само неки његови, за основну комуникацију неопходни, делови. Почеци оваквих настојања, вероватно, леже у периоду када је америчке
војнике за кратко време требало оспособити да се снађу у страној земљи и да са тамошњим становништвом остваре основну
комуникацију. Иако је у том моменту свима било јасно да се ту ради само о пуком
оспособљавању за преживљавање у туђем
окружењу, изгледа да је тада отворена Пандорина кутија, из које су почели да излазе
разни методи који су обећавали све боље и
брже резултате, све до оних фантастичних
са рекламних летака: Научите страни језик
за три недеље и сл.
Планови и програми овог предмета
и уџбеници за њихову реализацију постепено су се пунили различитим сценама из
живота, иза којих су потом следили дијалози, одн. игре улога које је требало одглумити и тако се „обучити” за сналажење у
поменутим ситуацијама. Пропорционално
појављивању поменутих текстова и вежби
из уџбеника, књижевни текстови који су
до тада представљали основ за учење неког језика и корпус на коме се он усвајао,
полако су нестајали. Поред уџбеника, некада су за све узрасте постојале и посеб185

не књиге лектире са добро промишљеним
избором текстова, који су на настави обрађивани слично онима из лектире у оквиру матерњег језика. За овакве текстове више није било места у, како се обично
каже, „ионако пребукираним плановима и
програмима”. У њима се све више простора давало ономе за шта се сматрало да ће
допринети што бржем овладавању овом
„вештином”, а притом су се занемаривале
основне потребе и законитости функционисања људске психе и процеса учења.
Праћење и упоређивање материјала
за учење и метода за које су они настајали,
указује и на све мање коришћење текстова из којих се усвајао језички материјал,
односно речи, фразе и структуре. Уместо
њих појављују се све краћи облици који
служе за опонашање, као што је то раније
био случај, или као полазиште за дискусију,
одн. реализацију неког практичног задатка, што је присутно у данашњим методама. И ово опажање јасно указује да се данас језик не учи ради његовог познавања,
односно проучавања и продубљивања, већ
само са циљем да се што пре употреби.
Иако овакви заокрети у методици
наставе страног језика постају јаснији разоткривањем филозофије у њиховој позадини, и даље остаје отворено питање о њиховој оправданости, али и ефикасности. У
периоду неохуманистичке педагогије језик је, као што је већ поменуто, сматран
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суштином човечности, те му је поклањана изузетна пажња, а његово учење подразумевало је бављење њиме као посебним предметом проучавања. Језик је у том
смислу сагледаван не само као један комуникациони код већ и као посебан систем чијим се проучавањем изграђује и
сопствена суштина. Ово се, међутим, у савременој методици наставе страног језика не само потпуно изгубило већ је постало нешто застарело, те аутоматски и лоше
и реакционарно. Уместо поменутог анализирања и проучавања структуре језика
који се учи, у новој методици наметнути су
неки нови задаци који као заједнички именитељ у себи имају употребу, те је јасно да
припадају оном другом правцу, то јест, да у
својој основи имају функцију знања сагледану из угла утилитаризма.
Ово се, међутим, коси са потребама
и могућностима ученика, односно са законитостима процеса учења сваке, па и језичке материје. Колико год ученици били
жељни да што пре проговоре на језику
који уче, они се истовремено у поменутим
приступима не сналазе или то веома тешко чине, што код њих доводи до фрустрације и стварања несигурности. Та несигурност неретко прелази и у одбојност према
нечему што им се чини сувише тешким, па
чак и несавладивим. Овакво доживљавање
је потпуно разумљиво када се на уму има
општепознато правило да при учењу тре-

ба ићи од познатог ка новом и од ближег
ка даљем. У поменутим приступима ови
принципи се потпуно занемарују. Од ученика се, додуше различито формулисано,
након првог сусрета са новом језичком материјом (прво читање, слушање или гледање видео-материјала) тражи да то што
им је презентовано препричају, односно да
потпуно нове речи, изразе, па и конструкције одмах употребе. Овим се сасвим занемарују сва дидактичка, али и здраворазумска правила, јер се од ученика заправо очекује да већ знају и могу да примене
све што би из поменутог материјала требало да науче. Јасно је да се заборавља да поменути језички материјал у овом случају
није полазиште за дискусију, већ градиво
које они тек треба да уче. Да би га научили, очекује се да овакав материјал у себи
садржи нове речи, фразе и конструкције,
на које најпре мора бити указано и које морају бити објашњене. Тек тада се може очекивати да их ученици науче и увежбавају,
да би потом били спремни и да их примењују, а чини се да се то у савременим методичким приступима често губи из вида.
Савремени приступи учењу страног
језика и материјали за њихову
реализацију
Поставља се питање како је дошло до
оваквог заокрета у коме се често забора-

вља да страни језик на овим часовима није
само средство комуникације, већ и предмет проучавања. Чини се да кључ проблема, односно одговор на ово питање, треба тражити на месту на коме су поникли,
то јест курсевима из којих су овакве идеје
произашле. Сагледавање материјала по
којима се данас, не само код нас већ и широм света, уче страни језици показује да
су они настали на говорном подручју језика који се учи, дакле, потпуно изван спољне перспективе. Овакви уџбеници, састављени према комуникативној методи, односно из угла акционе перспективе, настали су, бар када је реч о уџбеницима за
учење немачког језика, са намером да се на
немачком говорном подручју том језику
науче они који су се на том подручју нашли без његовог познавања. Сагледавано из
поменуте перспективе, ови материјали,
приступи и методе су одлични и савршено врше своју функцију. Проблем, међутим, настаје када се они из поменутог оквира изнесу и покушају применити у околностима у којима говорници једног истог
језика, у сопственом окружењу, уче страни
језик. Под таквим околностима показују се
њихови очигледни недостаци, односно непримереност за овакав рад. Поменути материјали (наведимо овде на пример оне из
серија Themen, Der grüne Max или Aspekte
за учење немачког језика од А1 до C2 нивоа) настали су у духу комуникативне, а у
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новије време све више и акционе перспективе. Рад на часу страног језика приближава се ономе на часу матерњег, што га води
од мотивационе припреме, у смислу питања која треба да покрену размишљање о
теми која ће се обрађивати, преко рецепције одређеног материјала, који може бити
текст, филм или аудио-снимак, као и представљања његовог доживљаја и тумачења,
до неког конкретног задатка из области о
којој је реч. Иако овакав концепт на први
поглед делује сасвим исправно и привлачно, он то јесте само под околностима учења
језика на његовом говорном подручју, у
оквиру мешовитих група, где су сви ученици, као и наставник, упућени да говоре
немачким, као јединим заједничким језиком, те им је, да би уопште комуницирали, неопходна комуникативна метода. Будући да поменути наставници не владају
језицима својих ученика, за њих преводна метода никако, чак ни као помоћ у екстремним ситуацијама, не долази у обзир.
У погледу разумевања језичког материјала они се морају ослонити на тумачење и
на основу њега разумети јесу ли ученици исправно разумели оно што им је презентовано. Међутим, при оваквом раду се
отварају бројне могућности за неисправно разумевање и тумачење речи, израза и
фраза, као и за мноштво „рупа” кроз које
вредан језички материјал може једноставно да „отцури”, односно да прође незапа188

жено јер му при интерпретацији није посвећена пажња.
Поред поменуте интерпретације, ови
материјали су пуни и задатака за самостални или рад у мањим групама, који би,
у складу са намером пребацивања фокуса,
активности и одговорности, са наставника
на ученика, требало ученике да мотивишу
и оспособе да раде и уче самостално. Међу
њима се, обично, као нека врста домаћих
задатака, налазе и они настали у складу
са акционом перспективом као новим усмерењем у методици учења страног језика. Овакви задаци су у описаном контексту учења на говорном подручју оправдани,
занимљиви и веома корисни. Ученици их,
највероватније, и не доживљавају као наметнуте задатке. Они су једноставно део
њихове свакодневице и борбе за освајање
света у коме су се обрели, за које је језик
главни кључ. Ти ученици се свакодневно
посвећују таквим задацима; они морају да
се крећу по граду, проналазе места и улице, користе градски превоз, иду у куповину, проналазе смештај, пријављују се у неким институцијама, добију одређена документа, потврде и слично. Све ово нико од
њих не сматра наставом страног језика и
домаћим задатком, већ, једноставно, животом. Домаћим задатком би се још мање
могли назвати одговарање на телефонске
позиве, гледање телевизије, изласци у ресторан, на кафу, у позориште, биоскоп, на

концерт. У оваквом окружењу ученици задатке да припреме информације и реферишу на различите теме о земљи из које долазе, такође, вероватно, не доживљавају као
непријатан и заморан задатак, већ пре као
прилику да се изразе и искажу нешто што
би и сами желели.
Учење страног језика ван његовог
говорног подручја
Сасвим другачији односи, могућности и потребе настају када се контекст
промени, односно, када се учење страног језика посматра изван његовог говорног подручја у, по питању језика средине
и порекла, хомогеним групама са наставником који, такође, поред оног који се учи,
говори и језик својих ученика. У оваквом
контексту већ у старту се мењају потребе
и приоритети, а тиме и мотивација и заинтересованост за садржаје и приступе;
Осим тога мењају се и могућности наставника да са ученицима комуницира. Овакве
групе страном језику прилазе као и било
којој другој материји коју уче (слично градиву из хемије, биологије, историје и сл.),
а не као средству комуникације. У складу
са тим, они очекују да на настави упознају
језик који уче, да им он буде приближен и
објашњен, те да га у оквиру ње и увежбају.
Овакав став потврђују и резултати неексперименталног систематског посматрања

спроведеног на пригодном узорку студената прве године Учитељског факултета
и Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” који уче немачки језик. Показало се, наиме, да студенти
често нису спремни да прихвате примену
комуникативне методе и врше неку врсту
тихог бојкота „отаљавајући” оно што би
требало да подигне радну атмосферу. Трагање за узроком тога довело је до заједничког закључка да нису спремни за такав начин рада и да се осећају веома несигурно,
што код њих ствара неку врсту застрашености коју би превазишли тако што би се
најрадије сакрили иза неког материјала и
не би отварали уста на часу.
Могућности за превазилажење
проблема у наставној пракси
Поменуте изјаве откриле су корен
проблема који је требало превазићи, што
се покушало некаквом дијагоналом кроз
постојеће методе и приступе. Студенти су
се најпре упознавали са текстом и формалним одликама језика које су се у њему појављивале, а затим су им се нудиле класичне вежбе за увежбавање упознате лексике, одн. граматике, да би, у следећем кораку, добили комуникативне задатке и ситуационе проблеме. Овакав рад је за студенте
био прихватљивији, што су они потврђивали не само вербално већ и много актив189

нијим радом на часу у много пријатнијој и
опуштенијој атмосфери. Ову промену ситуације студенти су образлагали већом сигурношћу у оно што раде будући да су одређене језичке садржаје не само упознали
него и „научили”, те су били спремни да их
примене. Но, задаци последња два типа и
даље су ишли тешко и готово да их није
било могуће извести, или бар не онако
као би то требало. Већ при извођењу игара улога била је приметна досада и одбојност, док је при раду на комуникативним
задацима долазило до расплињавања, „забашуривања” и очигледног показивања
незаинтересованости, а реализација ситуационих проблема била је далеко од онога
како би то требало да изгледа. Такође, при
раду је откривено да ни преводна метода, која се већ сматра застарелом и превазиђеном, није за потцењивање, јер једина
обезбеђује потпуну сигурност да су садржаји заиста схваћени исправно. У пракси
се показало да, упркос убеђењу студената да су садржаје добро разумели, то није
увек било тако, те се чини да и ова метода
има своје оправдано место и у савременој
настави страног језика, уколико се на прави начин у њу интегрише. Осим тога у неким ситуацијама је било пуно ефективније
превести одређени израз, него читаву групу пустити да лута у трагању за његовим
значењем уз присуство сталне претње да
се при њему изгубе.
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Поменути резултати посматрања јасно скицирају слику жеља и потреба ученика који се налазе ван говорног подручја језика који уче. Они том језику нису непрестано изложени и најчешће га уче само у
изолованим условима неке врсте – „света
под стакленим звоном” који постоји само
у оквиру часова, док се у свом реалном окружењу готово и не сусрећу са њим. Учење
страног језика ван његовог говорног подручја личи на, како то Катја Дреер формулише, учење пливања на сувом ... било би
боље да смо у води, али то остаје утопија
(Bildungsblick.de/a/83773/man-lernt-einesprache-um-sie-sprechen-zu-koennen/).
Оваква ситуација код већине изазива
смањење нивоа мотивације за решавање
ситуационих проблема, јер они нису део
реалности са којом се суочавају, већ им изгледају као непотребно оптерећење. Наравно, ово не значи да од поменутих захтева и задатака треба одустати, већ да за њих
ученике треба боље припремити, односно,
њима би требало да претходе други задаци
у којима би се ученици могли припремити
и стећи потребан степен сигурности да се
упусте у њих.
Слична запажања у својим коментарима износе и други наставници страних језика који раде са различитим узрасним групама, како у државним основним
и средњим, тако и у приватним школама
страних језика. Са друге стране, поткре-

пљују их и коментари родитеља незадовољних постигнућима своје деце, јер се
њихова очекивања, да ће она те језике за
краће време проговорити, нису остварила.
При учењу страних језика, као и свих
осталих предмета изучавања, значајне су,
те их је као такве неопходно и поменути,
разлике у когнитивним стиловима, стиловима учења, перцепцији, као и индивидуалне разлике, које у великој мери утичу на
све факторе учења и значајно доприносе
различитим резултатима. Овакве разлике
чине да се исти приступ или метода у две
групе или код две индивидуе покаже сасвим различито. Ово је још један од разлога да се и при учењу страног језика, као и у
другим областима, примењују разноврсне
методе и приступи, по могућству више
њих за све што се обрађује, да би се на тај
начин задовољиле потребе што већег броја
ученика, а самим тим и настава била ефикаснија.
Закључак
Све наведено јасно указује на померање функције знања од неохуманистичке, у којој је било битно знање само по себи, које
је даље било у функцији ослобађања човека, ка
утилитарној, у којој се све своди на примену и у којој и нема баш пуно места за човека и уметност, и која, својим претераним

инсистирањем на употреби, у овом случају промашује циљ, то јест изазива контраефекат.
Иако све што је у овом раду наведено
делује као општепознато, то је са тачке развоја методике страног језика на којој смо
се данас нашли, заправо иновативно, јер,
ако то није, остаје питање како смо се на
овој тачки обрели и зашто нам резултати
не потврђују адекватност и ефикасност савремених метода? Намера овог рада је стога да скрене пажњу на потребу поновног
промишљања о свим постојећим методама и приступима учењу страног језика, уз
њихово ново сагледавање и процену и уз
узимање у обзир околности под којима се
одређено учење одвија, као и педагошких
и психолошких карактеристика и законитости. Све ово се препоручује да би се дошло до неке нове методе која би била пресек постојећих, уз узимање оног најбољег
од свке за дати садржај и контекст. При
овом конципирању у обзир би се морали
узети сви у раду наведени аспекти и различитости, те оставити простора са зве различите типове група и ученика. Не сме се,
пред очима имати само неки „идеални ученик”, односно студент неке од филолошких група, који је максимално посвећен и
мотивисан, те ће учинити све што му се
као задатак постави, већ широка популација са потпуном лепезом својих могућности, ограничења, потреба и жеља. У свр191

ху реализовања поменутог задатка, намеће
се потреба спровођења обухватнијег емпиријског истраживања са употребом различитих материјала и метода уз праћење
различитих параметара (између осталог
и оних који су у раду поменути: адекватност, ефикасност, прихваћеност и омиљеност код ученика и сл.) у целокупној попу-

лацији која се учењу страног језика посвећује. Тек након сагледавања резултата
једног оваквог истраживања, моћи ће се са
већом сигурношћу приступити осмишљавању нових метода и приступа у учењу
страног језика.
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КУРИКУЛУМ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ
ЗАСНОВАН НА ОБРАЗОВНИМ СТАНДАРДИМА
Резиме: Образовање је комплексан процес чији је један од кључних делова курикулум, те се његова улога не сме се занемарити у сагледавању ефективности образовања. Постојећи наставни план и програм за основну школу је само делимично усмерен
ка остваривању образовних стандарда постигнућа ученика. Стандарди који нису имплементирани у наставни програм и програм који није усмерен ка стандардима чине
одвојене јединице што никако не води квалитетној реализацији наставе. Курикулуми
засновани на стандардима на националном нивоу су саставни део образовних рефоми
у многим земљама, где се ефекти могу сагледати кроз постигнућа ученика. С обзиром
на то да се постигнућа ученика мере и на завршном испиту, који пре свега представља
испитивање нивоа остварености стандарда за крај другог циклуса образовања, програм усмерен на стандарде постаје потреба. Сама промена курикулума би захтевала
мониторинг и евалуацију, чиме се обезбеђује правовремена повратна информација о
ефектима промена и могућност за модификовање у складу са прикупљеним налазима,
што ће бити детаљније дискутовано у саопштењу.
Кључне речи: Курикулум, образовни стандарди, ученичка постигнућа, унапређивање.

Увод1
Образовни систем је сачињен од различитих компоненти: школских објеката, опреме за школу и наставу, планова и
програма, уџбеника, начина финансирања,
управљања, кадрова, евалуације и др. (Ivić
i sar., 2001). Важну компоненту образовног
1 gajicpo@orion.rs

система чини и курикулум који обухвата
циљеве, задатке, садржаје, методе, стратегије и евалуацију учења. Курикулум је
шири појам у односу на наставни програм који представља уопштене васпитнообразовне задатке и садржаје (Вилотијевић, 2012). Сви делови образовног система имају јединствени заједнички циљ ка
квалитетним постигнућима ученика. Об193

разовни систем у Србији је у претходним
годинама прошао кроз различите покушаје реформи, али су оне најмањи утицај
имале на измене курикулума. С обзиром
на то да Србија тежи изградњи модерног
образовног система, који тежи стварању
друштва знања у складу са политиком ЕУ
(Lisabonska strategija, 2005), неопходно је
константно иновирање свих сегмената образовног система, па тако и курикулума.
Новина која је 2011. године уведена у
система образовања у Србији јесу општи
образовни сандарди за крај првог и другог
циклуса основног образовања. Међутим,
курикулум је остао исти, тј. није усклађен
са предвиђеним образовним стандардима.
Оваква неусаглашеност има велики утицај
на наставни процес и на постигнућа ученика.
Дакле, неопходно је променити курикулум и ускладити га са образовним
стандардима како би се остварило „...повећање квалитета наставног програма, а
тим и способности ученика да га разумеју
и релевантности представљених знања и
вештина. На самом крају ове промене морају довести до повећања ефикасности образовања” (УНИЦЕФ, 2001:128).
Резултати досадашњих међународних истраживања (ПИСА и ТАЛИС) показују ниску мотивацију ученика у Србији
за учење, као и то да ученици у Србији за194

остају у постигнућима из свих испитаних
области у односу на ОЕЦД просек и неке
од земаља у окружењу.
Постигнућа ученика зависе од много фактора који су у студијама образовне
ефективности сврстани у четири нивоа:
ученички, одељењски, школски и системски ниво. (Kyriakides et al., 2009). Курикулум, као један од фактора системског нивоа, не сме се занемарити у сагледавању
ефективности образовања.
Различити истраживачки налази
Платформе на којима је засновано
образовање и које имају оријентацију ка
дефинисаним оквирима националног курикулума и/или стандардима током година су постале саставни део образовних реформи у многим земљама.
Тако се у Холандији, Финској, Естонији, Немачкој и др. национални курикулуми увелико примењују (Desurmont, A.,
Forsthuber, B., Oberheidt, S., 2008). Након
првих резултата ПИСА истраживања 2000.
године, у Немачкој је израђен национални
оквир за курикулум заснован на стандардима постигнућа. Резултати ПИСА студије
су у многим земљама подстакли доносиоце
одлука да размишљају о суштинској промени у образовним политикама. „Они описују ту промену као промену фокуса. Док

су пре ПИСА студије најважнији аспекти
о којима се размишљало и на које је била
фокусирана образовна политика били повезани са условима (тзв. „input оријентација”) као што су финансијаска улагања,
наставни програми, регулисање услова за
обављање професије наставника, итд., након ПИСА студије фокус се помера ка исходима образовања (тзв. „outcomes оријентација” – оријентација на резултате и исходе) као што су образовна постигнућа ученика, разлике у постигнућима различитих
група ученика, постигнућа школа, постигнућа појединих немачких република итд.
У овој промени фокуса кључну улогу су
имали национални стандарди образовних
постигнућа” (Baucal, 2012:52). Наравно да
промена курикулума није једини фактор
који утиче на постигнућа ученика, али свакако није занемарљив.
Кроз анализу образовних система других земаља долазимо до податка да
школе у Естонији и Шведској имају пуну
аутономију у изради курикулума, ограничену националним законима. У Холандији и Чешкој ова аутономија је дата кроз
опште оквире специфичне за образовање
(Desurmont, A., Forsthuber, B., Oberheidt, S.,
2008).
Добар пример курикулума који израђују наставници у складу са постављеним оквирима проналазимо у Холандији.
Министарство просвете у Холандији од-

ређује глобални наставни план и детаље
обавезних предмета кроз 58 циљева ученичких постигнућа за основно образовање.
Уместо да објашњавају образовне садржаје, ови циљеви помажу школама да одреде минимум знања које ученици треба да
усвоје током школовања. Наставници су у
обавези да ураде све што је потребно како
би ученици остварили предвиђене циљеве.
Влада креира општи оквир, а школа и наставно особље унутар њега разрађују даље
циљеве. Школе самостално осмишљавају
свој наставни план у складу са глобалним
планом Министарства и специфичностима саме школе (Eurydice, 2009).
На основу података добијених из
ТИМСС 1994. сазнајемо да су још у последњој деценији прошлога века, у неким
земљама, постојали курикулуми за одређене предмете који су били усмерени ка
исходима (Bishop, 1997).
Осим ефеката које курикулим усмерен на стандарде има на постигнућа ученика, он истовремено и мења улоге наставника и ученика у процесу учења. У Аустралији се коришћењем стандарда наставна
пракса променила. Наставник је постао и
ментор и партнер и ослонац и др. Ученици су стављени у позицију да учествују у
процесу стицања знања, насупрот досадашњем меморисању информација. Ученици тако постају активни учесници, мисли195

оци и самостални у решавању проблема
(Steiner, 1999).
Истраживачка студија „The Effect of
National Standard and Curriculum-Based
Exams on Achievement” показује да курикулум заснован на стандардима даје значајне и велике позитивне ефекте на постигнућа ученика. Добијени резултати говоре
да ученици који су на завршним испитима остварили највише резултате потичу из
развијених земаља, земаља источне Азије
и из земаља које имају националне стандарде и завршни испит који је заснован на
курикулуму (Bishop, 1997).
Независно од начина рада и искуства
наставника постигнућа ученика су добра када је програм оријентисан на стандарде. Уколико наставник има квалитетан
програм заснован на стандардима и наставне материјале, одржаће се ниво квалитета наставе и постигнућа ученика (Cakir,
2006).
Прописани стандарди се свакако, у
складу са развојем образовања и друштва,
морају ревидирати и унапређивати. Осим
студија, о значају коришћења и ревидирања курикулума усмереног ка стандардима говори и амерички Национални савет
наставника математике (NCTM) кроз препоруке које даје креаторима образовних
политика. Они још од 1997. године указују
на потребу сталног иновирања стандарда
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у складу са развојем друштва и наставку
рада по курикулуму заснованом на стандардима. Они указују и на потребу разумевања улоге и значаја стандарда за образовање, и од стране шире јавности (National
Council of Teachers of Mathematics,1997).
Ревидирање стандарда треба чинити
на основу резултата евалуације, и то на одређени временски период, али не пречесто. Уколико стандарди нису део курикулума и мењају се често, наставници се неће
њима ни бавити, већ ће одустати од њиховог праћења и самим тим њиховог интегрисања у наставну праксу.
Потенцијал образовног система
у Србији за израду курикулума
заснованог на стандардима
Законском регулативом, у нашој
земљи су прописани наставни планови
(одређују број и назив наставних предмета предвиђених за одређену врсту школе,
редослед њиховог учења према разредима, фонд часова) и програми за основну
школу који су само делимично усмерени
ка остваривању образовних стандарда постигнућа ученика. У складу са тим и постигнућа ученика на различитим међународним тестирањима (ПИСА и др.) била
су ниска, односно испод међународног
просека. С обзиром на то да се постиг-

нућа ученика мере и на завршном испиту,
који пре свега представља испитивање нивоа остварености стандарда за крај другог
циклуса образовања, планови и програми
усмерени ка стандардима постају потреба.
Планови и програми који нису усмерени
на стандарде су се показали као неефективан фактор у образовном систему Србије,
те као циљ пројекта (образовне реформе)
постављамо њихово побољшање.
У Србији је током протеклих година
дефинисан низ докумената, као законских
или подзаконских аката, који су у протеклом периоду усвојени: Стандарди образовних постигнућа за крај првог и другог
циклуса основног образовања, Стандарди компетенција за професију наставника
и њихов професионални развој, Правилник о вредновању квалитета установа и
др. Стручно усавршавање је подигнуто на
виши ниво, па се и компетенције наставника унапређују. Тако су се стекли почетни услови за реформу наставних планова
и програма обавезног основног образовања, где је главни циљ израда националног курикулума заснованог на стандардима и фокусираног на изградњу кључних компетенција ученика. Саставни део
овакве промене би биле и обуке наставника (које укључују наставнике из основних
школа), при чему се унапређују и њихове
компетенције за стварање школских курикулума у односу на национални. Дакле, но-

вим приступом у изради курикулума паралелно би се реализовала 2 циља:
• креирање курикулума заснованог на стандардима образовних
постигнућа са тенденцијом даљег
развоја, и
• унапређивање ученичких и наставничких компетенција.
Већ је било покушаја да се на овај начин редефинише постојећи курикулум после 2000. године. Започета реформа, која је
прекинута након само једне године, услед
политичких прилика у Србији, заснивала
се на неколико принципа, од којих издвајамо 2:
• Образовање треба да буде усмерено на процесе и исходе учења,
више него на представљање садржаја појединих научних дисциплина.
• Образовање треба да буде засновано на стандардима, уз систематско праћење и процењивање његових квалитета (МПС РС, 2003: 9).
Претпоставка за израду програма на
нивоу предмета и тема или разреда у целини јесте квалитетно осмишљавање и повезивање свих његових релевантних компоненти, дакле, свих садржаја, процеса и активности (различитих актера) усмерених
на остваривање циљева и исхода у образо197

вању (МПС РС, 2003), а у складу са постављеним стандардима за крај првог и другог циклуса обавезног образовања. Наставницима би био дат ослонац за креирање и
примену конкретних програма за предмете у основној школи, што би довело до креирања целовитог школског програма, који
укључује садржаје и начин реализације
(методе, облике, објекте и др.) наставних
и ваннаставних активности одређене школе. Тако би постојао оквир који обезбеђује
квалитет, док би свака школа у складу са
својим специфичностима, потребама и
могућностима, креирала сопствени школски програм.
Да је промена у образовном систему
могућа и да је могуће подстаћи наставнике
да се укључе у реформе говоре и истраживачки налази Института за педагошка истраживања из 2012. године, који указују да
још увек постоји ентузијазам код наставника и жеља за учешћем у променама у образовању. „И поред тога што нешто више
од половине просветних радника каже да
су њихова очекивања од реформи изневерена, готово сви су и даље спремни да активно учествују у образовним променама”
(ИПIИ, 2012). Постојећи наставни план и
програм за основну школу је само делимично усмерен ка остваривању образовних стандарда постигнућа ученика.
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Спроводљивост и одрживост
предложене промене
Израда курикулума заснованог на
образовним стандардима захтева и мере
опреза у смислу пажљивог планирања
низа активности за осигурање спроводљивости и одрживости предложене промене,
од којих наводимо неке:
• Формирати јединствени тим и
подтимове који би се бавили израдом, мониторингом и евалуацијом
националног оквира курикулума
заснованог на образовним стандардима. Ови тимови морају као
чланове имати већи број наставника, који би искуством из праксе
допринели да национални оквир
буде потпуно прагматичан и применљив.
• Дефинисати исходе за сваки разред који би били водиља развијању и остваривању образовних стандарда, као и саставни део
националног оквира курикулума.
• Израдити национални оквир за
израду курикулума, који би био
усмерен на образовне стандарде.
• Обучавање директора, стручних
сарадника и наставника за израду школских програма који би се
заснивали на оквиру који пропи-

сује МПНТР, а који је у потпуности
оријентисан на остваривање прописаних образовних стандарда.
• Опремање школа савременим наставним материјалима.
Овако осмишљен начин израде курикулума подразумева висок степен укључивања наставника, што нас уверава да ће
реформа имати добру основу за имплементацију, јер су кључни актери реализатори промене и њени ствараоци. Школски
програми би се тада креирали у складу са
потребама школе и специфичностима локалне средине чиме се обезбеђује и укључивање и развој локалне средине јер ће
свака школа користити најпре најдоступније и најближе ресурсе – ресурсе из непосредног окружења. Предложена промена би довела до много вишег степена аутономије школа (и њихових наставника), али
и веће одговорности за ефекте које остварује у свим сегментима образовног процеса, а посебно у постигнућима ученика.
Евалуација ефективности програма
За модернизацију било ког система
образовања неопходно је константно

спровођење
истраживања,
како
постигнућа ученика, тако и фактора који
на њих утичу. У прилог томе говори и
Лисабонска стратегија која као главни циљ
истиче „троугао знања”, који подразумева
образовање – истраживање – иновацију
(Lisabonska strategija, 2005).
Мониторинг и евалуација су важан
део сваке промене. У складу са налазима
евалуације, стандарди знања се могу развијати и унапређивати, чиме се обезбеђује
ефикасност овако конципираног курикулума.
Резултати мониторинга и евалуације
су посебно важни за све институције које
се баве истраживањима у образовању и
доносиоце одлука: МПНТР, Национални просветни савет, Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Институт за педагошка истраживања, Институт за психологију, као и друге
релевантне институције. Унапређење, коришћење и утицај образовних резултата
истраживања за развој политике и праксе на националном нивоу треба да помогну да се побољша квалитет образовања у
Србији.
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ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ,
ПЕТ ГОДИНА КАСНИЈЕ
Резиме: Укључивање ученика са посебним образовним потребама у редовно школовање је тренд у савременом образовању. У европским земљама проналазимо различите начине имплементације инклузивног образовања, али и самог дефинисања посебних образовних потреба и њиховог категорисања. У већини земаља је фокус са хендикепа (медицински модел) замењен образовним приступом где су дете и његове могућности у првом плану. Добит од инклузивног образовања је велика, али нас она не сме
поколебати у реалном сагледавању проблема на које наилазимо у његовом спровођењу,
као и у проналажењу решења за уочене проблеме. У циљу што бољег сагледавања могућих решења проблема који су се појавили током имплементације инклузивног образовања, начињен је осврт на решења из различитих земаља по питању инклузивног образовања, као и на искуства стечена током петогодишње имплементације инклузивног
образовања у Србији. Овај осврт представља основу за креирање листе предлога за
унапређивање инклузивног образовања у Србији, која укључује оспособљавање практичара за спровођење квалитетне инклузивне праксе, уз ангажовање свих расположивих људских ресурса (стручњаци, наставници, родитељи) и обезбеђивање неопходних
услова и средстава кроз формирање ресурсних центара.
Визија ће бити остварена само онда када будемо сигурни да се на разлике међу
ученицима гледа као на ресурсе за подршку учењу, а не као на проблеме који се морају
решавати.
Кључне речи: Инклузија, искуства, решења, унапређивање, ресурсни центри

Увод
Инклузивно друштво подразумева да свако дете може да оствари своје право на образовање без обзира на различитости. „Начело инклузивне школе је да се школе прилагођа1 nsrper@gmail.com
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вају потребама ученика, а не ученици потребама школе” (Стојић и сар., 2014:118).
Укључивање ученика са посебним
образовним потребама (SEN – special
educational needs) у редовно школовање је
тренд у земљама широм Европе. Постоје
велике разлике у томе у којој мери се врши
интеграција/инклузија, и постоје различити аргументи за појаву ових разлика: да ли
школе имају неопходне ресурсе да задовоље потребе свих ученика, у којој мери ће
инклузија утицати на напредовање осталих ученика у разреду и сл. Велики допринос ширењу идеје инклузивног образовања дале су организације особа са инвалидитетом, што је довело до усвајања међународних докумената, али и националних
закона који обезбеђују основно право на
образовање за свако дете (Nicaise, 2000).
Инклузивно образовање у Србији –
запажања након пет година примене
Овакав тренд прати и Србија, која је
Законом о основама система образовања и
васпитања из 2009. године, као и пратећим
подзаконским актима, регулисала обавезно инклузивно образовање. Образовање
се за све реализује у редовним и специјалним школама (и специјалним одељењима при редовним школама). Основно образовање за сву децу траје осам година и
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сва деца могу похађати редовну школу, без
обзира на тешкоће у развоју, осим уколико родитељи детета са тешкоћама у развоју желе да упишу дете у специјалну школу/одељење. Специјалне школе у Србији,
осим што имају намену да непосредно
раде са својим ученицима, служе и као ресурсни центри. Овакав пример сарадње је
оцењен као изузетно добар од стране и наставника и родитеља и дефектолога. Међутим, постоје средине у којима не постоје
специјалне школе, а самим тим ни ресурси
који могу да буду доступни редовним школама.
У редовним школама постоје тимови
за инклузивно образовање који пружају
подршку деци и наставницима, а за свако
дете за које је потребна додатна подршка
и/или ИОП, у тим се укључују његови наставници и родитељи, као и стручњаци ван
школе.
На територији сваке школске управе постоји Мрежа подршке за инклузивно
образовање у чијем се саставу налазе просветни саветници, педагози, психолози и
учитељи/наставници. Чланови Мреже на
позив школе заједно са тимом за инклузивно образовање проналазе најбоља решења за проблеме са којима се наставници, деца и родитељи срећу. Улога Мреже је
саветодавна и повремена.

Неке школе у Србији имају решене
техничке услове неопходне да деца са хендикепом похађају редовну наставу: прилазе за колица, асистивну технологију и сл.
Локалне самоуправе и даље улажу мало
средстава у обезбеђивање неопходних,
како кадровских, тако и техничких услова
за спровођење квалитетног инклузивног
образовања (Мушкиња, 2011).
Спровођење инклузивног образовања у Србији је показало своје резултате и већ су начињене прве анализе. Најзначајнија промена је начињена увођењем децентрализоване одговорности за испуњавање обавеза према онима којима је потребна посебна образовна подршка. Поред
тога, број обухваћене деце је значајно већи
у односу на претходно стање, чиме је повећан и ниво образовања деце из маргинализованих група. Међутим, уочени су и одређени проблеми. Неки од проблема који
се јављају у имплементацији инклузивног
образовања у Србији су:
• изостанак подршке (или је она минимална) других стручних лица
(дефектолога, педагошких асистената, екстерних стручњака),
• недовољна опремљеност школа
асистивном технологијом и одговарајућим наставним средствима
и др. (Мушкиња, 2011).

Да бисмо што боље сагледали могућа
решења проблема који су се појавили током имплементације инклузивног образовања у Србији, осврнућемо се на решења
која су различите земље предузеле по питању инклузивног образовања.
Инклузивно образовање – искуства
других земаља
„Циљ инклузивног образовања је
уклањање свих видова баријера и дискриминације, које би се односиле на пол, националну припадност, верско и социоекономско порекло, способности, здравствено стање или било које друго лично својство појединца, као и омогућавање друштвене кохезије” (Доступност образовања и
инклузија деце из осетљивих група, 2012).
Кроз процес имплементације инклузивног образовања, школе граде свој капацитет да приме све ученике из локалне заједнице који желе да похађају наставу. Земље у којима је извршена децентрализација образовног система, где локална
власт сноси одговорност за организовање
образовања деце са посебним потребама,
генерално пријављују позитивне ефекте
(Meijer, Soriano & Watkins, 2003).
У европским земљама проналазимо
различите начине имплементације инклузивног образовања: модел „једне путање” –
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сва деца похађају редовне школе (Шпанија,
Грчка, Италија, Португалија, Шведска, Исланд, Норвешка и Кипар); модел „више
путања” – поред редовних и специјалних
школа, ове земље нуде и различите врсте
услуга у оквиру инклузивног образовања
(Данска, Француска, Ирска, Луксембург,
Аустрија, Финска, Велика Британија, Летонија, Лихтенштајн, Чешка, Естонија, Литванија, Пољска, Словачка и Словенија) и
модел „две путање” – редовне школе и специјалне школе или специјална одељења
(Лазор, Марковић, Николић, 2008).
Разлике међу образовним системима
у различитим земљама постоје и када је у
питању само дефинисање посебних образовних потреба и њихово категорисање.
Неке земље дефинишу само једну или две
врсте посебних потреба (нпр. Данска), док
се у другима оне разврставају у шест до десет категорија (Пољска), а у неким земљама категоризација ученика се уопште не
врши (Лихтенштајн). Овакве разлике су у
снажној вези са административним, финансијским и процедуралним прописима.
У већини земаља је фокус са хендикепа (медицински модел) замењен образовном приступу где су дете и његове могућности у првом плану. Спровођење овако дефинисане образовне филозофије реализује се креирањем индивидуалних образовних планова. Овај документ садржи
информације о томе како је редовни нас206

тавни план и програм прилагођен, који су
додатни ресурси неопходни за пружање
специфичне образовне подршке и сл. У
циљу инклузивног образовања у редовним
школама, већина земаља наглашава став
да оквир курикулума важи за све ученике,
те да се кроз индивидуалне образовне планове регулишу адаптације на програму у
смислу појединачних потреба.
Трансформација специјалних школа у ресурсне центре је веома чест тренд
у Европи (различити су називи у различитим земљама). Њихова улога је да пружају
обуку и курсеве за наставнике за инклузивно образовање, да обезбеђују и шире
наставне материјале намењене инклузивном образовању, као и да пружају подршку родитељима и редовним школама. Поред наведених активности, ресурсни центри у оквиру своје делатности обезбеђују
и индивидуални рад са ученицима у складу са исказаним потребама, али пружају
им и помоћ у професионалној оријентацији у циљу осамостаљивања и уласка на
тржиште рада. Неки од ових центара пружају услуге на националном нивоу, док
други покривају регионалне потребе. У
Аустрији, Норвешкој, Данској, Шведској,
Финској и др. ови центри су већ стекли извесно искуство, док се у многим земљама
ова пракса тек развија. У неким земљама
специјалне школе су у обавези да сарађују
са редовним школама или да им пружају

услуге по потреби (Белгија, Холандија, Велика Британија и др.) (Meijer, Soriano &
Watkins, 2003).
Наставници су лица која имају
кључну улогу у имплементацији инклузивног образовања и имају директну одговорност за ефекте инклузивног образовања. Подршка наставницима, као неопходан услов за квалитетно инклузивно образовање, јесте још једна област у
којој постоје велике разлике међу земљама. Подршка може бити организована од
стране стручњака – специјалиста унутар
школе или оних који долазе споља, тј. нису
запослени у самој школи. У оквиру школа подршку ученицима пружају специјалисти за рад са децом са посебним потребама и корективни наставници, па је она
углавном усмерена на директан рад са ученицима. У неким земљама (нпр. Шведска)
наставници и ученици имају обе врсте
подршке. Ипак, веома је честа пракса да се
подршка посматра као тенденција, али се
још увек не спроводи.
Главни облици подршке која се пружа наставницима су: информације, избор
наставних материјала, помоћ у изради индивидуалних образовних планова, организовање тренинга/обука. Спољна подршка која се пружа наставницима, ученицима и родитељима најчешће је организована преко специјалних школа, ресурсних
центара, локалних тимова образовне

подршке, здравствених установа, социјалних служби и волонтерских организација.
Образовни ефекти су крајњи циљ
свих промена које се уводе. Тако кроз различите студије проналазимо податке о постигнућима ученика који су имали додатну подршку. Велику пажњу светске јавности изазвали су успешни резултати финских петнаестогодишњака на ПИСА тестирању. Једна од највећих снага финског
образовног система јесте то што се свима
гарантују исте образовне могућности, без
обзира на социоекономско порекло, и невероватна флексибилност, у шта је укључена читава нација (Бауцал, 2012). Фински
систем образовања је децентрализован, те
локалне власти имају велику улогу у имплементацији и спровођењу инклузивног
образовања, као и удружења родитеља
која су укључена у све активности школе
и локалне заједнице. Постоје и редовне и
специјалне школе, али и тзв. „мешовити
систем”, где су у једној згради и специјална и редовна одељења, па чак и две школе. Њихови стручњаци за рад са децом са
сметњама имају такво образовање које им
омогућава да раде са децом која имају све
врсте сметњи у развоју (Eurydice, 2011).
Свако дете полази у редовну школу, а када је то потребно, пружа му се додатна подршка у оквиру одељења. Следећи корак, уколико додатна подршка
није довољна, јесте рад у малим настав207

ним групама. Када ниједна од поменутих
опција није ефективна, ученик се упућује
у одељења специјалних школа. Циљ специјалног образовања је да помогне ученицима дајући им једнаке могућности да заврше обавезно образовање у складу са њиховим способностима и заједно са својим
вршњацима, било да се спроводи у редовним или специјалним школама. Овакво
образовање посебно подржава иницијативе ученика и јача њихово самопоуздање
(Country information for Finland, 2012).
Архитектонске баријере не постоје.
У многим школама постоје лифтови и покретне рампе. Свака школа добија за развој инклузивног образовања „подстицајни
новац”, који се улаже према текућим потребама за ове сврхе. Ако има више деце
са сметњама, од општине се може добити
више новца (Järvinen, 2007).
Закључци и препоруке
Добит од инклузивног образовања
је велика, али нас она не сме поколебати
у реалном сагледавању проблема на које
наилазимо у његовом спровођењу, као и у
проналажењу решења за уочене проблеме.
По питању инклузивног образовања
у Србији је последњих година урађено много, али и даље треба јачати све постојеће
ресурсе.
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Кроз анализу инклузивног образовања у другим земљама и српског модела
инклузивног образовања, уочили смо велике сличности: постојање и редовних и
специјалних школа, тимова за инклузивно
образовање, креирање индивидуалних образовних планова, укључивање различитих интересних група и др. Међутим, иако
сличности постоје, у Србији инклузивно
образовање још увек није у потпуности заживело као у неким наведеним земљама.
Разлоге можемо тражити у кратком временском периоду за имплементацију реформе, културолошком односу према инклузивном образовању и финансијским
капацитетима наше државе.
У искуствима других земаља проналазимо различита решења у спровођењу
инклузивног образовања од којих посебно треба истаћи пример формирања ресурсних центара за пружање подршке инклузивном образовању. Овакви центри су
од изузетног значаја јер укључују све интересне групе у процес сагледавања проблема и пружања одговарајуће стручне
подршке.
Анализа различитих модела инклузивног образовања указује нам на могуће
импликације за унапређивање инклузивног образовања у Србији:
• Формирање ресурсних центара
за подршку инклузивном обра-

зовању на локалном нивоу. С обзиром на то да специјалне школе
и специјална одељења при редовним школама имају све мањи број
ученика, неопходно је ангажовати комплетан кадар за рад у ресурсним центрима. У оквиру њих
би осим дефектолога радили и
наставници који имају неопходне
компетенције, представници удружења родитеља, здравствени радници и др. Улога ресурсних центара би била вишеструка: саветодавни рад, курсеви и семинари (за наставнике и родитеље), ангажовање
људских ресурса за индивидуални рад са ученицима у редовним
школама (дефектолози, асистенти и др.), изнајмљивање асистивне
технологије и наставних средстава
редовним школама и слично. Тако
би свака школа могла да користи
капацитете ресурсног центра када
за то има потребу и тиме би била

обезбеђена константна подршка
ученицима, наставницима и родитељима.
• Издвајање више финансијских
средстава за спровођење инклузивног образовања што би омогућило запошљавање већег броја педагошких асистената, набавку неопходних учила и слично и што би
директно утицало на унапређивање квалитета инклузивног образовања.
Инклузивно образовање захтева
грађење будућности са погледом уназад,
што је урађено, и унапред – шта све треба предузети да би се унапредио развој визије која је постављена. Визија ће бити остварена само онда када будемо сигурни да
се на разлике међу ученицима гледа као на
ресурсе за подршку учењу, а не као на проблеме који се морају решавати.
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VASPITNI STIL – PREDIKAT UVOĐENJA
INOVACIJA U ŠKOLI
Rezime: Promenjeni društveni kontekst u postmodernom vremenu nameće pitanje
kako u novim uslovima vaspitavati i kako pripremiti decu/učenike za promene koje se velikom
brzinom dešavaju. Savremeni pedagoški pravci, novije koncepcije vaspitanja, kao i uvođenje
inovacija u vaspitno-obrazovni rad, potenciraju veće aktiviziranje i subjekatsku poziciju deteta/
učenika. Uspešno uvođenje inovacija u vaspitno-obrazovne institucije i njihova održivost
mogući su ukoliko se shvati da su za njihovo uvođenje potrebni odgovarajući vaspitni stilovi
i nastavnika i roditelja.
Ovaj rad je fokusiran na empirijskom pristupu navedenom problemu. Cilj istraživanja
bio je da se utvrdi koje vaspitne postupke preferiraju roditelji, a koje nastavnici i pritom su se
sve vreme uzimala u obzir i mišljenja dece/učenika. Analizirani su postupci koji se koriste u
okviru metode uveravanja. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji Srbije i u njemu je sprovedeno
sistematsko neeksperimentalno posmatranje, tehnike skaliranja i testiranja, a instrumenti koji
su korišćeni sastavljeni su za potrebe ovog istraživanja: skale procene za nastavnike, kao i
situacioni testovi. U radu je argumentovano postojanje potrebe da se vaspitanje prilagođava
novim uslovima i zahtevima. Beskrajna varijabilnost i konkretnost situacija u vaspitnom
procesu uslovljava upotrebu specifične funkcionalnosti pojedinih metoda. Stoga je potrebno
da nastavnici uzimaju u obzir važnost roditeljskog učešća u vaspitno-obrazovnom sistemu, jer
porodica predstavlja bitnu kariku za unapređivanje tog procesa.
Ključne reči: vaspitni postupci, metoda uveravanja, pedagoška efikasnost, nastavnici,
inovacije
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Uvod
Smisao promena/inovacija je da se nešto
poboljša. Promene u vaspitno-obrazovnom
radu mogu biti drastične (primenjuje se nešto na potpuno nov način) ili pak progresivne
(u nešto postojeće uvodi se novina). Drastične promene se uglavnom primenjuju u strateškim situacijama. Inovacije u oblasti vaspitanja i obrazovanja, bez obzira na nivo (npr.
predškolska ustanova, škola), determinisane
su: procesom, znanjem, ljudima (vaspitači,
nastavnici, deca, roditelji i dr.) i tehnologijom.
Taj skup ideja i strategija, koje mogu biti manje ili više sistematizovane, ima za cilj da promeni trenutnu vaspitno-obrazovnu realnost.
Inovacija, kao takva, sadrži u sebi i eksplicitne komponente, kao što su saznajna, moralna
i emotivna. Stoga je veoma značajno da vaspitači i nastvnici naglašavaju važnost roditeljskog učešća u vaspitno-obrazovnom sistemu,
jer porodica predstavlja bitnu kariku za unapređivanje tog procesa.
Kada su u pitanju inovacije u vaspitno-obrazovnom procesu (položaj deteta/
učenika, načini komunikacije, regulisnje discipline, nastavne metode, itd.) važno je istaći
činjenicu da postoji potreba za razvijanjem
odgovornosti dece/učenika prema sebi i prema društvu. To u vaspitnom radu zahteva
holistički pristup razvoju moralne autonomije
ličnosti, uključujući ravnomeran razvoj svih
komponenti moralnosti – moralnih saznan214

ja, uverenja, emocija i moralnog ponašanja
(Stojanović, Gojkov, Grandić, Stipić, Carić,
Uzelac, Maksimović, Negru, 2010; Szczęsny,
2001). No, treba imati u vidu i da su koncepti
moralnog vaspitanja ugroženi karakteristikama postmodernog sveta (Oser, Althof, 1997).
Ukoliko postoji sprega moralne odluke i moralnih principa, moguće je uvođenje novina u
vaspitno-obrazovnoj sferi (Garz, Oser, Althof,
1999). Međutim, da bi inovacija bila uspešna
ne sme se zanemariti da je od gotovo presudne važnosti i kvalitetna interakcija u ravni
vaspitač/učitelj – dete (Sutherland, 2000; Žilinek, 1997).
Metodološki okvir
Cilj istraživanja bio je da se utvrdi koje
vaspitne postupke preferiraju nastavnici, kao
i koje vaspitne postupke učenici smatraju najefikasnijim. Analizirani su postupci koji se
koriste u okviru metode uveravanja. Pretpostavili smo da u okviru ove metode nastavnici
preferiraju objašnjenja u vidu saveta i pouka
tokom nastavnog rada, i da učenici najefikasnijim smatraju diskusije o aktuelnim problemima.
Istraživanje je sprovedeno na teritoriji
Vojvodine (Srbija), tačnije u opštinama Vršac,
Zrenjanin, Pančevo, Kovin, Bela Crkva, Alibunar, Plandište i Banatski Karlovac. U istraživanju je učestvovalo: 405 nastavnika i 619

učenika; od tog broja dece, 208 učenika bilo je
u IV razredu osnovne škole, 209 u VIII razredu osnovne škole, a 202 učenika bilo je u IV
razredu srednje škole.
U istraživanju je sprovedeno sistematsko neeksperimentalno posmatranje, tehnike skaliranja i testiranja, a instrumenti koji su
korišćeni sastavljeni su za potrebe ovog istraživanja: skale procene za decu i nastavnike i
situacioni testovi. U skalama za procenu navedeni su vaspitni postupci i petostepena skala, na kojoj su ispitanici procenjivali stepen
korišćenja vaspitnih postupaka u školi. Situacioni testovi sadrže pet problemskih situacija
iz života koje bi ispitanici trebalo da zamisle, a
zatim da opišu kako bi reagovali da su oni akteri u njima.

7.5 for Windows) – validnost je potvrđena
faktorskom analizom; koeficijent relijabilnosti (alpha) na skalama procene koje su popunjavali učenici je 0,894, a na skalama koje su
popunjavali roditelji 0,807; objektivnost smo
nastojali da obezbedimo davanjem istih uputstava svim ispitanicima.
Nalazi istraživanja i interpretacija
Posle tabele sa podacima koje su dali
nastavnici, naveli smo i procene učenika da
bismo utvrdili stepen slaganja njihovih odgovora koji nam pokazuje koliko su nastavnici
bili objektivni.

Metrijske karakteristike instrumenata
ispitali smo metodama u okviru softverskog
paketa za statističku obradu podataka (SPSS
Tabela 1 : Sredstva metode uveravanja u školi – procena nastavnika

ravnopravan razgovor

405

Aritmetička
sredina
4.58

savetovanje

405

4.44

0.72

2

obaveštavanje

405

4.17

0.73

3

davanje ličnog primera

405

3.48

1.22

4

kritikovanje

405

3.09

0.76

5

upućivanje na ideale

405

2.96

1.09

6

ubeđivanje

405

2.89

1.05

7

naređivanje

405

2.04

0.97

8

Sredstva metode uveravanja

N

Standardna
devijacija
0.71

Rang
1
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Tabela 2: Sredstva metode uveravanja u školi – procena učenika
N

Aritmetička
sredina

Standardna
devijacija

Rang

savetovanje

619

3.68

1.18

1

obaveštavanje

619

3.47

1.23

2

ravnopravan razgovor

619

3.12

1.37

3

kritikovanje

619

2.86

1.29

4

davanje ličnog primera

619

2.50

1.28

5

upućivanje na ideale

619

2.43

1.21

6

ubeđivanje

619

2.37

1.17

7

naređivanje

619

2.34

1.25

8

Sredstva metode uveravanja

Stepen slaganja smo utvrdili Spirmanovom metodom razlika rangova – izračunat je
koeficijent rang-korelacije r = 0,92. S obzirom
na to da je korelacija vrlo visoka, može se zaključiti da su odgovori nastavnika u velikoj
meri objektivni. Na osnovu dalje analize njihovih odgovora, dobićemo uvid u to koje vaspitne postupke u okviru metode uveravanja
preferiraju nastavnici u našim školama.
Primenom t-testa utvrđena je statistička
značajnost razlika aritmetičkih sredina između svih postupaka u okviru metode uveravanja koje nastavnici koriste u školskom vaspitanju. Uočavamo da nastavnici najčešće primenjuju ravnopravan razgovor (4.58), zatim
savetovanje (4.44), a takođe, u znatnoj meri i i
obaveštavanje, tj. poučavanje (4.17).
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Ravnopravan razgovor nastavnici primenjuju u najvećoj meri dok uveravaju svoje
učenike. T-testom je utvrđena statistička značajnost razlika aritmetičkih sredina postupka „ravnopravan razgovor” i ostalih sredstava metode uveravanja u svim slučajevima, na
nivou 0,000 (df = 404). Pokazalo se da jedino
između postupaka „ravnopravan razgovor” i
„upućivanje na ideale” postoji korelacija, i to
vrlo slaba (0.111, na nivou 0,05). Između postupka „ravnopravan razgovor” i svih ostalih
sredstava metode uveravanja nema statistički
značajne korelacije. Razlog za to je velika razlika u karakteristikama tradicionalnih vaspitnih postupaka i savremenog vaspitnog postupka, kakav je diskusija (otvoren, ravnopravan razgovor).

Savetovanje je vaspitni postupak koji
nastavnici vrlo često primenjuju. Utvrdili smo
da su razlike aritmetičkih sredina između postupka „savetovanje” i ostalih vaspitnih postupaka u okviru metode uveravanja, statistički
značajne na nivou 0,000 u svim slučajevima.
Postupak „savetovanje”, po proceni nastavnika, najviše korelira sa „obaveštavanjem” (poučavanjem) 0.360, a manje sa „ubeđivanjem”
0.219, „kritikovanjem” 0.167, „upućivanjem
na ideale” 0.151, i „davanjem ličnog primera”
0.128. Ne postoji statistički značajna korelacija „savetovanja” sa postupcima: „naređivanje”
i „ravnopravan razgovor”.
Obaveštavanje o vrednostima i pravilima ponašanja (poučavanje) je visoko rangirano među vaspitnim postupcima koje nastavnici koriste u okviru metode uveravanja u
školskom vaspitanju (rang 3). Statistička značajnost razlika aritmetičkih sredina je u svim
slučajevima utvrđena na nivou 0,000. Korelacije su sledeće: „obaveštavanje” i „savetovanje” 0.360, „obaveštavanje” i „davanje ličnog
primera” (0.217), „obaveštavanje” i „upućivanje na ideale” (0.175), „obaveštavanje” i „ubeđivanje” (0.160). Ne postoji statistički značajna korelacija između „obaveštavanja” i „naređivanja”, „obaveštavanja” i „kritikovanja” i
„obaveštavanja” i „ravnopravnog razgovora”.
Davanje ličnog primera, na osnovu
odgovora nastavnika, nalazi se na četvrtom
mestu među sredstvima metode uveravanja.
Statistička značajnost na nivou 0,000 posto-

ji među svim sredstvima metode uveravanja.
Korelacije su sledeće: „davanje ličnog primera” i „upućivanje na ideale” 0.368, „davanje
ličnog primera” i „obaveštavanje” 0.217, „davanje ličnog primera” i „savetovanje” 0.128 i
najmanja između „davanje ličnog primera” i
„ubeđivanja” 0.120. Statistički značajna korelacija ne postoji između postupaka „davanje
ličnog primera” i „naređivanja”, između „davanja ličnog primera” i „kritikovanja” i „davanja ličnog primera” i „ravnopravnog razgovora”.
Kritikovanje se, kako saznajemo iz odgovora nastavnika, u školama koristi ponekad
(M = 3.09). Utvrđena je statistička značajnost
razlika aritmetičkih sredina postupka „kritikovanje” i ostalih sredstava metode uveravanja (na nivou značajnosti 0,000), a sa „upućivanjem na ideale” na nivou 0,05. Korelacije nema sa sledećim postupcima: „obaveštavanjem”, „davanjem ličnog primera”, „upućivanjem na ideale” i „ravnopravnim razgovorom”, a u maloj meri postoji između postupaka „kritikovanje” i „naređivanje” (0.210),
„kritikovanje” i „savetovanje” (0.167) i „kritikovanje” i „ubeđivanje” (0.148).
Upućivanje na ideale nastavnici primenjuju nešto ređe od kritikovanja (M = 2.96).
To potvrđuju i odgovori njihovih učenika, jer
ovaj postupak kod procene i jednih i drugih,
nalazi se na šestom mestu, među sredstvima
metode uveravanja. Razlike aritmetičkih sredina postupka „upućivanje na ideale” i ostalih
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su statistički značajne na nivou 0,000, između „upućivanja na ideale” i „kritikovanja” na
nivou 0,05, a između „upućivanja na ideale” i
„ubeđivanja” nema statistički značajne razlike. Korelacije postoje između „upućivanja na
ideale” i sledećih postupaka: „davanje ličnog
primera” (0.368), „ubeđivanje” (0.211), „obaveštavanje” (0.175), „savetovanje” (0.151),
„ravnopravan razgovor” (0.111). Statistički
značajne korelacije nema između „upućivanja
na ideale” i „naređivanja” i između „upućivanja na ideale” i „kritikovanja”.
Ubeđivanje (ovde shvaćeno u užem
smislu od metode uveravanja – u smislu moralisanja, pridikovanja) nastavnici su stavili na sedmo mesto – prosečna vrednost 2,89.
T-testom je utvrđeno da su razlike aritmetičkih sredina postupka „ubeđivanje” i ostalih u
okviru metode uveravanja statistički značajne na nivou 0,000. Jedino sa „upućivanjem na
ideale” nema statistički značajne razlike. Postupak „ubeđivanje” najviše korelira sa „naređivanjem” (0.261), „savetovanjem” (0.219),
„upućivanjem na ideale” (0.211), „obaveštavanjem” (0.160), „kritikovanjem” (0.148),
„davanjem ličnog primera” (0.120). Između
vaspitnih postupaka „ubeđivanje” i „ravnopravan razgovor” ne postoji statistički značajna korelacija jer u našem istraživanju ubeđivanje nije tretirano kao postupak koji može
imati i odlike dvosmerne komunikacije.
Naređivanje (postavljanje zahteva) se,
po proceni nastavnika, a i po proceni učeni218

ka, najmanje koristi u školskom vaspitanju
od svih navedenih postupaka u okviru metode uveravanja (rang 8), što je identično sa
podacima o porodičnom vaspitanju. Statistička značajnost razlika aritmetičkih sredina je
u svim slučajevima utvrđena na nivou 0,000.
Korelacije postoje samo između postupaka
„naređivanje” i „ubeđivanje” 0.261 i „naređivanje” i „kritikovanje” 0.210, dakle, sa postupcima koji uglavnom imaju represivni karakter.
Iz odgovora učenika saznajemo da je,
prema njihovom mišljenju, najdelotvorniji
vaspitni postupak koji su roditelji primenjivali bilo savetovanje (35,9% učenika je tako odgovorilo – 216 od ukupno 601, koliko je dalo
odgovor na ovo pitanje). Za nagrađivanje se
izjasnilo 85 od 601 što iznosi 14,1%, zatim za
podsticanje 12,5%, kritikovanje 8,8%, kažnjavanje 7,7%, opomene 6,0%, itd.
Zatim je deci (učenicima) postavljeno
pitanje: Koji bi postupak (roditelja) još bolje
delovao na tvoje ponašanje? Deca ističu da bi
najefikasniji vaspitni postupak u porodičnom
vaspitanju bilo savetovanje (22,3% učenika
tako smatra). Veliki je broj dece (117 ili 19,4%)
koja ističu da bi im najviše odgovarao otvoren
razgovor sa roditeljima (ili kako su ga još formulisali: ravnopravan, iskren razgovor, diskusija). Nagrađivanje preferira 15% dece, podsticanje 8,5%, potrebu za razumevanjem od
strane roditelja 6,3%, za kritikovanjem 5,3%,
itd.

Tabela 3: Odgovori dece/učenika na pitanje: Koji bi postupak (roditelja) još bolje delovao na tvoje
ponašanje?
Vaspitni postupci:

f

%

Kažnjavanje

6

1,0

Kritikovanje

32

5,3

Opomena

27

4,5

Naređivanje

7

1,2

Nagrađivanje

90

15,0

Podsticanje

51

8,5

Savetovanje

134

22,3

Obaveštavanje (o vrednostima i
pravilima ponašanja)

14

2,3

Ubeđivanje

19

3,2

Davanje ličnog primera

2

0,3

Upućivanje na ideale
(poželjni primeri)

7

1,2

Kontrola

27

4,5

Primedbe

5

0,8

Navikavanje

24

4,0

Suprotstavljanje

4

0,7

Otvoren razgovor

117

19,4

Razumevanje

38

6,3

Ukupno:

604

100,0

Odgovore učenika iz SPU-4 (Postupci
vaspitanja u školi) na pitanje: Šta misliš koji je
od ovih postupaka (koji su navedeni u tabeli)
na tebe najviše delovao? Uočava se da učenici
smatraju da je na njih u školi najviše delovalo
savetovanje nastavnika (153 odgovora od 581,

tj. 26,3%). Interesantno je da je kritikovanje
kao najdelotvorniji postupak u školi istaklo
72 učenika ili 12,4%! Zatim dolazi podsticanje (69 odgovora što predstavlja 11,9%),
onda opomene (9,5%), nagrađivanje (9,1%),
kažnjavanje (8,8%), obaveštavanje (4,1%), itd.
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Tabela 4: Odgovori dece/učenika na pitanje: Šta misliš koji je od ovih postupaka (koji su navedeni u
tabeli) na tebe najviše delovao?
Vaspitni postupci:

f

%

Kažnjavanje

51

8,8

Kritikovanje

72

12,4

Opomena

55

9,5

Naređivanje

15

2,6

Nagrađivanje

53

9,1

Podsticanje

69

11,9

Savetovanje

153

26,3

Obaveštavanje (o vrednostima i
pravilima ponašanja)

24

4,1

Ubeđivanje

12

2,1

Davanje ličnog primera

15

2,6

Upućivanje na ideale
(poželjni primeri)

5

0,9

Kontrola

20

3,4

Primedbe

17

2,9

Navikavanje

15

2,6

Suprotstavljanje

5

0,9

Ukupno:

581

100,0

Nakon toga, učenicima je postavljeno
pitanje: Koji bi postupak (nastavnika u školi) još bolje delovao na tvoje ponašanje? Opet,
većina učenika ističe da bi najefikasnije bilo
davanje saveta od strane nastavnika (115 od
597 učenika koji su odgovorili na ovo pitanje, što iznosi 19,3%). Na drugom mestu, po
broju odgovora učenika, jeste otvoreni razgovor nastavnika sa učenicima (93 odgovo220

ra tj. 15,6%). Veliki broj učenika smatra da
bi im najviše odgovaralo nagrađivanje (91 ili
15,2%), a za podsticanje se odlučilo 60 učenika (10,1%). Zatim slede: kažnjavanje (7,2%),
razumevanje potreba učenika od strane nastavnika (5,2%); kritikovanje i opomene kao
najefikasnije, navelo je po 25 učenika (4,2%),
kontrolu (3,5%), itd.

Tabela 5: Odgovori dece/učenika na pitanje: Koji bi postupak (nastavnika u školi) još bolje delovao
na tvoje ponašanje?
Vaspitni postupci:

F

%

Kažnjavanje

43

7,2

Kritikovanje

25

4,2

Opomena

25

4,2

Naređivanje

3

0,5

Nagrađivanje

91

15,2

Podsticanje

60

10,1

Savetovanje

115

19,3

Obaveštavanje (o vrednostima i pravilima ponašanja)

16

2,7

Ubeđivanje

10

1,7

Davanje ličnog primera

10

1,7

Upućivanje na ideale
(poželjni primeri)

10

1,7

Kontrola

21

3,5

Primedbe

16

2,7

Navikavanje

19

3,2

Suprotstavljanje

9

1,5

Otvoren razgovor

93

15,6

Razumevanje

31

5,2

Ukupno:

597

100,0

Zaključak
Savremeni pedagoški pravci (komunikativna, emancipatorska, interaktivna pedagogija), kao i novije koncepcije vaspitanja

(progresivistička, koncepcija diskursa, „supsidijarno” vaspitanje), potenciraju veće „aktiviziranje” i subjekatsku poziciju vaspitanika,
jednakopravnost, dvosmernu komunikaciju i
interakciju vaspitača (nastavnika, roditelja) i
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vaspitanika (učenika, dece), manje presije na
relacijama vaspitač – vaspitanik, emancipaciju kao cilj vaspitanja, kreiranje sopstvenog razvoja, autonomiju mogućeg preuzimanja odgovornosti, prednost se daje razgovoru u odnosu na govor, tj. diskusija se smatra osnovnom metodom vaspitanja. Interesovalo nas je
u kojoj meri su te promene zaista „zaživele” u
našoj vaspitnoj praksi.
Pokazalo se da učenici diskusiju o aktuelnim problemima ne smatraju najefikasnijim vaspitnim postupkom. Rezultati istraživanja pokazuju da učenici procenjuju da je od
postupaka koje su roditelji do tada koristili (u
porodičnom vaspitanju), na njih najviše delovalo savetovanje, a zatim nagrađivanje, podsticanje, itd. Na pitanje koji postupak roditelja
bi još bolje na njih delovao, opet su navodili
savetovanje, ali se u značajnoj meri kao odgovor javlja i „otvoren razgovor” roditelja i dece.
Od postupaka koje su nastavnici primenjivali u školi, učenici ističu da je na njih najviše delovalo savetovanje, a zatim kritikovanje i podsticanje; osim savetovanja, još bolje
bi delovao i otvoren razgovor, tj. diskusija nastavnika i učenika o aktuelnim problemima.
Isticanje savetovanja a ne diskusije, kao
najefikasnijeg vaspitnog postupka u porodici i školi od strane učenika, možemo tumačiti
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činjenicom da su učenici navikli na primenu
ovog postupka od strane roditelja i nastavnika jer ga oni u velikoj meri primenjuju, a to
rezultira pasivnijim položajem dece (učenika)
u vaspitnom procesu – vremenom se navikavaju da će, bez obzira na različite situacije, od
roditelja i nastavnika dobiti određene savete i
pouke, umesto da sami budu aktivniji i probleme rešavaju samostalno, u skladu sa svojim
sposobnostima. Zato nas ne čudi što učenici
tako shvataju efikasnost navedenih vaspitnih
postupaka i na određeni način „idu linijom
manjeg otpora”. U očekivanju saveta i pouka
od strane roditelja i nastavnika, oni su manjeviše pasivni i nisu svesni značaja i potrebe većeg ličnog angažovanja pri rešavanju aktuelnih problema. Za ovakvu situaciju ne možemo kriviti decu (učenike), već smatramo da
su roditelji i nastavnici ti koji ih moraju vise
„aktivirati” i više primenjivati vaspitne postupke koji ističu savremene pedagoške koncepcije: diskusiju, razumevanje, prepuštanje
odgovornosti itd.
Uvođenje inovacija u vaspitno-obrazovnim ustanovama (aktivan položaj deteta/učenika u načinima komunikacije, regulisnju discipline, nastavnim metodama itd.) biće uspešnije i održivo ako se temelji na savremenim
vaspitnim stilovima nastavnika i roditelja.
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МОГУ ЛИ ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ УТИЦАТИ
НА КВАЛИТЕТ НАСТАВЕ У СРБИЈИ?
Резиме: Образовни стандарди представљају новину у образовном систему Србије. Основна сврха им је да издвоје кључна знања која би ученици требало да усвоје на
крају одређеног циклуса образовања, као и да буду смерница и помоћ учитељима при
планирању и реализацији наставних програма. Циљ овог рада је да утврди да ли стандарди могу у значајној мери утицати на квалитет наставне праксе. Испитивањем ставова 280 учитеља дошли смо до закључка да већина учитеља има негативан став према образовним стандардима и не примењује их у свом раду, што може бити последица
изостанка масовних обука пре увођења стандарда приликом којих би учитељи имали
прилику да се на прави начин упознају са овим документом.
Кључне речи: образовни стандарди, ставови учитеља, први циклус образовања,
квалитет образовања, образовна реформа.

Увод1
Сведоци смо многобројних реформи образовног система које су се догађале у Србији у претходних десетак година.
Последња значајна промена заснива се на
увођењу образовних стандарда, односно,
на покушају да се дефинишу нивои и количина знања са којима ученик треба да напусти одређени степен школовања.
Увођење образовних стандарда свуда у свету пратила су опречна мишљења
1 jelena.jaranovic@gmail.com

стручне јавности. Много је критика и неодобравања упућено на њихов рачун, поготово када резултати у Америци, а касније и
Британији, нису донели очекиване резултате (Robinson 2006; Bašić, 2007; Fair Test,
2007, Пешикан, 2012; Schmidt, Houang,
Shakrani, 2009; Guisbond, Neill, Schaeffer,
2012). Ипак, одређен број аутора се слаже
у томе да идеја стандарда сама по себи није
лоша, али да је од кључне важности како
се стандарди употребљавају – да ли као
средство контроле школа или као инструмент за помоћ наставницима у унапређи225

вању квалитета наставе (Пешикан, 2012;
Бауцал, 2013). Управо од начина употребе
стандарда зависи у којој ће мери они бити
ефектни и остварити свој циљ.
У раду ћемо се бавити образовним
стандардима и њиховим ефектима на организацију наставног процеса у Србији. Испитиваћемо ставове учитеља о утицају образовних стандарда на квалитет наставе,
истраживаћемо ниво и начин информисаности учитеља о образовним стандардима
и какве је промене донело увођење стандарда у њихову организацију наставе. На
основу резултата истраживања изнећемо
претпоставку о томе каква је будућност
стандарда у Србији и да ли се она поклапа
са једним од четири сценарија који наводи
Бауцал у свом раду (2013).
Образовни стандарди
– одлике и функција
Почев од школске 2012/13. године, на
снагу је ступила примена образовних стандарда за крај првог циклуса образовања.
Стандарди су усвојени за следеће предмете: Математика, Српски језик и Природа и
друштво2. Тим Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, који је
радио на дефинисању стандарда у Србији,
одређује стандарде на следећи начин: „Образовни стандарди представљају суштин2 Ови стандарди обухватају и предмет Свет око
нас.
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ска знања, вештине и умења која ученици
треба да поседују на крају одређеног нивоа образовања. (...) Дефинишу се терминима мерљивог понашања ученика и могу
се проверавати тј. испитивати тестовима”
(Стандарди, 2007: 5). Из овако формулисаног одређења стандарда уочавамо неколико важних ствари. Прво, стандарди
се базирају само на суштинским знањима
и по овоме, они су знатно концизнији документ од наставних програма који су до
сада представљали једини водич у раду наставника. Друго, видимо да се, за разлику
од програма који су дефинисани за сваки
разред посебно, стандарди односе на одређене целине образовног процеса. У нашем случају, ове целине су, логично, крај
разредне наставе (4. разред), крај основне
школе (8. разред) и крај средње школе. И
трећа ствар коју уочавамо је та да стандарди морају бити проверљиви, односно, да за
сваки формулисан стандард мора постојати задатак који се решава писаним путем и
који региструје специфично знање ученика. Овај захтев, иако на први поглед делује
сасвим оправдано, заправо у себи крије
проблем. Проблем је у томе што ако оствареност стандарда мора бити проверљива тестовима, задаци у највећем броју случајева, ако не увек, морају бити формулисани тако да имају једно тачно решење.
Ако је ово случај, онда се стандарди никако не могу односити на развој креатив-

ности код деце, нити се креативни потенцијал може мерити стандардизованим
тестом у коме је само једно решење тачно.
Слична напомена важи и за емоционални
аспект. Стандардизованим тестовима се не
може мерити афективни став детета према нечему. Стандрадизовани тестови намењени су, пре свега, мерењу различитих
нивоа знања ученика. Ово нас наводи на
закључак да су стандарди, по својој природи, много компатибилнији са наставним
предметима који се заснивају на одређеној
науци него са оним који почивају на уметности.
Одлике добрих стандарда, које срећемо у литератури (Bašić, 2007; Пешикан,
2012; Стандарди, 2007) јесу: (1) предметност – односе се на одређено пордручје
учења, (2) фокусираност – акценат на
кључним знањима, (3) кумулативност –
односе се на крај одређеног циклуса образовања, (4) обавезност за све – стандарди
се примењују на све ученике, (5) диференцијација – остварује се кроз дефинисање
више нивоа постигнућа, (6) разумљивост –
треба да буду јасни, кратки, прецизно формулисани и (7) остварљивост – стандарди
треба да буду дефинисани тако да представљају изазов за ученике и наставнике, али
да уз разумне напоре могу да буду остварени.
Неке од ових одлика, попут кумулативности и фокусираности, покрива и

само одређење стандарда које смо изнели раније у тексту. Одлика стандарда да су
обавезујући за све ученике може деловати
као да је у директној контрадикцији са актуелним укључивањем деце са посебним
потребама (инклузивно образовање) у регуларне школе. Деца која похађају школу
по ИОП-у3 не подлежу стандрадима који
су дефинисани за ученике који раде по
стандрадном програму. Ипак, члан закона који дефинише стандарде, дотиче овај
проблем: „За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју,
инвалидитета и других разлога то потребно, посебни стандарди постигнућа могу
да се прилагођавају сваком појединачно,
уз стално праћење његовог развоја” (ЗОСОВ 2013: члан 5). Слична напомена важи
и за даровиту децу. Иако је похвално што
закон препознаје ове категорије деце, не
можемо рећи да пружа довољно информација о томе ко је одговоран и компетентан да мења стандарде у складу са индивидуалним потребама ученика, као и на
који начин би се вршило праћење остварености и евентуално кориговање постављених стандарда?
Стандарди су код нас дефинисани на
три нивоа: основном, средњем и напредном. Сваки ниво доноси све сложеније захтеве, па се очекује да основни ниво, који
садржи базична знања и вештине, савла3 Индивидуални образовни програм (скр.)
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да око 80% ученика, док би напредни ниво
требало да савлада око 25% деце (Стандарди, 2007). Видимо да се за основни ниво
постигнућа очекује пролазност, заправо,
оствареност, код минимално 80% ученика.
Може се поставити питање: ако су знања
на која се односи овај ниво већ дефинисана као „базична”, зашто захтев на овом нивоу није био 100%? Основну школу, будући
да је обавезна, по закону морају да заврше
сви. Шта се догађа са онима који не остваре минималне стандарде?
Као једна од основних функција стандарда наводи се то да они „треба да обезбеде исти или сличан квалитет образовања
за сву децу” (Стандарди, 2013: 5). Из овога се може закључити да се идеја стандарда
заснива на подизању и уједначавању квалитета рада школа, како би деца из различитих крајева земље, као и из различитих
социо-културно-економских средина имала сличне услове за образовање, што је велики корак у унапређењу неког школског
система. Даље, у тексту Приручника се наводи да стандарди помоћу својих прецизних исказа омогућавају да се измере резултати рада ученика и наставника, односно, да се обезбеде објективни подаци о
томе колико и како се остварују прописани циљеви и задаци образовања, како би
таква сазнања била основа за даље промене и побољшање образовног система.
Код Пешикана (2012) наилазимо на још
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једну, значајну погодност која се постиже
увођењем стандарда, а то је да би стандарди требало да обезбеде објективну процену постигнућа ученика, и то у односу на
спољни критеријум, а не узајамним поређењем ученика и њихових компетенција. Ово би, теоретски, требало да доведе до знатно праведнијег вредновања рада
ученика и сведе на минимум субјективни
фактор наставника као и уобичајене грешке које се срећу при оцењивању.
Упркос позитивним одликама стандарда које смо изнели, упућено је пуно замерки на њихов рачун, попут тога да они
представљају инструмент државе за управљање образовањем, да нужно доводе до
скраћивања наставних садржаја, да уводе
хијерархију међу предмете и др. (Robinson,
2006; Guisbond, Neill, Schaeffer, 2012; Пешикан, 2012; Bašić 2007; Fair test, 2007). У
наставку рада, издвојићемо неке од основних критика које се могу наћи у литератури.
Једна од најважнијих замерки јесте
да је у стандардима превелик акценат стављен на когнитивну област а да се занемарују креативност, емоционални и етички
аспект образовања. У вези са овом замерком, налази се и она која каже да стандарди
уводе хијерархију међу предмете. У готово
свим земљама дефинишу се стандарди за
кључне предмете, а то су: математика, језик
и природне науке. Уметност, спорт, плес и

друштвене науке стављају се у други план.
Потврда овог става види се и у истраживању Међународне лекције о националним
стандардима4 (Schmidt, Houang, Shakrani,
2009), које показује да су у свих девет земаља које су анализиране, образовни стандарди дефинисани за матерњи језик и математику. У готово свим земљама дефинисани су и за страни језик, док су у само две
земље дефинисани стандарди за уметност
– у Бразилу и Француској. Покушај стандардизације знања у озбиљној је супротности са идејом образовања које би требало да ствара услове за развој најразличитијих талената. Имајући у виду међусобну разноликост ученика, Пешикан (2012)
примећује да увођење стандарда личи
на покушај да се униформишу и укалупе
исходи, те да је стандардизација супротна
природи процеса учења и развоја јединке
и да их озбиљно ограничава.
У земљама где је стандардизација већ
примењена и оствареност стандарда се
мери тестовима чији резултати утичу на
процену успеха школе – догађа се да школе значајно редукују програме и настава се
своди на оно што ће бити мерено на тестовима како би се загарантовао добар успех
(Bašić, 2007; Guisbond, Neill, Schaeffer, 2012;
Robinson, 2006). Лош успех на нивоу школе са собом носи последице које могу резултовати и затварањем школе. Ово даље
4 International lessons about national stаndards

доводи до тога да се фокус са ученика подиже на ниво школе јер је просечни успех
школе оно што се вреднује.
Пешикан (2012) наглашава да је од
пресудне важности да ли се стандарди у некој земљи посматрају као циљ или као средство. Када оствареност стандарда постане
циљ сам по себи, као што се то догодило
у Америци и Енглеској, велика је опасност
да ће се у образовном систему догодити
многе непожељне промене. Пешикан даље
наводи основне примедбе које се упућују
стандардима (у овом случају критике су
упућене америчком образовним систему,
али се могу односити на било коју државу
која на сличан начин имплементира стандарде) односно, последицама до којих они
доводе. Наводимо неке. (1) Сужавање наставног плана и програма – наставни план
се своди само на садржаје који се тестирају.
То доводи до тога да се смањује број часова
физичког, ликовног и музичког на рачун
математике и наставе језика. (2) Учење за
тест – настава се своди на припрему ученика за национално тестирање како би се
обезбедио успех. (3) Депрофесионализација наставничког позива – наставници
најчешће не учествују у изради стандарда,
већ их само примењују, а овим се у значајној мери нарушава њихов интегритет. (4)
Стандардизовани тестови нису добар начин провере ученика и њиховог постигнућа. У већини случајева стандардизовани
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тестови фаворизују познавање чињеница
док занемарују креативност и више нивое
учења. (5) Тестирање наметнуто школама
смањује њихову образовну ефикасност, не
повећава је. Када школе постану опседнуте тестирањем, наставници сужавају своје
поље рада. Акценат се ставља на знања и
техничке вештине, док се моралу, вредностима, емоционалном учењу и социјалном
искуству посвећује веома мало пажње. (6)
Пренос економских модела у образовање
– модел управљања и контроле квалитета,
који је чисто економски конструкт, преноси се на образовање.
Искуства других земаља показују
да се стандардизација образовних система не одвија увек на најбољи могући начин и да се у току самог процеса могу
појавити значајни непредвиђени проблеми који могу ставити знак питања на целокупну идеју стандардизације образовања. Ипак, не можемо бити искључиви и
рећи да је концепт беспоговорно лош. Рецимо, у Србији, пре увођења образовних
стандарда, није постојао целовит систем
за праћење и вредновање квалитета који
би свим заитересованим странама пружао валидне и релевантне информације
о ефикасности образовања (Костадиновић, 2010). Јасно је да је повратна информација кључна за подизање нивоа квалитета у било ком систему, јер даје податке о
ономе што у посматраном процесу треба
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мењати и поправљати како би се остварили бољи резултати. Уколико се поменуте
информације користе у сврху побољшања
образовног система и немају репресивни
карактер – њихова функција може бити
само позитивна.
Будућност стандарда у Србији
Образовни стандарди за млађи основношколски узраст представљају документ који може у значајној мери помоћи
учитељима у процесу планирања и вредновања знања ученика. Будући да се наставним програмима често упућује замерка да су непрецизни и превише опширни
– стандарди се могу посматрати и као додатак програму који издваја кључна знања
на која би требало ставити акценат приликом обраде наставних јединица. Такође, њихова употреба може, у одређеној мери, олакшати процес вредновања
знања ученика. Ипак, из непосредне приче са учитељима, стиче се утисак да међу
њима влада негативан став по питању
увођења образовних стандарда и да их,
углавном, доживљавају као додатно оптерећење, а не као помоћ (Бауцал, 2013). Ово
је занимљиво због тога што учитељи (и
наставници у вишим разредима) представљају извршну структуру од које директно зависи успешност било које образовне реформе. Уколико учитељи који у пракси треба да спроводе стандарде имају не-

гативан став према њима, тешко да ће их
суштински користити у свом раду.
Имајући у виду овакав став међу наставницима и узимајући у обзир искуства
са претходним образовним реформама,
Бауцал (2013) износи четири сценарија о
томе у ком правцу може ићи развој стандарда у Србији. 1) Први је најоптимистичнији и предвиђа да стандарди постану интегрални део функционисања образовног система, односно, да се стандарди
примењују на сврсисходан начин. 2) Други
сценарио износи могућност да наставници
неће прихватити стандарде и да их, самим
тим, неће ни примењивати у свом раду. У
овом сценарију, стандарди би се користили као основа за национално тестирање и
завршне испите. На овај начин би ипак,
посредно, имали утицаја на учење и наставу јер би наставници, вероватно, садржаје
рада прилагођавали ономе што је дефинисано у стандардима. 3) У трећем сценарију Бауцал предвиђа могућност да стандарди не буду коришћени ни као основа
за завршне испите. У овом случају, они би
били мртво слово на папиру – представљали би део законских норми, али без практичног утицаја. 4) Четврти сценарио доноси укидање стандарда. По овом сценарију,
образовни систем би се вратио наставним
програмима као основном инструменту за
обезбеђивање квалитета образовања.

2.1. Методолошки оквир истраживања5
Спроведеним истраживањем желели
смо да утврдимо какав је став учитеља по
питању увођења стандарда, у којој мери су
информисани и на који начин обучени за
њихову примену, као и колико су стандарди променили начин на који приступају
процесу припреме и реализације наставе.
Постављени циљ прецизирали смо
кроз дефинисање неколико задатака:
1. Анализирати став наставника по
питању стандарда и установити да
ли постоји повезаност између година радног стажа и евентуалног
позитивног или негативног става.
2. Утврдити да ли су учитељи у довољној мери информисани о стандардима и да ли су прошли обуку
везану за њихову имплементацију
у наставни процес.
3. Анализирати да ли су, и на који начин, стандарди утицали на процес
планирања и реализације часова
из Природе и друштва/Света око
нас.
5 Приказани резултати представљају део истраживања које је вршено за потребе мастер рада
„Образовни стандарди у настави природе и
друштва – искуства учитеља и импликације” одбрањеног 10.09.2014. године на Учитељском факултету у Београду.
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За прикупљање података користили
смо технику анкетирања и анкетни упитник као инструмент. Истраживање је вршено на случајном узорку од 280 учитеља
који раде у основним школама широм Србије. За обраду података коришћена је дескриптивна статистика (проценти и фреквенције) као и χ2 тест за утврђивање повезаности између година радног стажа и става који су испитаници изнели према стандардима. Истраживање је вршено током
априла и маја 2014. године. Анализа и обрада података рађени су у јулу 2014. године.
3. Интерпретација резултата
Став учитеља о образовним
стандардима
Питањем да ли ће стандарди значајно подићи квалитет наставе желели смо да
утврдимо општи став учитеља о овој иновацији. Претпоставка је да они који сматрају да ће станадрди утицати на повећање
квалитета наставе имају позитиван став о
увођењу стандарда и обрнуто. Такође, занимало нас је да ли године радног стажа
имају неког утицаја на овај став. Пошли
смо од претпоставке да са годинама радног
стажа људи заузимају све већи отпор према променама и уздају се у своје искуство
настављајући да раде као и обично. Очекивали смо да ће евентуални негативан став
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бити више изражен код учитеља који имају
20 и више година рада у просвети, док се
код млађих учитеља очикивао позитиван
(или барем мање негативан) став.
График 1 представља процентуалне
одговоре које смо добили на питање: „Да
ли ће увођење стандарда значајно подићи
квалитет наставе?”
Из Графика 1 видимо да већина испитаника сматра да стандарди неће утицати на значајно повећање квалитета наставе, односно, видимо да око 2/3 испитаника има негативан став по питању увођења
стандарда. Међу основним разлозима које
су испитаници наводили у корист увођења
стандарда су следећи: 1) стандарди представљају оријентир којим знањима (садржајима) посветити пажњу, 2) стандарди
олакшавају планирање и вредновање, 3)
стандарди олакшавају одређивање циљева и задатака часа. Они који сматрају да
стандарди неће подићи постојећи квалитет наставе, наводили су следеће разлоге:
1) стандарди представљају додатно оптерећење, „још једну обавезу” и одузимају
много времена, 2) све се своди на преписивање, 3) циљеви и задаци из Наставног
програма су довољни, 4) квалитет наставе
је био добар и пре увођења стандарда.
Разлози које су учитељи наводили у
корист стандарда имају много смисла. Будући да је Наставни програм често неја-

График 1: Утицај стандарда на подизање квалитета наставе

сан и непрецизан, а притом врло обиман
– стандарди могу помоћи да учитељ зна на
које садржаје да фокусира своју пажњу током планирања наставе. Ово би поготово могло бити корисно младим учитељима који још увек немају довољно искуства.
Разлози који су навођени против увођења
стандарда указују колико заправо учитељи
нису упознати са правом функцијом (а ни
садржајем) стандарда. Готово је немогуће
поистоветити циљеве и задатке из Програма и образовне стандарде. Стандарди
су неупоредиво детаљнији, могу у великој
мери помоћи при конкретизацији задатака за одређени час и пружити помоћ при
планирању наставе. Рецимо, пример стан-

дарда за предмет Природа и друштво, са
средњег нивоа, из области Друштво гласи: „1ПД1.5.4. зна који су основни извори опасности по здравље и живот људи и
основне мере заштите” (Стандарди, 2013).
Тешко да овакву помоћ могу да пруже
циљеви и задаци из Програма који су дефинисани на следећи начин: „развијање
основних елемената логичког мишљења”
или „интегрисање искуствених и научних
сазнања у систем појмова из области природе и друштва”6.
6 Наведени задаци су из програма за трећи
разред из Природе и друштва (Просветни гласник, 2010).
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У сваком случају, не можемо занемарити да велики број учитеља (64%) не верује да стандарди могу да допринесу подизању квалитета наставе. Јер, ако учитељи
од којих зависи примена стандарда у пракси не верују у њихов позитиван ефекат на
наставу, може се врло лако догодити да тај
ефекат изостане и поред претпоставке да
су стандарди квалитетно дефинисани и
могу бити корисни у свакодневном раду.
Без мотивисаних учитеља који би спровели одређене иновације у пракси, иновације остају само теорија. Покушали смо да
утврдимо и да ли млађи учитељи показују
више спремности за промене у свом раду
од старијих колега? Испоставило се да не
показују. Коришћењем χ2 теста испитива-

ли смо постојање статистички значајне повезаности између година радног стажа и
формираног става везаног за утицај стандарда на квалитет наставе. Резултат који
смо добили: χ2(2)=3,209; p>0,05 (p=0,201)
указује да између година радног стажа и
испитиваног става не постоји статистички
значајна повезаност.
Информисаност учитеља о примени
образовних стандарда
На питање да ли сматрају да су у довољној мери упознати са стандардима и на
који су се начин информисали о њима, испитаници су дали следеће одговоре:

График 2: Ниво информисаности учитеља о образовним стандардима
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Из другог графика можемо видети
да је значајних 58% испитаника само делимично задовољно нивоом своје информисаности о образовним стандардима.
Имајући у виду да је примена стандарда
за млађе разреде ступила на снагу пре две
школске године (сада је наступила трећа),
проценат оних који су сасвим задовољни
својом упознатошћу са стандардима би требало да буде знатно већи. Зашто? Јер је упознатост учитеља са стандардима основа
за њихово разумевање, уочавање њихове
сврхе и функционалности, а самим тим и
спремност на примену у раду. Тек ако су
у потпуности упознати са функцијом коју
стандарди треба да врше, учитељи могу да
процене да ли су стандарди добра идеја
или не, хоће ли их користити као помоћ у
раду или ће их укључивати у своју документацију само зато „што морају”. Разлог
због којег је проценат оних који су савим
задовољни својом упознатошћу са стандардима толико низак, налазимо у табели 1.
Видимо да је само 17% испитаних
учитеља прошло неку врсту организоване обуке или семинара везаног за примену
стандарда у настави. Може се поставити

питање зашто само толико и ко је за то одговоран? Наравно да је тешко очекивати да
сви запослени прођу обуку, али овај проценат би морао да буде знатно виши. Процес дефинисања стандарда се није догодио
преко ноћи – образовне власти су имале
(или је требало да имају) план и временски оквир у коме ће стандарди бити дефинисани, усвојени и када ће кренути њихова имплементација. Добар план би обухватио и масовну обуку учитеља пре него што
се крене са имплементацијом стандарда.
На тај начин се не би догодило да учитељи
стандарде виде као сувишан документ који
дуплира циљеве и задатке већ изнете у
наставном програму – као што је известан
број испитаних наводио. Из другог графика видимо и да се највећи број испитаника
о стандардима информисао из „упутства”
(заправо уводног обраћања дела тима који
је радио на дефинисању стандарда), које
је било штампано као део публикације о
стандардима коју су добиле све школе на
територији Републике Србије. Ово упутство је добро у том смислу да истиче основне одлике стандарда и даје неке опште
напомене како би стандарде требало ко-

Табела 1: Начин информисања о стандардима
Начин
Кроз
информисања обуку
%

17%

Упутство у
приручнику
37%

Од
Приручник и
колега
колеге
31%

12%

Другачије
3%
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ристити, али је ипак превише кратко (само
две А4 стране) и сувише уопштено за некога коме је то једини извор информација
о стандардима. Испитаници који су навели да су се некако другачије информисали
о стандардима су најчешће наводили Интернет као извор и, у неколико случајева,
предавања на факултету.
Истраживање је показало да учитељи нису у довољној мери и на прави начин информисани о функцији и могућој
употреби стандарда, пре него што је од
њих затражено да их примењују. Овај податак уједно може објаснити због чега 2/3
учитеља има негативан став и не верује да
стандарди могу повећати квалитет наставе
и доживљава их као додатно административно оптерећење. Учитељима, заправо,
није пружена прилика да се са овим документом упознају на прави начин и изостанак обука представља велики пропуст који
је Министарство просвете дозволило себи
приликом спровођења ове реформе. Лоша
информисаност учитеља, која је утицала
на формирање негативног става, може у
значајној мери угрозити успешност практичне примене стандарда.
Утицај стандарда на процес
планирања и
реализације наставе
Након обраде добијених резултата
испоставило се да је проценат оних који су
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одговорили да не мисле да стандарди могу
подићи квалитет наставе готово исти са
процентом оних који не користе стандарде у процесу планирања (55%) нити стандарди утичу на реализацију њихових часова обраде (56%).
Део испитаника који је рекао да користи стандарде приликом планирања
(45%), као најчешће ситуације у којима их
употребљава наводи следеће: 1) лакше дефинисање оперативних задатака и циља
часа приликом писања припрема, 2) при
селекцији садржаја, 3) при састављању
контрлних задатака и задатака на три нивоа сложености, и 4) при оцењивању. Део
испитаника који је навео да не користи стандарде током планирања наставе
(55%) навео је разлоге који се могу сврстати у следеће групе одговора: 1) планирају
као и пре увођења стандарда, 2) не користе
стандарде јер одузимају време, и 3) користе циљеве и задатке из Програма уместо
стандарада. Видимо да се разлози донекле
поклапају са онима који су дати као аргументи зашто стандарди хоће или неће утицати на квалитет образовања. Као новина се појављују стандарди као помоћ при
састављању контролних задатака и задатака на три нивоа сложености – што управо представља један од добрих начина употребе стандарда. Са основним, средњим и
напредним нивоом, стандарди могу знатно
олакшати израду задатака на више нивоа

сложености или квалитетних контролних
задатака у којима се тестирају и виши нивои знања а не само репродуктивна знања.
На основу резултата истраживања
може се закључити да преко половине учитеља задржавају суштинску аутономију у
одлучивању, а то је да наставу изводе онако како они сматрају да треба, што се огледа у организацији часова истој као и пре
увођења образовних стандарда.
Закључна разматрања
Овим радом покушали смо да истражимо у којој мери образовни стандарди
мењају наставну праксу, да ли их учитељи
виде као помоћ или као оптерећење, користе ли их приликом планирања и припремања за час. Да ли ће стандарди остати
„мртво слово на папиру”, како каже Бауцал
(2013), или ипак имају будућност у нашем
школству, и могу ли побољшати квалитет
наставне праксе? Укратко износимо резултате до којих смо дошли и импликације
које из њих произилазе.
• Већина учитеља није прошла кроз
одговарајућу обуку везану за примену стандарда (иако је преко половине испитаника рекло да је задовољно својом информисаношћу), а и одговори на нека друга
питања из упитника су показала

да већина учитеља има проблем са
разумевањем и употребом стандарда (изједначавање са циљевима и задацима из Наставног програма, између осталог), управо
због тога што нису на прави начин
упознати са њиховом наменом.
• Око 2/3 свих испитаних учитеља
не сматра да ће стандарди значајно подићи квалитет наставе. Наведени став нема везе са годинама
радног стажа. Ово указује на преовлађујуће негативан однос према стандардима међу људима који
треба да их реализују у пракси,
што у значајној мери може утицати на будућност стандарда.
• Више од половине испитаних учитеља не користи стандарде приликом планирања часова из ПИД/
СОН и релизује часове обраде исто
као и раније – без осврта на кључна знања издвојена у стандардима.
Разлог отпору који учитељи показају према стандардима може бити
у томе јер их виде као још једну од
обавеза које су им последњих година наметнуте, а тичу се папирологије (неопходно навођење стандарда у документацији). Већина
учитеља не доживљава стандарде
као инструмент који им у значајној мери може олакшати процес
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планирања и вредновања, нити
као документ који конкретизује
Наставни програм, који је неретко
врло непрецизан и уопштен.
Из свега реченог може се закључити
да основни проблем, између осталог, лежи
у лоше спроведеном процесу имплементације стандарда. Не постоји оправдање због
чега просветне власти нису организовале
масовне обуке пре него што се од учитеља
затражило да почну да примењују стандарде. Кључ за успешно увођење било које
новине је да људи који ће радити са нечим
новим буду са тим и упознати. Недовољна
информисаност учитеља о стандардима и
могућим начинима употребе, створила је
код учитеља предрасуду да се ради о „још
једној обавези” коју је смислио неко ко
нема додира са наставном праксом. Може
се рећи да Министарство није створило
добре услове за успешан старт стандарда али још увек се ствари могу побољшати. Неопходно је професионално обучити

учитеље (вероватно се са сличним проблемима суочавају и наставници) за примену стандарда. Аргументовано их упознати
са позитивним странама овог документа и
омогућити учитељима да стандарде доживе као инструмент који им може помоћи у
свакодневном раду, што свакако неће одбити.
Уколико изостане ова системска
подршка и остави се учитељима да самостално и између себе тумаче стандарде, велика је вероватноћа да ће се остварити
други или чак трећи сценарио који наводи
Бауцал (2013), а то је да стандарди постану само „мртво слово на папиру”. Биће навођени у документацији, али без суштинског разумевања њихове употребне вредности. Учитељи ће наставити да их пишу
зато што морају, али ће користити слободу
да часове организују као и раније и потенцијало врло користан документ доживеће
бојкот од управо оних којима је намењен.
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CLIL IN THE EARLY YEARS OF ELEMENTARY SCHOOL:
PARENTS' PERSPECTIVES
Abstract: The following paper is dedicated on a theoretical overview of the guidelines
that have characterised CLIL (content and language integrated learning). CLIL as a teaching
method is going to be introduced into the second class of the elementary school at the beginning of the new academic year 2014/15. Hence it has been decided to carry out a small scale
research among one of the significant stakeholders of the learning process – the parents. The
second part focuses on findings of a small scale research that has been conducted among parents and their children regarding CLIL and its aspects. A non-causal and non experimental
research paradigm was implemented. Our focus concentrated on the parents’ perspectives towards the teaching of the foreign language on the first level of elementary school (classes from
one to three). It should also be stated that the affective factor is of importance at this point of
language learning and was looked at, which is a relevant feature of school work be it with students and their parents alike. The results of the research showed that parents were in favour of
introducing CLIL into early foreign language teaching, further, parents’ own school years experience formed their present perspectives on teaching methods in school, and to finish off,
the affective factor in the learning process was highly valued.
Key words: CLIL, parents’ perspectives, affective factor, early foreign language learning.

1 Scientific literature uses different terms for CLIL and EMILE (L’enseignement d’une matière par l’intégration
d’une langue étrangère) respectively. The most used terms are e.g. content-based language instruction, FLAC
– foreign languages across the curriculum, fremdsprachlicher Sachfachunterricht, the teaching of non-linguistic subject/non-linguistic contents in a foreign language and the like. The authors of the National Curriculum
chose to follow the European guidelines and therefore used the neutral term CLIL, and consequently we shall
do the same.
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Introduction
The acronym CLIL – content and language integrated learning, stands for a teaching and learning process in which students
learn with and through a foreign language.
The learning itself is not concentrated merely
on the classical foreign language classroom. It
takes place in every situation, best in a relaxed
atmosphere on an informal, unconscious level, which is something we should bear in mind
the entire time of the teaching and learning
process.
The internationalization of teaching
and learning, the environment in which such
a process takes place as well as other factors
have all contributed to the choice of teaching
methods. Coyle et al. (2010, p. 2) claimed that
teaching and learning in the language that is
not the first language of the learner has been
and still is fairly normal, for in case where different language speakers live together, additional language needs to be used to facilitate
learning. This was true of Ancient Rome and
is true of the increasingly globalised world
(ibidem). The same holds true for the many
multilingual societies around the globe that
have to cope with the same challenge due to
the increased mobility and technological progress of the society.
Yet it is our firm belief that the technological progress should not come at the expense of an important factor in the learn242

ing process – the cognition. It is at this point
that the work of Bruner, Piaget, and Vygotsky
should be mentioned, for they were the beginners of socio-cultural and constructivist perspectives of learning. Subsequently, all of this
helped form a greater integration of different
views on the process of learning, which back
in the 1970s led to the forming of CLIL that is
now becoming a globally recognised teaching
and learning phenomenon.
Mobility, be it physical or virtual, is more
than just a concept in a globalised world and
as such has influence on languages. It is having
an impact on how we teach and what we teach,
which concerns language education as well as
any other form of subject learning (Mehisto et
al., 2010, p. 10). The new generations of students who are now in our classrooms around
the world are making it a real challenge to all
teachers to cope with their needs and be innovative in teaching. CLIL is one such innovative
methodology that has emerged to cater to these
students' needs (Mehisto et al., 2010, p. 11).
The role of CLIL: the corner stones
CLIL methodology builds on the use of
a language that is in principle not the learner's mother tongue. Eurydice states that the so
called additional language (2006, p. 8) is used
as medium by which and through which a language is taught. The latter is used in subject and

language teaching alike. CLIL methodology requires an effort in foreign language teaching
both from the subject or class teacher and the
language teacher. The subject teacher should
offer support in the area of the non-linguistic content, thus enabling students in reaching
the foreseen goals. Nevertheless, in Switzerland for instance, the elementary school class
teachers had to deal with the teaching of foreign language along with their own subjects,
for only rarely teachers specialists were used
(Fretz, 2000, p. 72 as cited in Nikolov and Curtain, 2000). We could say that a simple kind of
integrated learning had been carried out in the
Swiss elementary schools in the late 1980s . Yet
since then things must have changed for the
better. CLIL is hence a dual-focused methodology in which an additional language is made
use of for the teaching and learning for both
content and language (Coyle et al., 2010, p. 1).
This leads to integration, which is the essence
of CLIL (Mehisto et al., 2008, p. 11).
When looked upon from the content
perspective CLIL very much resembles some
other teaching methodologies with which it
shares some of the basic elements. Bilingual
teaching, immersion, to state just two, have
been leading teaching methodologies and still
are in some countries and in some specific
contexts (e.g. Canada, Austria, Turkey, Germany, as well as in Slovenia north-east region
of Prekmurje and elsewhere).

CLIL methodology is also mentioned in
the Resolution on the national programme on
language policy 2014–2018 (2013) (Slovene:
Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018) (Official Bulletin of
the Republic of Slovenia, 62/2013), which specifically mentions CLIL as an innovative educational approach. Chapter 2.1.6 of the aforementioned document states CLIL, alongside
with language portfolio, as one of the more innovative approaches to be introduced into the
teaching and learning process. In the following years students should be given the opportunity to perceive foreign language learning
as something natural, something that would
gradually develop their understanding of language culture and cultural diversity on the
one hand, on the other hand is should have
positive influence over the students' cognitive
development (Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, 2013, Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko, ur. list
RS, št. 62/2013).
Yet the question remains as to why CLIL
is being advocated as the most appropriate
methodology of language learning. Well, in
CLIL, for one thing, the language is also the
medium of teaching, which makes its acquisition more intuitive, thus making it as close as
possible to first language acquisition (Lipavic
Oštir et al., 2013, p. 2). That makes CLIL one
of the most successful foreign language acquisition methodologies (ibidem).
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The term itself – Content and Language
Integrated Learning was adopted in 1994.
(Marsh et al., 2001) for use in European contexts to describe and further develop good
practice achieved in classrooms across Europe where teaching and learning take place
in an additional language. Yet CLIL methodology does not consist of merely one teaching approach, it covers a dozen or even more
educational approaches, e.g. immersion (partial immersion, total immersion, two-way immersion, double immersion), bilingual education, multilingual education, language showers, enriched language programmes, modules, student exchanges, CLIL camps and
more (Mehisto et al., 2008, pp. 12–13).

Beside the above mentioned factor of
cognition the factors in figure 1 below demonstrate the interdependentness and interrelatedness of the basic factors in the CLIL continuum.
Recent research carried out in Poland,
the Netherlands, Austria and in Turkey reflect a positive students attitude to CLIL (Can,
Papaja and Rojczyk, 2013). The research by
Can et al. showed a positive correlation between the learning in English, English as subject and the broadening of students’ horizons
(Can et al., 2013). Further, another positive
reaction to the use of CLIL can be seen in the
Clark and Schulze research (2013). The authors findings are as follows: content and lan-

Also:
Imagination

Figure 1: CLIL continuum and its component parts
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guage integrated learning was especially efficient with younger learners (Clark in Schulze,
2013). Their research is valuable, for it considers, to highlight just the one significant for
our research, a key issue:
➢➢ To what extent did the ILL teaching
strategies used, and its content, appear to affect participant attitude towards language learning and teaching? (Clark and Schulze, 2013)
The findings (we shall name only the
most relevant for our research) of the above
mentioned research by Clark and Schulze
show that ILL2 was especially efficient with
younger learners, for it fostered a good relationship between the teacher and students,
when the teacher was actively involved with
students, when there was a clear/practical
theme/area chosen, and when participants
had an open mindset and a clear understanding of their role and responsibility (Clark and
Schulze, 2013).
Parents as key stakeholders and their
perceptions
It is only natural for parents to wish the
best for their offspring. Yet at times parents
tend to set their expectations too high. Gen2 ILL – Integrated Language Learning is a derivation
of CLIL and was used in the English context in the
sample for the Clark and Schulze research (2013).

erally, they see their children as some sort of
tabula rasa, ready to be filled with knowledge
as soon as possible (Smajla, 2014, p. 116).
That is especially true as far as language acquisition, be it first or foreign, is concerned.
We need to bear in mind that children already have views and attitudes towards learning for example English. As Moon would say
(2005, p. 15) these attitudes are formed by social environment in which children grow up
and by the people around them. We should by
no means discard these attitudes as they can
influence children’s desire and motivation to
learn and consequently lead to a successful
learning of English (ibidem).
Another important stakeholder in the
learning process are parents whose perceptions are present in many of the relatively current European research papers and projects
on language learning. As part of a larger bilingual education project in Spain (Dobson, Pérez Murillo and Johnstone, 2010) a study was
carried out to evaluate parents’ perceptions of
the aforementioned project. Results from the
study show that the great majority of parents
of students in both primary 6 class and in secondary 2 class perceived their child’s bilingual education in clearly positive terms (Dobson et al., 2010, p. 103). To be more specific, 88.3% of parents of children in primary 6
class held a favourable view of the bilingual
education and 92.2% of parents in secondary
2 class were favourable of bilingual education
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(Dobson et al., 2010, pp. 100–101). Further, to
name only results important for our research,
parents’ most positively perceived their children’s proficiency in English, their better understanding of other countries, personal development and career prospects (Dobson et
al., 2010, pp. 103–104).
Similar results were obtained in a research by Pižorn and Vogrinc (2010). The authors claimed that very often the decisive factor of change within the school environment
was parents, for it was they who exerted influence over their children through their perceptions and subjective theories (Pižorn and Vogrinc, 2010, p. 91). It is also known that parents play a leading role for children of age between 6 and 9, hence this issue was given particular attention by the planers of the project
UTJ-JIMU v 1. VIO (in English: Foreign Language Communication/Implementing Foreign Languages and Language and Intercultural Awareness in the First Triad of the Slovene Primary School) (Pižorn and Vogrinc,
2010, p. 92), and consequently, parents perceptions were investigated in the aforementioned project. Parents' role and its impact
have proven to be relevant in a research commissioned by the European Commission. Its
result reports nearly 93 % of parents agreed
to introduce an early English language learning programme for their children (see Pižorn
and Vogrinc, 2010, p. 94). We should highlight one of the results for a positive attitude
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parents toward early English language teaching: roughly 74% of parents claimed better
job opportunities as one of the most important reasons to learn a foreign language (ibidem). Further, the same report claims 34%
of parents thought their children ought to be
multilingual (European Commission, 2001 in
Pižorn and Vogrinc, 2010, p. 94).
Results obtained by Pižorn and Vogrinc
research (we shall highlight only results significant for our research) show that 86,3% of
parents in the research absolutely agreed that
it was important to know a foreign language,
roughly 36% thought that the first year of elementary school was the right time to start
with a foreign language, roughly 40% of parents thought that children should start sometime after the first year of elementary school
(Pižorn and Vogrinc, 2010, p. 97). Another
important result is shown in the high percentage – 74% of parents who were of the opinion
that another foreign language should also be
taught in elementary schools (p. 98).
Methodology of the research
Sample of the research
Class 3 b consisted of 22 students, therefore 22 (N = 22) questionnaires were handed
out. The questionnaire for parents was made
out of thirteen questions. There was a time
limit for the completion of the questionnaire.

It was to be completed in the period from May
8. 2013. to May 10. 2013. Most of the parents
(18) involved in the research handed in their
questionnaires by Friday, May 10. (81, 8%),
some till May 15. 2013, bringing the number
of questionnaires fulfilled and handed in to 20
(90, 9%). The sample was not a random one
due to a specific reason that being our wish
to establish the reasons for attitudes toward
the learning of a foreign language by parents
of a specific class. Such a sample can come in
handy, yet there might be restrictions as to its
validity and statistical value. Hence its generalization cannot be considered.
Instrument of the research and procedures
The questionnaire consisted of 13 questions, 6 of them were open-end questions,
where parents were required to provide a
full answer (questions 3, 4, 8, 9, 11, and 12)
or to finish the statement (question 10), 7 of
them were such as to allow parents to circle
a choice that most appealed to them on a 5
point Likkert scale. The parents were given
the questionnaire via the class teacher of class
3b. When completed, questionnaires were
brought to school by the parents’ children,
therefore no direct contact between the author and the parents was made, and thus any
eventuality of possible influencing by the author was prevented. The author of the underlying paper keeps the documentation.

Data analysis
Non-causal and non-experimental paradigm of pedagogical research was used in the
paper. Data were analysed by use of qualitative research paradigm. Results were presented by histograms, tables, charts, and figures.
Research questions
Based on analysis of the relevant foreign
and Slovene research and a thorough analysis of the relevant literature the following research questions were put forward:
1. Is there a positive attitude of parents
toward the importance of foreign
language skills in the early period?
2. Is it sensible to integrate content and
language teaching?
3. What is the parents’ view regarding
the frequency of foreign language
lessons?
4. What language skills should children
acquire in foreign language class?
5. To what extent is children’s wellbeing
in foreign language class important
to parents?

247

Results of research
Chart 1 bellow shows the results of the
research question number one (Is there a positive attitude of parents toward the importance
of foreign language skills in the early period?).
17 parents (85%) responded to this
question. The highest result was in the »study,
job, communication« category which can be
attributed to parents own perceptions over
what the real purposes of learning a foreign
language actually are. The high result is similar to those obtained in other previously mentioned research by European Commission
(2001) and Pižorn and Vogrinc (2010). The
second relevant category was the »the more
you know, the higher is your value« with 4
(20%) of choices. The result can be attributed to the traditionally high value that foreign

language skills enjoy in the public eye and is a
deeply rooted characteristic of the population
of the region.
Chart 2 below shows the results of research question number 2 (Is it sensible to integrate content and language teaching?).
The result of research question number
two is as follows: considering the percentage
of parents who responded to the questionnaire (20 out of 22, which make a 90,9% turn
out) all parents responded to this question. A
large majority (85%) of parents was clearly in
favour of an integration of content and language learning, although the author had not
explained the exact meaning and purposes of
the integration to the parents, lest they should
be biased.

Chart 1: Results of questionnaire for parents, question 4.
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Chart 2: Results of research question number 2.

Chart 3 bellow shows the results of the
research question number three (What is the

parents’ view regarding the frequency of foreign language lessons?).

Chart 3: Results of research question number three
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In this case the results are more dispersed:
20 parents (90,9%) responded to this question.
5 parents (25%) were in favour of foreign language learning on a daily basis, 8 parents (40%)
on the other hand though three times weekly
would suffice. What is also significant is the result for the option »2x weekly«: 6 parents (30%)
were in favour of the classical number of foreign language lessons per week which can be
found in all elementary schools curriculum for
early foreign language learning in Slovenia for
year 4.

nicative and basic skills, for the chart above
shows the majority of parents (11 or 78,5%
in this case, for only 14 parents or 70% responded to this question) claimed some sort
of more practical skills should be obtained,
mostly the very basics, such as personal presentation, naming of colours, counting to 20
and the like.

Chart 4 bellow shows the results of research question number four (What language
skills should children acquire in foreign language class?).

Results are quite unanimous. The vast
majority of parents (90%) in the research saw
wellbeing in foreign language class as very
important. Wellbeing can be a significant factor, for it can lower stage fright and boost students’ motivation to learn, thus enabling a

The results clearly show how well are
parents aware of the importance of commu-

Chart 5 bellow shows the results of research question number five (To what extent
is children’s wellbeing in foreign language
class important to parents?).

Chart 4: Results of research question number four
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Chart 5: Results of research question number five

better development of students’ potentials. A
recent research in neuroscience claims that if
a supportive learning environment is provided for students’ learning output can rise up to
25% (Bregant, 2012, as cited in Bregant, 2014,
p. 12). What is more, the teacher him/herself
can and should provide for such a learning
environment (ibidem).
Discussion
The role of parents and their contribution to the learning process has been researched into for quite some time now, for
they can influence the language intake in foreign language class in the consolidation part
of the process, at home (see Bentley, 2009).
Parents should also bear in mind that children
at an early stage of their language learning

have limited motivation and intake capabilities. Their capabilities also depend on physical
development as well as on the lateralization of
their brain.
We feel obliged to underline the importance of parents as a significant stakeholder in
the process of introducing a change in the educational system, since they can exert influence over their offspring through perceptions
and subjective theories (Pižorn and Vogrinc,
2010, p. 91). Hence the need to integrate parents into researches carried out abroad and
in Slovenia alike. Parents' views on foreign
language skills to be learnt in school can influence greatly the students' intake and output respectively. What is more, parents' own
school experience can affect their perception
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of school life and the learning as well as teaching processes.
Considering the complexity of the educational methodology named CLIL the parents' support is of vital importance be it to
the teacher as to the school authority. CLIL
cannot be successful without the entire ecosystem's support. That is precisely the reason
why the aforementioned research questions
were put forward. The results obtained clearly show the importance attributed to wellbeing of students during foreign language class
by the parents. Further, parents' perceptions
regarding what language skills their children
ought to cover in the early period of elementary school can be helpful in case the teacher
wished to introduce a different method or approach, like for example CLIL. As far as the
parents’ ambitions regarding their children's
foreign language acquisition are concerned,
they prove to set their ambitions high. Results from our research show that some parents wanted their children to learn a foreign
language on a daily basis, some as often as 3
times or more.
Conclusion
Parents and their respective perceptions regarding foreign language acquisition
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and other significant issues should not be taken neglected; they should be carefully looked
into and if seemed necessary, taken into consideration. By the time children get to year 4
they already have a relatively clear picture of
what school is, what the teacher’s demands
are and what their parents’ demands are. The
same goes for parents, for they often draw on
their own school experience to cope with the
after-school learning process of their children. Their motivation and ambition should
not be discarded, on the contrary, that should
be seen as an asset in the teaching and learning process of the modern school. Naturally,
that would not be accepted without objections
by school authorities and teachers, yet it is our
firm belief that parents’ perceptions should
be taken seriously, since they often influence greatly their own children’s perceptions,
moreover they often share the same views on
language acquisition and the educational system. The future should see a carefully planned
involvement of parents and their integration
into the implementation of new educational
approaches, its research and constructional
critique. It is one of the most natural and nonevasive ways to share the success or failure of
implementing a new educational methodology, such as CLIL.
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Учитељски факултет у Врању

ИНДИВИДУАЛИЗОВАНА НАСТАВА НА
ТРИ НИВОА СЛОЖЕНОСТИ И ИНТЕРАКТИВНИ РАД
У ГРУПАМА У ИЗУЧАВАЊУ САДРЖАЈА О
САБИРАЊУ И ОДУЗИМАЊУ У СТОТИНИ
Резиме: У раду су представљени резултати експерименталне провере утицаја индивидуализоване наставе на три нивоа сложености и интерактивног рада у групама на
ефикасност остваривања програмских задатака о сабирању и одузимању у стотини. У
сагледавању ефикасности пошлo сe од таксономског модела операционализације циља
и задатака наставе математике и програмских задатака датих у Наставном програму
математике за основну школу.
Резултати истраживања спроведеног на узорку од 150 ученика I и II разреда указују на то да ове врсте наставе различито утичу на успех ученика у изучавању садржаја
о сабирању и одузимању у стотини. Тако је индивидуализована настава на три нивоа
сложености позитивно утицала на успех оних категорија ученика који поседују знање
на нивоу препознавања, репродукције, схватања и операционалности, док није имала
утицаја на успех ученика који поседују знање на нивоу креативног решавања проблема. У случају интерактивног рада у малим групама, добијени резултати указују на позитиван утицај на оне категорије ученика који припадају продуктивној групи (поседују
знање на нивоу схватања, операционалности и креативног решавања проблема), али не
и на оне који припадају репродуктивној групи (поседују знање на нивоу препознавања
или репродукције).
Добијени резултати значајни су с аспеката: вредновања ефикасности образовања,
стицања квалитетнијег знања, иновирања и мењања организације наставног процеса у
циљу побољшања квалитета наставе и ангажовања ученика у настави математике и др.
Кључне речи: Индивидуализована настава на три нивоа сложености, интерактивни рад у малим групама, ефикасност, сабирање и одузимање у стотини, таксономија.
1 nelamj@ucfak.ni.ac.rs
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Теоријска разматрања
У данашњим условима, када медији
и начин живота постављају нове цивилизацијске услове, очигледно је да традиционална настава у којој доминирају рецептивне активности и меморисање садржаја без довољног разумевања, у
којој је процес рада формализован, где је
уџбеник једини извор знања а наставник има доминантну улогу у свим фазама
наставног рада, не може да утиче на развој способности ученика које савремено
друштво захтева.
За овакав рецептивни карактер учења
и стицање репродуктивних знања најодговорнија је сама настава. Притом, кључна је њена организација, у којој се не обезбеђују услови за сталну активност ученика, која није продуктивна, изазовна и не
подстиче ученике на стално трагање за новим сазнањима и на истраживање различитих путева долажења до знања. Субјективитет ученика коме се тежи, постиже се
слободним изражавањем мишљења, прихватањем њихове самоиницијативе и самосталним стицањем знања у настави. То
је посебно важно ако се има у виду да је
свако учење индивидуални чин. Зато се,
све више, традиционално-предавачки рад
преусмерава на такве стратегије које ученицима помажу да се оспособе за самостално планирање рада, истраживање, ре256

шавање проблема и антиципирање будућих проблема. Настава се усмерава на
ученика и његово активно стицање знања
и самообразовање. Субјективитет ученика,
осим на самосталним, треба да буде заснован и на активностима у већим и мањим
групама. Зато би требало да постоји таква
педагошка интенција за образовањем која
ће омогућити индивидуално учење, према способностима сваког ученика, али и
афирмисати учење као узајамно деловање
у вршњачким групама” (Станојевић, 2012:
93–111).
Интерактивно учење у чијој је основи активност ученика у тандему или групи која је подстакнута заједнички прихваћеним циљем и њиховим компетенцијама које су у функцији остварења тог циља,
основни је предуслов за тзв. сврсисходну
интеракцију. Узимајући у обзир поменута
обележја, интерактивно учење дефинише
се као процес „који резултира релативно
перманентним променама у размишљању
и понашању које настају на основу искуства, традиције и праксе остварене у социјалној реакцији” (Сузић, 2002: 24). На
велики значај рада у групама указује многа литература: развојно поље социјалне
педагогије које се бави груписањем ученика (Blatchford et al.,1999; Kutnick et al.,
2002; Blatchford et al., 2003); традиционално поље школског и постигнућа на нивоу
разреда које укључује истраживања: спо-

собности (lreson & Hallam, 1999), интеракције наставник – ученик (Howe, 1997), контроле знања од стране наставника (Young,
1971) и очекивања наставника о успеху
разреда (Younger, Warrington, & Williams,
1999); интерпретација социјалног капитала (Putnam, 2000) која у фокусу има непосредни социјални контекст деце ((са вршњацима и наставником, социјални капитал о везама унутар учионице) (Bourdieu &
Passeron, 1977)).
Већина студија о груписању ученика унутар одељења односи се на основне школе, где се груписање види као организациона структура или као контекст за промовисање специјалних типова учења. Организационо, од тога како су
формиране групе, увелико зависи и успех
који је уско повезан са величином и структуром ученика у групи. Тако, кооперативно груписање које се заснива на социолошко-психолошким принципима као
што је контакт теорија (Allport, 1954) промовише успешне социјалне везе и учење
међу децом. Ова груписања немају ефекта на некогнитивно (тј. репродуктивно)
учење и задатке са нижим степеном изазова (Bossert et al., 1985; Johnson & Johnson,
1987) који најчешће доминирају у разреду. Даље, више студија показало је да је потребно да ученици који раде у малим групама развију вештине интерперсоналне
подршке и комуникацију да би успешно

извршили задатке пред које су постављени (Webb et al., 1997). За успешно колаборативно груписање често је потребно обучавање да би се унапредиле способности
ученика за рад у групи (Light & Littleton,
1994; Webb & Mastergeorge, 2003). Посебно,
у разредима у којима је интерперсонална
природа когнитивног развоја и учења потврђена, улога наставника се шири од једноставне дидактичко-педагошке до оног
који планира, обучава и подржава ефективан групни рад ученика; шири концепт
социјалне педагогије и њене дидактичке
оријентације (Blatchford et al., 2003).
Са друге стране, индивидуализација
наставе, међу савременим дидактичарима, схвата се као „најзначајнија иновативна снага у развоју и модернизацији наставе, односно као императив времена у коме
живимо, перманентна иновација, претпоставка рационализације наставе” (Ђукић,
2003: 68). Према Ђорђевићу „Индивидуализовати наставу значи оријентисати се
на реалне типове ученика, узимати у обзир
реалне разлике међу њима, усклађивати и
варирати методе и поступке педагошког
деловања према тим разликама, помоћи
ученицима да напредују према властитом
темпу и могућностима. Разлике међу ученицима односе се на опште способности,
брзину напредовања, интересовања, мотивацију, ставове, али такође и на посебне, специјалне способности. Индивиду257

ализација наставе је, у ствари, прилагођавање дидактичких активности ученицима,
водећи рачуна о њиховим индивидуалним
способностима, што заправо значи подстицати активности појединаца на путу
њиховог развоја. Индивидуализацијом се
настоје остварити могућности у развоју
сваког ученика” (Ђорђевић, 1979: 173). Као
један од облика индивидуализоване наставе, стоји индивидуализована настава на
више нивоа сложености која се базира на
нивоима сложености наставних садржаја
и у којој се наставни рад прилагођава способностима ученика, начину учења и темпу напредовања.
Савремена настава математике сврстава интерактивност и индивидуализацију у приоритетне услове за квалитетну наставу и учење математике. Услови
за квалитетну наставу реализују се у најбољој мери коришћењем свих дидактичкометодичких ресурса. Сходно томе, квалитетно интерактивно учење математике
захтева функционално повезивање свих
савремених и проверено ефикасних система наставе. Сврсисходност повезивања
у настави математике првенствено се мери
степеном интерактивности. С друге стране, индивидуализација наставе има значајну улогу у унапређивању и рационализацији наставе математике. Њеном применом ученик, као појединац, има оптималне услове за развој, напредовање и форми258

рање властите личности. Због њихове изузетне важности за унапређење наставног
процеса математике, било би добро знати
у којој мери примена ових наставних система утиче на ефикасност остваривања
програмских задатака који се односе на
поједине математичке садржаје. Овај рад
бави се управо тим проблемом. Проблем
је актуелан с аспекта педагошког, практичног и друштвеног значаја који се огледају
у: потреби за променом традиционалне
наставе која не обезбеђује услове за стицање квалитетнијих и функционалнијих
знања, припремању и организацији наставе у којој јасно постављен циљ може довести до жељеног знања, а наставник га је
остварио онда када ученик може да покаже да је тај циљ постигао и чињенице да
ефикасније образовање утиче на формирање и развијање зреле личности ученика
како би се код њих формирао критичан и
независан став у процењивању и одређивању сопственог понашања у различитим
животним ситуацијама.
У сагледавању ефикасности пошло
се од њене дефиниције у Педагошком речнику (Педагошки речник, 1967), где се под
појмом ефикасност образовања подразумева степен остваривања циља и задатака
образовања. Ефикасност као појам употребљава се и онда када се жели оценити
успешност деловања целокупног васпитно-образовног система, тј. степен извр-

шења основних циљева и задатака школе са становишта друштвених потреба. Да би се остварили циљ и задаци
образовања, потребно је, између осталог,
да сам процес образовања буде делотворан
односно ефикасан. Критеријуми за оцену
ефикасности могу бити различити: количина стеченог знања, умења и навика, квалитет и интезитет тих знања, позитивна
измена у понашању васпитаника. У нашем
случају ефикасност је обухватала количину и квалитет знања, као степен остваривања програмских задатака наставе математике у прва четири разреда основне школе. С обзиром на то, у сагледавању утицаја
индивидуализоване наставе на три нивоа
сложености, као и интерактивног рада у
групама на ефикасност остваривања програмских задатака, с једне стране, пошло
се од програмских задатака који се односе на садржаје о сабирању и одузимању у
стотини који се изучавају у I и II разреду.
Задаци су дати у Наставном програму математике за основну школу и њима је одређено шта ученици треба да знају након
обраде садржаја. С друге стране, у одређивању квалитета, односно нивоа знања до
ког су ученици остварили дате програмске
задатке, пошло се од таксономије циљева и
задатака наставе.

Методолошки оквир истраживања
Основни циљ истраживања био је
да се: израде модели индивидуализоване наставе на три нивоа сложености и интерактивног рада у групама, инструменти провере и изврши експериментална
провера њиховог утицаја на ефикасност
остваривања програмских задатака о сабирању и одузимању у стотини. У сагледавању ефикасности пошлo сe од таксономског модела операционализације циља и
задатака наставе математике и програмских задатака за I и II разред датих у Наставном програму математике за основну
школу.
У истраживању су коришћене: дескриптивна метода у аналитичкој и класификационој варијанти, експериментална
метода и метода моделовања. Анализом се
дошло до података о циљу и програмским
задацима наставе, односно колико су они
операционализовани и класификовани
у погледу конкретизације, реализације и
могућности провере остварености захтева. Класификацијом програмских задатака
према једном од таксономских модела, описани су нивои знања погодни за праћење
и вредновање степена остварености истих. Експериментална метода примењена
је као експеримент са паралелним групама, док је метода моделовања примењена
у циљу формирања модела за учење путем
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индивидуализоване наставе на три нивоа
сложености и интерактивног рада у малим
групама.
Избор техника и инструмената
који су примењивани у истраживању извршен је у складу са природом проблема. Примењене су техника анализе садржаја и тестирање. Техника анализе садржаја коришћена је да би се дошло до описа нивоа знања који обезбеђују основу
за доношење закључака о успеху ученика. Такође, коришћена је и при испитивању валидности задатака датих у тестовима, где је логичком анализом испитана садржајна валидност датих задатака,
односно да ли обухватају све захтеве дате
у одговарајућим програмским задацима
и да ли су у складу са нивоима знања које
треба да мере.
Описи нивоа знања извршени су на
основу таксономског модела операционализације циља и задатака у когнитивном подручју који мери квалитет стеченог
знања и развој неопходних способности
(Богдановић, Малиновић-Јовановић, 2009:
618-631). Таксономија садржи пет главних
категорија и то: препознавање, репродукција, схватање, операционалност и креативно решавање проблема. Категорије су
хијерархијски поређане према нивоима
знања по квалитету и за сваку су дефинисане поткатегорије које детаљније одређују
садржаје образовних циљева сваке катего260

рије. У зависности од степена усвојености
чињеница и генерализација, знање може
бити различитог квалитета. С обзиром на
то да се истраживање односило на испитивање утицаја индивидуализоване наставе
на три нивоа сложености, категорије таксономског модела распоређене су у групе,
и то: прву групу чинила су основна знања
тј. знања на нивоу препознавања и репродукције, другу знања која се стичу на нивоу схватања и репродукције, док се трећа
група односила на креативно решавање
проблема као највиши ниво знања који
ученици могу да постигну.
За утврђивање ефикасности остваривања програмских задатака, тј. резултата евалуације, конструисани су критеријски тестови знања којима се утврђује
шта и до ког нивоа су ученици дошли у
области онога што је планирано у одређеном предмету. Ова врста тестова, оријентисана је ка васпитно-образовним циљевима и унапред постављеним критеријумима, те су предуслови њихове израде
унапред формулисани васпитно-образовни циљеви наставе или одређеног наставног предмета. За сваки циљ се израђују
задаци и питања којима се испитује да ли је
циљ постигнут или није. Програмски задаци су дефинисани на нивоу разреда (дати
су у Наставном програму математике за
основну школу па их овде нећемо наводити), и они исказују шта треба ученици да

знају након обраде садржаја, а до ког нивоа
су ученици остварили програмске задатке,
одређено је таксономским моделом.
У тестовима су били заступљени: задаци алтернативног (двоструког) избора,
задаци вишеструког избора, задаци допуњавања, задаци откривања веза и односа међу датим елементима и задаци са конструкцијом одговора (задаци отвореног
типа) које сачињавају они који налажу да
се кратко одговори на дато питање и задаци за решавање (са сложенијим одговором). Задаци алтернативног и вишеструког избора, допуњавања и откривања веза
и односа коришћени су у категорији препознавања јер поступак долажења до њиховог решења подразумева знање на нивоу
препознавања. Задаци допуњавања коришћени су и у категорији репродукције,
али само у случајевима у којима су ученици требали да на основу датих података у

задатку изведу закључке допуњујући одговарајуће исказе. У свим осталим категоријама коришћени су само задаци отвореног типа прилагођени категорији знања
коју су требали да мере. Број задатака и
питања у тестовима зависио је од вредносних компонената програмских задатака.
С обзиром на то да је у истраживању
коришћена експериментална метода, конструисани су иницијални и финални тестови. Иницијални тестови коришћени су
као један од фактора за уједначавање контролних и експериманталних група. У наредној табели приказан је број поена који
су ученици могли да остваре на иницијалном и финалном тесту.
При вредновању ефикасности програмских задатака, између осталих, узете су у обзир и следеће компоненте вредновања: у којој мери је ученик усвојио и

Табела 1: Број поена на тестовима за сваки ниво знања
Ниво знања
Врста наставе

Број
задатака

I
Број
поена
Иницијални тест

Индивидуализована
на три нивоа сложености
Интерактивни рад у групама

Индивидуализована
на три нивоа сложености
Интерактивни рад у групама

II
Број
поена

III
Број
поена

Σ

16

28

26

70

10
9
Финални тест

6

6

21

15

15

14

17

21

52

29

31

38

19

88
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разумео знања која проистичу из програмских задатака; колико су та знања применљива и функционална, односно како ученици умеју да користе стечена знања у решавању разних проблема и усвајању нових
математичких знања; оспособљеност ученика да релативно брзо, тачно, спретно и
до одређеног степена увежбаности изводе поједине интелектуалне, практичне и
друге операције (нпр. писмено исказивање
знања, технику решавања математичких
проблема, служење симболима, овладавање разним алгоритмима итд.); формираност одређених корисних навика: јасно и
концизно писмено изражавање, уредност
и систематичност у раду, одговорност и самосталност у раду и др.; допринос наставе
математике у развијању способности ученика: интелектуалних (анализа, синтеза,
примена), менталних (логичког мишљења,
расуђивања, закључивања, стваралачког
мишљења), перцептивних (посматрање,
опажање) и др.
Истраживање
је
спроведено на узорку од 150 ученика двеју
основних школа, и то: Димитрије Давидовић из Смедерева и Митрополит Михаило
из Сокобање. Од тога, контролну и експерименталну групу чинило је по 75 ученика
из 6 одељења. Истраживање је обављено у
току школске 2012/2013. године. Уједначавање група вршено је према резултатима
са иницијалног теста и оцена које ученици
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имају из математике. У експерименталним
групама настава се изводила по конституисаним моделима док су се у контролним
групама садржаји обрађивали путем традиционалне наставе.
Изради
модела
претходила је анализа Наставног програма за
основну школу и то оног дела који се односи на садржаје о сабирању и одузимању
у стотини а који се изучавају у I и II разреду основне школе и израда оперативног
плана. Избор садржаја за моделовање вршен је на основу базе предзнања и способности ученика (иницијални тест) где се
као предзнања узимају математичка и језичка предзнања и неке основне способности ученика као што су: самосталност
у решавању задатака и контроли њиховог
решавања, развијеност пажње, активности у процесу стицања знања и др. Израда
модела заснована је на методичкој правилности у изграђивању и формирању појединих појмова с једне стране и на принципима индивидуализованог рада на три нивоа
сложености и интерактивног рада у групама с друге. Модели су се односили не само
на стицање, него и на утврђивање и систематизовање знања ученика с обзиром на
погодност ове две врсте наставе за рад на
свим типовима часова. Задаци у моделима
категорисани су према нивоима знања по
квалитету у складу са поменутом таксономијом. Када се ради о интерактивном раду

у групама, треба напоменути да су формиране хомогене групе према нивоима знања
по квалитету такође у складу са наведеном
таксономијом што оправдава могућност
упоређивања резултата добијених истраживањем. Структуром модела настојано
је да се моделује и садржај и ток мисаоних
активности ученика са циљем да се развију когнитивне структуре које ће ученицима омогућити ефикаснију мисаону активност. Такође, у моделима су предвиђене
и активности ученика и делатност наставника у циљу њихове правилне примене у
пракси. Укупно је израђено 11 модела, и
то 6 за индивидуализовану наставу на три
нивоа сложености и 5 за интерактивни рад
у групама. Ученици који су учествовали у
истраживању радили су иницијални тест
који је садржао задатке који се односе на
оне садржаје о сабирању и одузимању у
стотини који су се изучавали пре увођења
експерименталних модела. Након изједначавања група, експерименталне групе
изучавале су одговарајуће садржаје према

конструисаним моделима, док су ученици контролних група садржаје изучавали
на традиционалан начин. На крају је рађен
финални тест којим је утврђено напредовање ученика контролних и експериманталних група.
Резултати истраживања
Иницијалним тестирањем утврђивана су знања ученика тематске целине Сабирање и одузимање до 100 која су у изучавању садржаја претходила израђеним
моделима. С обзиром на то да су изабрани различити садржаји као најпогоднији
за изучавање када су у питању ове две врсте наставе, конструисани су и различити
иницијални тестови. Задаци у тестовима
су валидни јер су формулисани према нивоима знања по квалитету у складу са таксономским моделом и програмским задацима датим у наставном програму. Добијени резултати дати су у табели 2.

Табела 2: Дистрибуција резултата на иницијалном тесту
Врста наставе

Група

N

Maks.
Sum Xmin Xmax
poena

M

σ

%

Индивидуализована Контролна 25
на три нивоа
Експери25
сложености
ментална

1750

1054 16

70 42.16 6.82 60.23

1750

1056 17

68 42.24 6.57 60.34

Контролна 50
Интерактивни рад у
Експеригрупама
50
ментална

1050

832

8

21 16.47 0.63 79.24

1050

840

8

21 16.98 0.62 80.00
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Када се ради о индивидуализованој
настави, из табеле видимо да су ученици
експерименталне групе решили 60.34% датих задатака док су ученици контролне групе решили 60.23% што указује на незнатну разлику у решености задатака. У складу са тим и аритметичке средине су прилично уједначене, и то: M=42.16 у случају
контролне групе и M=42.24 у случају експерименталне групе. Висина стандардне
девијације контролне групе је s=6,82 док је
у случају експерименталне s=6,57 што указује на велику дисперзију резултата око
средње вредности и на то да средња вредност изражена преко аритметичке средине
није добар показатељ решености задатака.
У обе групе, минималан број поена који су
ученици остварили на тесту јесте Xmin=8, а
максималан је једнак највећем броју поена који се може остварити односно Xmax=21.
У случају интерактивног рада у групама проценат решености задатака нешто је виши него када се ради о индивидуализованој настави. Тако је у случају контролне групе једнак 79.24%, док је у случају
експерименталне 80.00%, али је разлика у
решености задатака такође мала и износи
0.76%. На основу израчунатих вредности
аритметичких средина и стандардних девијација обе групе видимо да су аритметичке средине уједначене (M=16.47 у случају контролне и M=16.47 у случају експерименталне групе), а стандардне девија264

ције ниске (s=0,63 код контролне и s=0,62
код експерименталне групе) што указује
на то да је средња вредност изражена преко аритметичке средине добар показатељ
решености задатака на тесту за разлику од
индивидуализоване наставе. Интересантно је уочити да у контролној групи, без обзира на мањи проценат решености задатака, има ученика који су постигли максималан број поена на тесту Xmax=70, док у експерименталној групи таквих ученика нема.
Већи проценат решености задатака
на иницијалном тесту када се ради о интерактивној настави у односу на индивидуализовану, можемо правдати тиме што
су иницијални тест у случају прве врсте
наставе радили ученици I, a друге II разреда, па су и добијени резултати у складу са
њиховим образовним нивоом.
С обзиром на то да у случају индивидуализоване наставе средња вредност
изражена преко аритметичке средине није
добар показатељ решености задатака, одговарајуће t-вредности рачунате су у односу на разлику између процента решености задатака на тестовима. Добијене tвредности износе t=0.008 у случају индивидуализоване наставе на три нивоа сложености и t=0.09 у случају интерактивног
рада у групама што је испод граничне tвредности на нивоима значајности 0.05
и 0.01, па се може рећи да не постоји статистички значајна разлика у решености

задатака на иницијалном тесту контролне
и експерименталне групе када се ради и о
једној и о другој врсти наставе. С обзиром
на добијене t-вредности и узимајући у обзир оцене ученика може се тврдити да су
контролна и експериментална група у оба
случаја изједначене.

дардне девијације указује на велику дисперзију резултата око аритметичке средине, па можемо тврдити да средња вредност
изражена преко аритметичке средине није
добар показатељ решености задатака на
тесту. На много слабије резултате контролне групе указују и минималан и максималан број поена које су ученици остварили
на тесту. Тако су ученици контролне групе
остварили минимално 8 поена (Xmin=8), док
ниједан ученик експерименталне групе
није остварио мање од 21 поена (Xmin=21).
Такође, ниједан ученик контролне групе
није остварио максималан број поена на
тесту (Xmax=50).

Резултати добијени финалним тестирањем дати су у наредне две табеле.
У случају индивидуализоване наставе, на основу резултата датих у табели 3,
видимо да су ученици експерименталне групе решили 84.31% датих задатака,
док су ученици контролне групе решили 60.00% па је разлика у проценту решености истих прилично велика, чак 24.31%.
С обзиром на висину добијених аритметичких средина (M=33.28 у случају контролне и M=42.64 у случају експерименталне групе) и њима припадајућих стандардних девијација (s=11.21 у случају
контролне и s=10.01 у случају експерименталне групе), видимо да висина стан-

Ученици који су изучавали садржаје
путем интерактивног рада у групама решили су 87.61% датих задатака, док су ученици контролне групе решили 69.20% истих, што и у овом случају указује на не малу
разлику у решености задатака која износи
18.41%. Вредности стандардних девијација
су мање него у случају индивидуализоване

Табела 3: Дистрибуција резултата на финалном тесту
Врста наставе

Група

N

Maks.
Sum Xmin Xmax
poena

M

σ

%

Индивидуализована Контролна 25
на три нивоа
Експери25
сложености
ментална

1300

780

8

50 33.28 11.21 60.00

1300

1096 21

52 42.64 10.01 84.31

Контролна 50
Интерактивни рад у
Експеригрупама
50
ментална

4400

3045 12

88 68.88 5.12 69.20

4400

3855 12

88 75.18 8.29 87.61
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наставе (sk=5.21 односно se=8.29) али опет
нису довољно ниске да би средња вредност
изражена преко аритметичке средине била
добар показатељ решености задатака. Ученици и једне и друге групе постигли су минимално 12 поена на тесту, а максималан
број постигнутих поена једнак је највећем
броју поена који се могу остварити на
тесту односно Xmax=8 у случају обе групе.
На основу добијених резултата израчунате су t-вредности разлике између
процента решености задатака на тестовима,
и то: у случају индивидуализоване наставе
на три нивоа сложености t-вредност износи
t=2.06, па је за df=48 статистички значајна на нивоу 0.05; у случају интерактивног
рада у групама t=2.27 и за df=98 статистички је значајна на нивоу 0.05. Као што се
и очекивало, овим је потврђено постојање
позитивног утицаја индивидуализоване
наставе на три нивоа сложености и интерактивног рада у групама на успех ученика
у изучавању садржаја о сабирању и одузимању у стотини.
Када се говори о ефикасности,
има се у виду, између осталог, и квалитет знања који су ученици стекли применом конструисаних модела (у складу са
таксономским моделом операционализације циљева и задатака наставе математике), због чега су добијени резултати
обрађени за сваки од формулисаних нивоа
знања и дати у тебели 4.
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На основу података из табеле видимо да су ученици контролних група у свим
могућим случајевима постигли мањи проценат решености задатака за сваки ниво
знања у односу на ученике експерименталних група који су радили по конструисаним моделима за сваку врсту наставе. Када
се ради о максималном резултату који су
ученици постигли на тесту за сваки ниво
знања, има ученика који су за сваки ниво
постигли максималан број поена у случају
обе врсте наставе. Ситуација је нешто другачија када су у питању минимални резултати које су ученици постигли у тестовима за сваки ниво знања. Тако се број минимално постигнутих поена смањује са повећањем комплексности нивоа и контролних и експерименталних група у случају и
једне и друге врсте наставе. При том, у случају интерактивног рада у групама, минималан број остварених поена и контролне и експерименталне групе је исти (Xmin=9
за I ниво сложености, Xmin=3 за II ниво и
Xmin=0 за III ниво). Када се ради о индивидуализованој настави на три нивоа сложености ове вредности су различите за контролну и експерименталну групу. Аритметичке средине експерименталних група
више су у односу на исте контролних група што опет указује на бољу решеност задатака за сваки ниво знања у корист експерименталних група. Дисперзија резултата око средње вредности највећа је у слу-

Табела 4: Дистрибуција резултата на финалном тесту за сваки ниво знања
Ниво знања

Група N

Maks.
Sum Xmin Xmax
poena

M

σ

%

Индивидуализована настава на три нивоа сложености
I ниво
(препознавање и
репродукција)

К

25

350

224

4

14

8.98 2.11 64.14

Е

25

350

321

7

14 11.64 2.06 91.71

II ниво
(схватање и оперативно
знање)

К

25

425

256

1

17 12.30 2.62 66.35

Е

25

425

396

6

17 15.84 1.69 93.18

III ниво
(креативно решавање
проблема)

К

25

525

300

0

21 12.00 6.49 57.14

Е

25

525

379

2

21 15.16 6.27 72.19

Интерактивни рад у групама
I ниво
(препознавање и
репродукција)

К

50

1519

1366

9

31 27.55 1.32 89.93

Е

50

1581

1479

9

31 29.10 1.79 93.55

II ниво
(схватање и оперативно
знање)

К

50

1862

1222

3

38 30.01 1.86 65.63

Е

50

1938

1688

3

38 32.59 2.64 87.10

III ниво
(креативно решавање
проблема)

К

50

931

457

0

19 11.32 2.94 49.09

Е

50

969

688

0

19 13.49 2.86 71.00

чају трећег нивоа (sk=6.49 и se=6.27 у случају индивидуализоване наставе; sk=2.94
и se=2.86 у случају интерактивне наставе),
што је, опет, могло да се очекује с обзиром
на то да се ради о највишем нивоу знања
по комплексности. С обзиром на то да се
ради о великим одступањима од аритметичке средине, t-вредности рачунате су у
односу на проценат решености задатака
за сваки ниво знања понаособ. Добијени
резултати дати су у табели 5.

На основу података датих у табели,
видимо да статистички значајна разлика
у решености задатака између контролне и
експерименталне групе не постоји у случајевима: III нивоа знања када је у питању
индивидуализована настава на три нивоа
сложености и I нивоа када је у питању интерактивни рад у групама. У свим осталим случајевима постоји и високо је значајна на нивоу 0.05 или 0.01. То значи да
су у овим случајевима индивидуализована
настава на више нивоа сложености као и
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Табела 5: t-вредност разлике између процената по нивоима знања
Врста наставе
Индивидуализована настава
на три нивоа сложености

Интерактивни рад у групама

Ниво знања

df

t

p

I (препознавање и репродукција)

48 2.44 0.05

II (схватање и оперативно знање)

48 2.45 0.05

III (креативно решавање проблема) 48 1.10 ---I (препознавање и репродукција)

98 0.65 ----

II (схватање и оперативно знање)

98 2.58 0.01

III (креативно решавање проблема) 98 2.27 0.05

интерактивни рад у малим групама имали значајан утицај на ефикасност остваривања програмских задатака о сабирању и
одузимању у стотини.
Изостанак статистичке значајности
разлике између процента решености задатака када је у питању индивидуализована настава на нивоу креативног решевања
проблема указује на то да ова врста наставе не делује подстицајно на ову категорију
ученика. С обзиром на то да је ситуација
другачија када се ради о интерактивној настави, може се констатовати да на ову категорију ученика рад у групама делује више
подстицајно него индивидуални. Ово се
може правдати тиме да рад у групама развија такмичарски дух и подстиче заинтересованост и мотивацију за рад, поготово када се ради о ученицима који поседују
највиши ниво знања.
С друге стране, интерактивни рад у
групама није деловао подстицајно на ученике који поседују знање на нивоу препо268

знавања и репродукције (основна знања),
док је њихово напредовање евидентно у
случају примене модела индивидуализоване наставе на три нивоа сложености.
Због тога, можемо закључити да овој категорији ученика више одговара индивидуални рад у складу са њиховим способностима и у времену које им је потребно за савладавање ових садржаја на првом нивоу
сложености.
Закључна разматрања
Резултати многих истраживања показали су да, не само индивидуализована настава на три нивоа сложености и интерактивни рад у групама, него и остали иновативни системи наставе који развијају продуктивно знање, позитивно утичу на успех ученика у изучавању математичких садржаја. Међутим, поставља се
питање, када применити ону врсту која ће
дати најбоље резултате када се ради о на-

предовању ученика. Овим истраживањем
покушали смо да пронађемо одговор, бар
у случајевима примене модела индивидуализоване наставе на три нивоа сложености и интерактивног рада у хомогеним
групама на садржаје о сабирању и одузимању у стотини. На основу добијених резултата видели смо да није свеједно коју
ћемо врсту наставе применити када се
ради о појединим категоријама ученика. Тако је, у категорији ученика који поседују највиша знања, боље изучавати ове
садржаје уз примену интерактивне наставе јер рад у хомогеним групама подстиче
ове ученике на напредовање с обзиром на
то да се налазе у групи чији чланови поседују исти ниво знања што их мотивише за
рад и подстиче њихов такмичарски дух и
жељу за доказивањем. Када се ради о ученицима који поседују основна знања, они
ће ове садржаје лакше савладати индивидуално с обзиром на то да поседују најни-

жи ниво знања и да им је потребно да напредују према својим способностима и у
времену које им је довољно за савладавање
ових садржаја. С друге стране, успех просечних ученика у изучавању садржаја о сабирању и одузимању у стотини значајно се
повећао без обзира на то која врста наставе се примењује.
Ово је само један од корака у истраживању утицаја појединих врста наставе
на ефикасност остваривања програмских
задатака почетне наставе математике али
може послужити као добра основа за даљу
разраду и интензивирање истраживања у
овој сложеној области. Добијени резултати, између осталог, доприносе: вредновању
ефикасности образовања, стицању квалитетнијег знања, иновирању и мењању организације наставног процеса у циљу побољшања квалитета наставе и ангажовања
ученика и др.
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ИНТЕГРИСАЊЕ НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И
ОСТАЛИХ ШКОЛСКИХ ПРЕДМЕТА У ФУНКЦИЈИ
ЕФИКАСНИЈЕГ ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА2
Резиме: У многим земљама школско учење страног језика није показало добре резултате. Слаба комуникативна компетенција ученика по завршеном школовању говори о неефикасности наставних програма. То потврђују међународна тестирања, као и
нека домаћа истраживања. Отуд настава енглеског језика у свету пре више деценија поприма нове токове и усмерава се ка сврсисходнијој примени језичких знања и вештина. Тако је у образовним системима многих земаља заживео метод обједињене наставе
језика са осталим наставним садржајима, тј. учење градива појединих школских предмета путем страног језика. Циљ овог истраживања био је испитивање могућности примене истог метода рада у нашој школској средини, али за разлику од постојеће праксе,
почев од првог циклуса образовања. Као коначна фаза у низу примењених истраживачких поступака, огледни часови спроведени у нижим разредима две београдске основне
школе доказали су висок степен ефикасности овог метода рада и потврдили да би такав
модел наставе од малих ногу засигурно унапредио не само школска постигнућа ученика већ и њихов општи когнитивни развој. Велика мотивисаност коју показују како ученици тако и њихови учитељи, још један је доказ о неопходности промена у образовном
систему у интересу свих његових учесника.
Кључне речи: когнитивни развој, обједињавање садржаја и вештина, настава енглеског језика.
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2 Чланак представља извод из магистарског рада: Обједињавање садржаја и вештина у настави енглеског језика код деце млађег узраста, одбрањеног на Филолошком факултету у Београду, јануара 2014.
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Шта нас је подстакло на истраживање?
Након учења једног светски распрострањеног језика, као што је енглески, логично је очекивати да ће већина ученика
из школских клупа изаћи задовољна стеченим знањима и свакако оспособљена да
та знања примени у свакодневном животу. Чињеница да и поред вишегодишње
школске наставе многи од њих одлучују да
се поново врате на почетак приче, не би ли
„коначно проговорили” овај светски језик,
намеће низ отворених питања. Одређена истраживања, као и наводи из литературе и штампе, потврђују да је превелик
број оних који нису у стању да по завршеном школовању спонтано користе стечена
знања. Џејн Вилис директно пита: „Зашто
многи средњошколци који су учили стране језике завршавају школе неспособни
да на том језику комуницирају?” (Willis,
1996: 4–5). Разлоге за такво стање она види
у фрагментарном учењу језика (на нивоу
реченице) и слабој изложености говорном
језику (ограниченост на глас наставника),
у једноличности наставе и недостатку мотивације, нарочито због оцена које се добијају услед грешака и тестирања која се,
скоро по правилу, своде на граматику, где
је форма битнија од суштине. И Марџори
Вин у својој књизи истиче упозорење Сузан Ковалик која каже: „Сваки минут проведен у нечему што ученици доживљавају
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као досадно или као ’ход у месту’ јесте минут потрошен на НЕразвијање интелигенције” (Wynn, 2009: 5).
Овакви проблеми не везују се само за
наставу страног језика. У Вечерњим новостима од 10. јуна 2013. године (стр. 5), стоји
веома крупан наслов: „Из школе излазе
празних глава”. Овим речима наш угледни
стручњак за образовање, Иван Ивић, описује један од кључних проблема српског
школства. У тексту се наводи: „[...] лоше
знање са којим основци излазе из школе. То потврђују и међународна и домаћа
тестирања. Уче напамет, без много разумевања, не умеју да повежу знања. Са основних школа проблеми се преливају и на
средње школе”.
Тај проблем учења напамет, без разумевања и без повезивања знања, изгледа
да се кроз наш образовни систем раширио
као заразна болест. Да је тако, потврђује
наставна пракса, али и истраживање спроведено на Учитељском факултету у Београду почетком академске 2013/14. године.
Од 276 анкетираних студената пристиглих
из разних градова широм Србије (143 будућа учитеља и 133 будућа васпитача), који
су се определили за наставу енглеског језика, њих 34% (94 студента) долазе из гимназија, а 66% (њих 182) из средњих стручних
школа. Од укупног броја испитаника, њих
236 (тј. 85%) енглески језик је учило пуних
8 година у класичном школском контекс-

ту (не рачунајући институте за стране језике, боравак у иностранству и сл.). Неки
су овај језик у школи учили дванаест година (29 студената), десет година (6 студената) или четири године (5 студената).
У спроведеној анкети, као прво од
два кључна питања, од студената је тражено да своје знање енглеског језика, стечено кроз школу, самостално оцене као активно или пасивно (активно = могу вез
већих тешкоћа на енглеском да разумем
усмени/писани језик, да разговарам и дописујем се). Према добијеним одговорима, међу будућим учитељима 96 студената своје знање сматра активним, а 47 студената пасивним; код будућих васпитача,
65 њих своје знање сматра активним, а 68
пасивним. Ова разлика између студената
два смера добрим делом се може објаснити чињеницом да на смеру за учитеље има
много више бивших гимназијалаца (њих
63) него на смеру за васпитаче (њих 31),
док је из средњих стручних школа дошло
80 будућих учитеља и 102 будућа васпитача. То је битан податак, јер се у гимназијама програм страних језика темељније обрађује и већи је фонд часова у односу на
средње стручне школе. Сумирани резултати показују да према процени самих студената укупан однос активног наспрам
пасивног знања износи 161 : 115 (тј. 58% :
42%). Наставна пракса упућује на закључак да би, у односу на студентске субјек-

тивне ставове, објективно стање ствари
могло да буде и другачије оцењено, када
би било утврђено на бази стандардизованих начина испитивања, што сматрамо
својим задатком за наредне фазе истраживања. Друго кључно питање у поменутој
анкети било је колико су они сами задовољни/незадовољни знањем енглеског језика стеченим кроз школу. Добијени одговори су: код учитеља 71/72, код васпитача
57/76. Укупно, то је 128 задовољних и 148
незадовољних бивших ученика наших државних школа. Дакле, 46% новоуписаних
студената једног факултета исказује задовољство, а већина од 54% незадовољство
својим школским знањем енглеског језика.
Да је анкета спроведена међу популацијом претежно гимназијског опредељења, резултати би готово сигурно били
другачији. Ипак, већ довољно говори и сам
податак да толико младих из ђачких клупа
излази незадовољно знањима стеченим у
оквиру једног школског предмета и да скоро 50% њих своје знање сматра пасивним
након осам (или више) година учења. Изражено кроз годишњи фонд од 72 часа, са
(најмање) два часа енглеског језика недељно, за 8 година учења чак 576 часова енглеског језика резултира прилично пасивним знањем. Ако се зна да један просечан
курс језика за школски узраст подразумева фонд од 60 часова, који у школама институтског карактера обично даје много
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боље резултате, горе поменути резултати не уливају оптимизам у наш образовни
систем. Ко зна какву бисмо тек слику о нашем школству добили да су студенти анкетирани у области свих предмета, или барем оних који су им свима били заједнички?
Како би се у области наставе енглеског језика дошло до одговора на поменута питања и понудила рационална решења за превазилажење постојећих проблема у нашем образовном систему, а са
жељом да се правовремено делује, спроведено је опсежно истраживање на нивоу првог циклуса основног образовања. Његов
основни циљ био је теоријско и емпиријско преиспитивање могућности да се у оквиру почетне наставе енглеског језика уведу иновативне, а у свету распрострањене,
методе рада какве су до сада код нас заживеле тек у појединим старијим разредима
основних школа и неколицини средњошколских установа. При томе, намера никако није била пуко праћење светских трендова, већ рационализација наших наставних процеса у општем интересу самих
ученика.
У појединим научним круговима, истраживања квалитативног карактера често бивају оспоравана као немеродавна
због тога што не могу лако да се квантификују и подведу под круте шаблоне (Гојков,
2007: 64; Patton, 2002: 574). Овај рад, из276

међу осталог, представља напор да се покаже како се применом вишеструких истраживачких метода претежно квалитативног карактера може доћи до савршено
очигледних и меродавних резултата. Томе
нарочито доприноси холистички приступ,
који је својствен друштвеним, а посебно
примерен педагошким наукама. Најбољи
доказ за успешност оваквог приступа раду
пружили су сами ученици, чији су ентузијазам и спонтано укључивање у активности на енглеском језику чинили круну
свеукупног истраживања.
Иновативни приступи настави језика и
других школских предмета
Сврха сваког школског предмета
јесте, или би морала да буде, оспособљавање деце да стечена знања користе у ширем школском и друштвеном контексту.
Да би то било могуће, неопходно је децу
научити да повезују знања стечена у оквиру различитих предмета, и благовремено
их навикавати на међузависност различитих области живота о којима уче у оквиру школског градива. Дугогодишње школско учење енглеског језика као страног,
које код многих не резултира оспособљеношћу за спонтаном употребом језика у
наставном и ширем друштвеном контексту представља проблем чијем решавању

треба приступити од самог почетка његовог учења.
Побољшани ефекти учења енглеског
језика од раног узраста нису само од трајног значаја за ученике током њиховог школовања и личног развоја, већ могу знатно да подигну квалитет наставе у општем смислу. Да је то заиста тако, потврђују
промене које су у настави страних језика настале последњих деценија прошлог
века. Два кључна иновативна модела обједињене наставе енглеског као страног језика и других школских предмета били
су Language Across the Curriculum (LAC) и
Content Based Instruction (CBI). Оба модела
подразумевају интегрисано, истовремено
учење језика и других школских предмета,
при чему се у првом случају (LAC) енглески
језик користи као средство за учење грађе
у контексту других школских предмета,
нпр. на часовима физике, математике, географије и сл. За разлику од наведеног, за
други приступ (CBI) карактеристично је то
што се наставна грађа нејезичких предмета уграђује у контекст учења страног језика. Ученици на часовима енглеског језика
уједно усвајају и језик и одабране садржаје
осталих предмета, служећи се страним језиком да би тумачили и преносили одређене информације. Имајући у виду циљну групу, за овај рад је од посебног значаја
истраживање могућности обједињавања
енглеског језика и наставних садржаја ос-

талих обавезних предмета из првог циклуса основног образовања, на бази другопоменутог модела.
Двадесетак година након увођења првих модела обједињене језичко-предметне
наставе, међународном образовном сценом почиње да се проноси модел под називом CLIL (Content and Language Integrated
Learning). Овај термин се у европском
контексту први пут појављује 1994. године (Marsh et al., према: Coyle et al., 2010: 3).
Подстакнут најпре потребом да се у неанглофоним вишејезичним срединама, које
се служе заједничким службеним језиком (тзв. „другим” језиком), понуди модел
наставе који ће свима пружити једнаке могућности, овај модел се брзо проширује и
на контекст школског учења енглеског језика као страног. Следбеници CLIL модела овај облик наставе виде као спој предметних дидактика. „CLIL није нов облик језичког образовања. Нити је то нов
облик наставе школских предмета. То је
иновативни спој и једног и другог” (исто:
стр. 1). Они инсистирају да то није „посебан приступ за учење нејезичких садржаја преко страног језика, већ помоћу и путем страног језика”. Могућност да се размишља на различитим језицима, чак и у
скромним размерама, може да има позитивног утицаја на учење школских садржаја, јер CLIL не промовише само језичку способност већ служи и за подстицање
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когнитивне флексибилности. Он ученицима свих узраста нуди природну ситуацију
за језички развој, која се надовезује на остале облике учења.
Настава језика од шездесетих година до данас прошла је кроз разне развојне фазе. Базирајући се на доброј и утврђеној пракси протеклих праваца, нови модели наставе задржали су у свом програму неке од кључних елемената комуникативног приступа, стављајући у средиште
пажње: процес, а не производ; поруку, а
не медијум; потенцијале ученика пре него
стручност наставника, активно учешће у
раду уместо механичког памћења података. Учећи разноврсне садржаје на овакав
начин, деца продубљују разумевање страног језика као средства комуникације, показују већу мотивисаност да се укључе у
активности, али и боље резултате не само
у оквиру наставе енглеског језика већ и
шире.
Методологија истраживања
Свака потреба за побољшањем квалитета наставе нужно води у поступак систематског утврђивања основа за увођење
промена и новина у наставни процес. Научно утемељена истраживања, као једини
исправан пут ка променама у великим системима попут образовних, међусобно се
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разликују. У духу холистичке перспективе, ово истраживање засновано је на аналитичким техникама које гарантују висок
степен објективности, доследност података и њихову верификацију применом вишеструких инструмената за њихову проверу. Као једна од најсвеобухватнијих стратегија за опсервацију на терену, примењена
је триангулација. Од четири врсте триангулације, како их дефинише Патон (Patton,
2002: 556), за ово истраживање најбитније
су: а) методолошка (испитивање квалитативном и квантитативном методом) и б)
триангулација извора података (опсервација, интервју, анализа докумената). Провери и валидацији квалитативне анализе допринеће интеракција са различитим
групама испитаника (ученици, наставници, итд.). Као најприкладнији инструмент
за то одабран је фокус групни интервју
(разговор са мањом хомогеном групом испитаника, окупљених око истог проблема)
уз систематско бележење одговора. Ради
постизања што веће објективности, ово
истраживање представља комбинацију наведених техника испитивања.
Постављени задаци определили су
ток истраживања ка претежно аналитичко-дескриптивној методи. Применом
триангулације, комбиновани су: (а) различити извори података и (б) различите категорије испитаника. Аналитичком методом
испитане су оправданост и могућности

међупредметног повезивања и издвајање
грађа и активности подложних обједињавању садржаја и вештина. Различите категорије стручњака указале су на конкретне садржаје и активности шест школских
предмета из првог циклуса образовања

које сматрају погодним за обједињавање
са садржајима и вештинама у настави енглеског језика. Анкетни обрасци различитих типова чинили су подлогу за интервјуисање две кључне групе стручњака
(методичара наставе поменутих школских

Табела 1: Популација испитаника по категоријама и типовима истраживања
Категорија испитаника
1. Стручњаци за методику
наставе школских предмета из
разредне наставе (са Учитељског
факултета)
2.
Професори разредне наставе из
три основне школе у Београду
3. Наставници енглеског језика који
предају деци од I до IV разреда
4.
Наставници енглеског језика –
реализатори огледног часа
5.

Представници Министарства
просвете

Број
испитаника
6

32
57
3

2

Тип истраживања
фокус групни
интервју уз примену
анкетне табеле
фокус групни
интервју уз примену
анкетне табеле
анкета стандардног
типа
анкета у виду
формулара за
пружање повратне
информације
појединачни
интервјуи

Табела 2: Приказ школске популације укључене у истраживање
Основне школе у
Београду

Број
Одељења укључена у
Оглед
учитеља у
оглед
- број
раду фокус
наставника
групе
енглеског
1. „Вук Караџић”
8
2 одељења I разреда
2 одељења IV разреда
2
2. „Ћирило и Методије”
11
2 одељења II разреда
2 одељења III разреда
1
3. „Бранко Радичевић”
13
Укупно:

32

Укупно:

3
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предмета и активних учитеља), и за испитивање ставова наставника енглеског језика о предмету истраживања. Популација
испитаника обухваћених истраживањем
приказана је у Табелама 1 и 2. Емпиријским
путем, у оквиру огледних часова, у пракси
су проверени ефекти обједињавања садржаја и вештина у настави енглеског језика
у сва четири разреда млађег школског узраста. Прикупљање, обрада и интерпретација података засновани су на дескриптивној методи.
Опис и резултати истраживања
по фазама
➢➢ Анализа документације
Детаљном упоредном анализом наставног програма енглеског језика и шест
кључних предмета из првог циклуса образовања (Српски језик, Свет око нас/Природа и друштво, Математика, Физичко
васпитање, Музичка култура и Ликовна
култура) установљено је да постоје вишеструке могућности интегрисања њихових
елемената. Иако формулације које у тексту
Програма директно упућују на обједињавање садржаја нису честе, простора за то
има. Прописани начини остваривања програма подразумевају комуникативно-интерактивни приступ настави страних језика, корелацију са другим предметима и
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подстицање ученика на студиозан и истраживачки рад (МПС РС: 2008, 2005 и 2006).
Један од најбитнијих истраживачких
задатака био је издвајање грађе из предмета разредне наставе која је препоручљива
за интегрисање са наставом енглеског језика. Детаљним прегледом садржаја Програма, груписане су теме, појмови и активности из сваког предмета који могу да
се доведу у корелацију или директно интегришу са садржајима и вештинама у настави енглеског језика. Одбачени су сви
садржаји и активности који у датом разреду, у језичком смислу, превазилазе дечије
способности, с обзиром на то да градиво
енглеског језика у тој области не иде у корак са дечијим могућностима на матерњем
језику (нпр. употреба сложених бројева,
поређење придева и сл.). На основу ових
издвојених садржаја направљене су прегледне табеле које ће касније послужити
као подлога за интервју са стручњацима за
методику наставе школских предмета, као
и са професорима разредне наставе у одабраним школама.
У анализу документације спадао је
и увид у четири комплета уџбеника енглеског језика од првог до четвртог разреда, два домаћих и два страних аутора, како
би се установило колико они експлицитно упућују на потребу за интегрисањем
са садржајима и активностима из других
школских предмета. Из ове фазе истра-

живања уследио је закључак да уџбеници
страних издавача у томе далеко предњаче
у односу на домаће наставне материјале. У
страним уџбеницима постоје јасно истакнути наслови и лекције, а у приручницима
за наставнике и препоруке које упућују на
овакво обогаћивање садржаја.
Још један битан документ чини и
„Развој двојезичних одељења у државним
школама републике Србије – преглед реализације билингвалне наставе”, добијен
од представника Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Према њему,
билингвална настава у Србији (закључно са шк. 2012/13.) одвијала се у укупно
26 установа, и то 5 предшколских (на територији АП Војводина) и 21 школској (11
основних у вишим разредима и 10 гимназија). У вишим разредима основних школа и гимназијама, та настава се одвија по
раније дефинисаном LAC принципу, тј.
енглески језик служи као средство учења
дела градива на часовима других одабраних школских предмета (најзаступљеније
су природне науке, физичко васпитање
и уметнички предмети, док су друштвене науке мање укључене). Према подацима добијеним из Завода за унапређивање
образовања и васпитања, на основу Закона
о образовању и васпитању, двојезична настава у Србији може да се спроводи са 30–
45% садржаја реализованих на страном језику и 55–70% на матерњем. Како је недав-

но укинут захтев да сви ученици који улазе
у програм билингвалне наставе морају да
располажу знањем барем на А2 нивоу према Заједничком европском оквиру за живе
језике, у последње време се повећао број
оваквих огледних одељења и установа, при
чему је Војводина једина до сада овај облик наставе увела од првог разреда, па и од
предшколског узраста.
➢➢ Анкетирање наставника енглеског
језика
Приликом редовне годишње стручне
конференције Удружења наставника енглеског језика Србије (ELTA), одржане на
Учитељском факултету у мају 2013. године, спроведено је истраживање међу наставницима који предају ученицима у нижим
разредима основне школе. Од 57 анкетираних наставника, већина (70,18%) ради
у државним школама и користи уџбенике
које бира актив професора енглеског језика у њиховој школи. Од укупног броја анкетираних, 89,48% наставника (њих 51) у
настави користи уџбеник страних аутора. Одговори на кључна питања показују
да чак 96,49% испитаних (55 наставника)
подржава идеју о обједињавању садржаја
енглеског језика и других предмета у складу са нашим образовним програмима и
могућностима деце на датом узрасту.
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➢➢ Фокус групни интервју са методичарима наставе школских предмета
Следећи задатак истраживања био
је интервју са методичарима наставе свих
обавезних предмета од првог до четвртог
разреда. У овој етапи учествовали су професори/асистенти Учитељског факултета
у Београду, методичари појединих школских предмета. Преглед релевантних наставних области обухваћених овим делом
истраживања дат је у Табели 3.
На почетку интервјуа учесницима
је укратко представљена тема и образложен циљ истраживања. Појашњено је да
појам обједињавања на часу енглеског језика претежно подразумева обраду елемената из других предмета, након што су
исти већ рађени са учитељем, тако што
ће ученици препознавати и примењивати старе садржаје у новом предмету (нпр.
плус/минус најпре у математици, па затим

у енглеском). У случајевима који не изискују посебно предзнање, нова грађа може
да се уводи на часу енглеског језика и пре
обраде сличне лекције на матерњем језику (нпр. ужа породица, кућни љубимци и
сл.). Циљ је да деца од малена схвате да се
о истим стварима може говорити у више
предмета, на више језика и да градиво које
уче у школи не треба доживљавати као области потпуно разнородног карактера. Из
практичних разлога интервју се заснивао
на анкетним табелама у којима су већ прегледно сортирани садржаји, теме и активности одабрани на основу анализе званичног наставног програма сваког предмета. Грађа у табелама представља укупан расположиви корпус који је немогуће
у целости применити у настави енглеског
језика. Зато је потребно уз стручну помоћ
наставника проценити који од понуђених
садржаја јесу прихватљиви за обједињавање са садржајима и вештинама у настави енглеског језика. Након упознавања на-

Табела 3: Преглед наставних области обухваћених интервјуом
Предмет
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1.

Методика наставе српског језика

2.

Методика наставе математике

3.

Методика наставе природе и друштва

4.

Методика наставе музичке културе

5.

Методика наставе физичког васпитања

6.

Методика наставе ликовне културе

ставника са предвиђеном методологијом
рада и кључним питањима, остављено је
довољно времена да се упознају са издвојеним садржајима у оквиру својих предмета.
Интервју је вођен на основу пет
кључних питања, при чему се за све предмете пратио след од првог до четвртог разреда. Како су садржаји за сваки предмет
били сортирани у две одвојене табеле насловљене ’ЗА’ и ’ПРОТИВ’, свако од наставника истакао је са којим од предлога
се слаже или не, уз додатна потребна појашњења, исправке и допуне. Као методичар наставе енглеског језика, испитивач
је указивао на специфичности програма
наставе енглеског језика, како би се лакше усагласили поједини ставови и разјасниле недоумице. Методичари су испитивани у две подгрупе од по троје. Интервју
са сваком подгрупом трајао је један сат, уз
звучни запис. Свако од њих истакао је који
би садржаји њиховог предмета, у изобиљу
понуђених, били најпожељнији за обраду
у настави енглеског језика са аспекта дечијих афинитета, когнитивних капацитета
и методичке оправданости.
Неочекивано, током интервјуа се
показало да и израда наставног плана и
програма за ниже разреде изискује добру међусобну координацију методичара
наставе појединих предмета, јер постоји
несклад између неких прераних захтева које поставља нпр. програм предмета

Природа и друштво или Музичка култура,
у односу на програм Математике (деца се
још нису упознала са неким вишецифреним бројевима или разломцима, а у овим
другим предметима се од њих очекује да
их препознају и употребљавају). Стога
следи закључак да је неопходно методичаре наставе школских предмета који су
директно укључени у наставни процес и
припрему будућих учитеља консултовати
и онда када се осмишљавају и прописују
званични наставни програми.
➢➢ Фокус групни интервју са професорима разредне наставе
Следећи задатак истраживања био је
интервју са професорима разредне наставе (учитељима). У овој етапи учествовали
су учитељи три поменуте основне школе у
Београду. У Табели 4 дат је преглед интервјуисаних учитеља по школама са осталим
релевантним подацима.
Фокус групни интервју са ове три
групе учитеља обављен је у просторијама
њихових школа. Присуствовао је онолики
број саговорника који је у датом тренутку
могао да издвоји време. Интервју је трајао
у просеку од 45 до 60 минута по групи.
Учесницима је укратко представљена тема, образложен циљ истраживања и
дата методолошка појашњења идентична
као учесницима у првој етапи фокус групних интервјуа. Речено је да су методича283

Табела 4: Преглед интервјуисаних учитеља по школама
Основне школе у
Београду

Број учитеља
у раду фокус
групе (пол)

Просек година
радног стажа
учитеља

Датум
одржавања

8
(ж.)

20 година

24. 04. 2013.

2. „Ћирило и
Методије”

11
(9 ж. + 2 м.)

20 година

23. 04. 2013.

3. „Бранко
Радичевић”

13
(ж.)

24 године

07. 05. 2013.

32

21,3 године

1. „Вук Караџић”

Укупно:

ри наставе школских предмета већ дали
свој суд о издвојеним садржајима и да су
њихова мишљења и корекције узети у обзир приликом припреме анкетних табела за ову етапу истраживања. Од учитеља
се очекивало да на основу свог радног искуства, као стручњаци који проводе највише времена у раду са децом раног узраста, укажу на посебно корисне садржаје и
вештине за обнављање или обраду на часовима енглеског језика.
Учитељима је подељена анкетна табела према разредима у којима предају
у текућој школској години, уз позив да
се укључе у дискусију и о осталим разредима. Кроз табелу се кретало поступно од предмета до предмета. Ради лакше
обраде података, од учесника је тражено
да током прегледања табеле користе графичке ознаке (крстић – да прецртају непожељне садржаје, „Смешка” поред деци
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најдражих садржаја и тужног „Смешка”
поред садржаја који су деци најтежи за
обраду). Разговор током интервјуа сниман је диктафоном. Сва 32 учитеља сложило се са већином предложених садржаја, а
уз њихову помоћ направљен је ужи избор
оних који најпре долазе у обзир за обједињавање у енглеском језику. Дискусијом
се дошло и до усаглашавања ставова учитеља са мишљењем методичара у погледу
корекција које би актуелни наставни програм за енглески језик могао да претрпи на
основу већ утврђених дечијих способности (нпр. усвајање појмова „лево” и „десно” на енглеском језику нема потребе одлагати до другог разреда, какав је сада случај). Учитељи су били веома кооперативни и задовољни због указане прилике да
лично допринесу истраживању. И сами су
указали на сличне поступке које већ примењују у својој настави (нпр. када деци

објашњавају ознаке на компасу представљене енглеским словима).
Можда се, у односу на укупну популацију учитеља, група од 32 испитаника
може чинити статистички нерепрезентативним узорком. Ипак, када свој суд путем дискусије о свим елементима расправе даје 32 учитеља из три различите школе,
са просечним радним стажом од 21 године (што подразумева пет генерација деце
под њиховим стручним вођством), онда се
смернице које ти учитељи дају могу сматрати више него меродавним у коначном
извођењу закључака.
➢➢ Огледни часови
Круну истраживања представљала је
примена истраживаног модела наставе у
пракси. На основу претходних фаза рада
и закључака из интервјуа са методичарима
и учитељима, одабране су оквирне групе
садржаја и активности за обједињавање.
Оглед је спроведен пред сам крај школске
године, пошто су деца већ била навикнута на већину програмских садржаја за тај
разред. Из педагошко-психолошких разлога, како се код деце не би јавила инхибиција услед присуства непознатог истраживача, оглед спроводе њихове редовне наставнице енглеског језика. Припрему часа и
наставних материјала до детаља разрађује
истраживач. За наставне јединице узимају
се лекције из актуелних дечијих уџбени-

ка које су иначе на реду за обраду. Исте се
унапред обогаћују додатним садржајима,
пробраним на основу претходних етапа
истраживања. Наставнице добијају детаљну припрему часа, све потребне материјале и смернице, као и анкетни образац за
давање повратне информације након одржаног часа. Ради објективности резултата,
оглед се спроводи у по два одељења сваког
разреда, од којих се бира једно одељење
просечних капацитета и једно напредније
одељење. Циљ огледа је емпиријски проверити да ли деца различитих способности
прихватају новоосмишљени метод рада и
какви ће ефекти његовом применом бити
постигнути. За обогаћивање садржаја и
активности претежно су бирани елементи оних предмета који се обично сматрају
тежим за децу (Математика, Природа и
друштво/Свет око нас, Српски језик), јер
су остали предмети сами по себи пријемчиви за интегрисање и прављење корелација.
У првом разреду, деца су се забавила учећи појмове „лево” и „десно”, разврставајући домаће и дивље животиње у
скупове (без експлицитне употребе појма
’скуп’); бројала су, сабирала и одузимала
животиње, исписујући једноставне рачунске операције на табли и изговарајући рачуницу на енглеском језику; проширивала
вокабулар и вежбала предлоге користећи
фразе које означавају станишта животиња
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(’на копну’, ’у води’); отимала се о картице са животињама и лепљиву гуму којом
су их качили у скупове на табли. Укратко,
учила су ново, утврђивала старо, несвесно
усвајала елементе енглеског језика, бавила
се динамичним активностима и сва радо
учествовала у раду.
У другом разреду деца су разговарала
о спортским реквизитима које имају; дискутовала о кошарци учећи/обнављајући
геометријске облике (round and square), на
основу слике коша, и разматрајући зашто
се музички триангл баш тако зове; поредила су сложенице у српском и енглеском
језику (сунцокрет и sunflower); играла се
учећи нове речи из свакодневице (push &
pull); добила су задатак да код куће родитељима покажу предмете поменутих геометријских облика и демонстрирају активности вучења и гурања. Тиме ће им доказати да су на часу енглеског усвојила важне
појмове из свакодневице, које умеју да повежу са другим школским и животним
садржајима.
Ученици трећег разреда су путем добијених слика обнављали граматичка времена и проширивали вокабулар представљајући другима одевне предмете какве
носе у појединим годишњим добима; разматрали су какве се сложенице крију у називима спортова на енглеском (basketball,
football, high jump, long jump...); процењивали су и проверавали дужину предмета по286

моћу енглеских појмова long и short; резоновали и поредили просторне и временске раздаљине, а код куће је требало да обнављају научено, мерећи и писмено исказујући дужину свог радног стола кратким
формулацијама на енглеском.
Четвртаци су обнављали будуће време и учили речи за разна занимања играјући се планова ко ће шта да буде кад порасте. Неки ће радити у болницама, други као ватрогасци, трећи ће бити позната
ТВ лица, четврти учитељи, а сви морају да
препознају одговарајући саобраћајни знак
или симбол који обележава скуп коме,
према занимању, припадају. Пишући своја
имена у скуповима они себи додељују титуле какве приличе ’њиховим’ занимањима, па тако неки постају Dr или Miss или
Officer и сл. Након тога се у једначини са
више једноставних рачунских операција
сабира колико их укупно има у тим скуповима, па се одузимањем долази до броја
чланова последњег скупа; На крају се тимски такмиче у игри детектива и активној
потрази за представницима одређених занимања и обнављају и граматику и нове
речи и спонтано користе енглески језик у
служби тема и садржаја из реалног живота.
Према детаљном извештају који су
поднеле наставнице, најпре усмено, а потом и писмено, деца су у свим разредима
била веома активна и упркос веома сложе-

ним комбинацијама вежби, у већини случајева, изјавила да су им постављени (посебно математички) задаци били прелаки.
Отимали су се за реч и прилику да покажу шта знају. Њихова мотивација била је
на високом нивоу, а когнитивно-конативни апарат у пуном погону. И њихове учитељице су потврдиле да су деца била пуна
лепих утисака.
Закључак
Енглески језик заузима важно место у наставним програмима широм света. Његов пут кроз образовне системе бележи различите фазе, баш као и развојни пут детета. Као што је усвајање матерњег језика природни процес из кога
настава страних језика настоји да преузме добре праксе и искуства, тако и сваки нов правац на методичком развојном
путу енглеског језика тежи да задржи оно
што очигледно даје добре резултате и да
мења оно што нема ефекта. Учење додатног (другог/страног) језика које је само
себи циљ у многим земљама показало се
неефикасним јер често резултира слабом
комуникативном компетенцијом ученика. Међународна тестирања и нека домаћа
истраживања о настави енглеског језика
потврђују да учење напамет и механичко
понављање сличних задатака и устаљених

активности не помажу когнитивном развоју деце.
Стога се протеклих деценија у учењу
енглеског као другог/страног језика наметнула потреба за његовим интегрисањем са
осталим програмским садржајима образовних система. Његова употребна вредност постала је императив. У Србији се
већ више од деценије страни језик учи од
првог разреда основне школе. У већини
случајева, то је енглески. Литература показује да нису сви психолози и педагози сагласни у вези са узрастом на коме је најбоље започети овакве програме. Савремени токови у свету образовања, као и склоност родитеља да прате те токове, многе
опредељују за рано учење енглеског језика. Учење страног језика на млађим узрастима изискује посебну посвећеност сазнајним могућностима деце, као и методичким приступима који ће гарантовати успешност наставног процеса и рационално постављање захтева пред најмлађе. По
узору на друге, и код нас су уведени програми двојезичне наставе. Вишејезичност
је постала део стратешког опредељења наших просветних власти. Без склоности
ка слепом праћењу савремених трендова,
ово истраживање имало је за циљ утврђивање могућности да се у нашој настави енглеског језика од најранијих узраста, у разумној мери, обједине садржаји и вештине
са другим предметима које деца уче у пр287

вом циклусу основног образовања. Разлог је, на првом месту, да се код ученика
од самог почетка школовања развија навика да повезују знања која стичу кроз различите предмете, чиме би се помогао њихов општи когнитивни развој и чиме би се
унапредила школска постигнућа. Примена
енглеског језика у реалне сврхе пружа далеко више могућности за његовим истинским усвајањем од већ опробаних начина
учења, који се не показују увек ефикасним.
Резултати овог истраживања могу
да буду основ додатног научног рада у
предметној области са циљем осмишљавања детаљних наставних садржаја и материјала намењених млађим ученицима. Тиме
би се, у даљој перспективи, допринело подизању квалитета наставе и ефеката учења
енглеског језика од раног школског узра-

ста. Уједно, постојао би и већи подстицај за
идеју о двојезичности. Процес уласка у све
распрострањенију билингвалну наставу
био би знатно олакшан свим кључним актерима тог метода рада, док би уједно и сви
остали учесници школског живота добили
ојачане темеље општег образовања.
Не постоје деца због школа, већ образовни системи и школе постоје због деце.
А деца треба да осећају да оно што раде
има смисла. Подразумева се да теме треба да буду њима важне, задаци занимљиви, активности динамичне. Али ако путем
њих истовремено развијају и вештине и
знања из других области живота, тада ће
њихово учење постати далеко природније
и смисленије. Укратко, деци од малих ногу
треба помоћи да уче за себе и за живот, а
не за оцене и ранг позиције.
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УЛОГА КООПЕРАТИВНОГ УЧЕЊА У РАЗВОЈУ КУЛТУРЕ
УСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА, СА АКЦЕНТОМ НА
ПРЕПРИЧАВАЊУ ТЕКСТОВА
УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Резиме: До нових сазнања из неке области се може доћи тимским радом људи
који посједују знања из различитих области. Увиђањем чињенице да људи кроз размјену информација могу више научити, у школама је уведен сличан приступ кроз наставни процес. Поред тога што сазнајемо нешто ново, ми изграђујемо и богатимо рјечник новим ријечима које смо били у прилици да чујемо од саговорника. Такође, морамо посједовати способност јасног, прецизног и тачног преношења информација на
друге. Кооперативно учење представља заједни-чко ангажовање и рад ученика који је
усмјерен ка одређеном циљу. Култура усменог изражавања се изграђује у одређенем окружењу, путем интеракције, размјене информација. Дакле, ученици не морају само да
добијају нова знања и да богате рјечник уз помоћ наставника, већ то могу чинити уз
помоћ својих вршњака. Кроз усмено препричавање текстова посебно се може увидјети степен културе усменог изражавања ученика млађих разреда као и њихове комуникацијске вјештине. Препричавање, као посебан облик усменог изражавања у настави
је спровођено индивидуално по већ утврђеном плану који је настајао након читања и
анализе текстова. Пред наставника је постављен задатак који се односи на спровођење
и вјежбање овог говорног облика укључујући рад у пару, малим групама или тимовима. Ранија истраживања експерименталног типа указују на то да примјена кооперативности у групама позитивно утиче на развој културе изражавања, на академска постигнућа, комуникацијске вјештине. Резултати добијени анкетирањем наставника указују
на позитивне оцјене препричавања текстова. Наставник се налази пред изазовом када
је ријеч о организовању и примјени оваквих часова. Евидентно је да је за то неопходно
велико стрпљење и знање, као и наставников позитиван став према учењу у којем он
нема једину улогу у стицању знања ученика. Примјена кооперативности може допри3 milica.garcevic11@yahoo.com
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нијети квалитетнијем препричавању текстова, што је опет касније веома важно за усвајање знања из других наставних предмета.
Кључне ријечи: кооперативност, изражавање, комуникација, препричавање, сарадња.

Увод
Захтјеви савремене школе су усмјерени ка ученику који ће бити у центру наставног процеса. Све чешће се полемише
и упоређују се позитивне стране савремене наставе са традиционалном. У традиционалној настави ученици су сједјели по двоје у клупи, без могућности међусобне комуникације. У наставном процесу комуникација је била сведена на релацију наставник – ученик. Улога наставника је била предавачка (наставник објашњава одређене садржаје), док су ученици писали биљешке. Након обраде градива ученици би добијали задатак да усмено
препричају оно што су чули од наставника. Препричавање, као облик усменог изражавања, кориштен је у усменој и писаној форми, по већ утврђеном плану. У усменом препричавању огледала се јасноћа,
прецизност, течност изговора ријечи и реченица. Провјере знања укључивале су и
писмено препричавање наученог. Извори
знања су били наставници, уџбеници, енциклопедије.
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У току двадесетог вијека јавају се
разни педагози који експериментално покушавају да осавремене наставни процес,
примјеном ра-зличитих наставних метода, у циљу припреме ученика за пословни
свијет у којем је неопходан висок степен
културе усменог и писменог изражавања.
До нових сазнања из неке области се може
доћи тимским радом људи који посједују
знања из различитих области. Поставља
се питање у којој мјери су ученици припремани за тимски рад у оквиру школског
система. Организацијом наставног часа са
примјеном групног облика рада или рада
у пару, могуће је скренути пажњу ученицима да могу учити једни од других, односно да и вршњаци могу бити један користан извор знања. Кооперативно учење
подразумијева примјену ових облика рада
који заправо не обогаћују само комуникацију на релацији наставник – ученик, ученик – наставник, већ и комуникацију између ученика међусобно. За успјешност
рада групе подједнако је важна вербална
и невербална комуникација, односно јасноћа и тачност преношења сопствених
знања и искустава препричавањем као

посебним обликом изражавања. Може се
увидјети да је оно важно како за наставу
матерњег језика, тако и за стицање знања
из других наставних предмета.
Карактеристике кооперативног учења
Кооперативно учење је настало као
супротност „давању знања” у традиционалној настави. Овај наставни стратегијски приступ има за циљ „максимализовање ефеката и свеукупан (интелектуални, социјални и др.) развој сваког ученика” у васпитно-образовном процесу (Милић, 2004:10). Примјеном овог приступа
подстиче се интелектуални и емоционални развој ученика. Ученик добија прилику да комуницира са својим вршњацима,
подиже степен културе изражавања, схватајући школу као пријатно окружење. За
кооперативно учење се везују облици рада
који нијесу били у већој мјери заступљени у традиционалној настави. Фронтални
и индивидуални облици су раније чешће
спровођени у настави. Ипак идеја о учењу
од вршњака, потиче још из далеке прошлости, од Аристотела, Платона и Сократа, који указују на функционисање јединке у заједници. Дакле, идеја о учењу унутар група је веома стара, но примјена овог
начина стицања знања посебно добија на
значају од почетка двадесетог вијека. Чак
се и у традиционалној настави помиње

учење у оквиру група, састављених од ученика ангажованих на истом задатку са малом могућношћу међусобне комуникације
и сумирања резултата задатака.
У учионици је претходно неопходно припремити радно мје-сто за ученике, посебно ако се ради о мањим групама
(од три до шест чланова). Клупе могу бити
састављене тако да имају облик круга или
потковице што омогућава гледање у лице
свих чланова групе, и самим тим олакшава
комуникацију.
Поред посебног начина сједјења, једна од карактеристика овог учења јесте стварање пријатне атмосфере и осјећаја међусобне зависности. Пожељно је да наставник организује неку припремну активност
за стварање групне кохезије прије задавања задатка. Те активности могу бити забавног карактера које опет захтијевају ангажовање свих чланова групе (смишљају
назив групе, начин одазивања, итд.).
Једна од карактеристика овог учења
је и задавање појединачних задужења, тј.,
улога сваком члану групе. Када је настава матерњег језика у питању, на часовима
препричавања текстова чланови могу да
понове читање текста (улога читач), посебна улога би могла бити биљежење битних података, суштине, па отуда и записивач, онај који у групи посматра и по потреби помаже има улогу посматрача. Опште
293

подјеле подразумијевају лидера, учеснике,
посматраче и извјештаче. У настави матерњег језика веома је важно да сви чланови узму свој удио у презентацији рада
своје групе.
Задавањем и подјелом сегмената задатака члановима утичемо на увиђање и повећање одговорности сваког од њих. Циљ
групног рада или рада у паровима јесте у
томе да сваки ученик схвати да својим радом доприноси квалитету рада цијеле групе.На тај начин уочава како функционише
група и разликује пожељне од непожељних
облика понашања.
Развој интерперсоналних вјештина,
поред комуникације и културе лијепог изражавања, подразумијава вјежбање улога
унутар групе. Заправо, веома је пожељно
да учитељ са сваким новим групним радом
мијења улоге унутар група. Онај ученик
који је био записничар, сада може бити читач или посматрач или лидер. Стицањем
искуства развијају се и организаторске
способности и ученици имају могућност
међусобног упознавања.
Препричавање у настави црногорског –
српског, босанског и хрватског језика и
књижевности
Под наставом матерњег језика подразумијева се извођење наставе на језику
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који су ученици учили од кад су проходали,
као и овладавање основним правописним
и граматичким нормама. У Црној Гори у
наставном плану и програму наставног
предмета црногорски – српски, босански
и хрватски језик и књижевност, истакнута су два наставна подручја: настава књижевности и настава језика. У оквиру ова
два наставна подручја уврштене су говорне и писмене вјежбе, односно култура изражавања ученика, која се не може посматрати изоловано у односу на књижевност
и језик.
Култура усменог и писменог изражавања ученика се развија од најранијих дана,
јер су у прилици да стално комунициају са
окружењем. Неријетко се дешава да науче
неправилно да изговају гласове, ријечи, као
и то да користе изразе који нијесу у складу са нормама стандардног језика. Ученик
је стално у ситуацији да преноси информације
које
се
односе
на
личне доживљаје и користи различите
облике изражавања: читање, причање,
описивање, препричавање, ра-справљање,
итд. Чешћим навођењем ученика на употребу свих облика изражавања, стално се
подиже степен усавршености његовог говора. Милан Шипка наглашава да култура
говора подразумијева овладавање вјештином правилног, прецизног и течног изражавања мисли и осјећања као и примјену
те вјештине у комуникацији са окружењем

(Шипка, 2008: 93). На тај начин се уочава
да слушањем препричавања других усвајамо доста ових ријечи у традиционалној настави. Ученици су у прилици да уочавају
редослијед препричавања и излагања мисли, док у савременој настави ученичком
активацијом, активном употребом писане и изговорене ријечи стално усавршавамо своје изражавање. Проста репродукција градива представља шаблонски и недовољно привлачан рад за ученике. Када
се користи препричавање улога наставника је да смисли такве задатке који ће побудити машту и навести ученике на стваралаштво.
За мотивисање ученика за препричавање јако је важан одабир текста јер
мора бити у складу са њиховим узрастом.
Ученицима млађег узраста посебно задовољство причињава препричавање бајки
и басни. Оне дају различите могућности у
дочаравању ликова и њихових поступака.
Препричавању треба да претходи обрада текста, односно анализа ликова и фабуле, мјеста дешавања. Бајка „Црвенкапа” је
позната већини предшколаца, док се у првом разреду посебно обрађује. Приликом
њеног препричавања и прављења плана по
којем ће то ученици моћи извести, могу се
задати и неки посебни задаци. Један такав
је и препричавање из различитих углова.
Једна група ученика има задатак да преприча исту бајку са становишта вука, дру-

га Црвенкапе, трећа баке, а четврта ловца. На овај начин су ученици мотивисанији за рад јер им је дат простор да изразе
своје мишљење, да се пои-стовјете са ликовима и укључе машту. Овакво препричавање укључује промјену становишта и коришћење разних аргумената.
Ако се ученицима да могућност да
самостално стварају, час постаје занимљивији и подстиче цијело одјељење на рад
и активно учешће, што је заправо и циљ
наставе. Тако ученици могу препричавати текст са задатком да измијене крај или
почетак. Кратка басна „Корњача и зец”
може послужити у те сврхе. Препричавање се тада може комбиновати са елементима дискусије. Један вид препричавања
може бити препричавање само суштине
или најинтересантнијих дјелова текста,
или пак препричавање оних дјелова које
писац није детаљно описао. Дакле, задатак би био да они сами ријечима дочарају
предмет или појаву о којима нема довољно детаља. Посебно могу бити интересантни часови на којима се препричава фабула
са измијењеним мјестом или пак препричавање упоређивањем са одгледаним филмом или позоришном представом. За примјену препричавања по групама неопходно је да ученици групе саставе концепт,
биљешке, кратак текст или да писмено
препричају текст.
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Примјена кооперативног учења на
часовима препричавања текстова
Због кратког трајања часа наставник
није у могућности да пружи прилику сваком ученику за усмено препричавање и
да задаје домаће задатке за сваког ученика у виду писменог препричавања. Пред
наставника се поставља изазов, као и дилема да ли је уопште у току часа могуће
укључити све ученике у усмено препричавање. Групни рад, рад у паровима или тиму
су посебни облици рада који омогућавају укључивање свих ученика у препричавање текстова, посебно на млађем
узрасту. Можда се чини да је наставников
задатак тежак када је у питању осмишљавање оваквих часова. Заправо задатак се
огледа у потпуној активацији мисаоних и
говорних функција ученика.
Кооперативност у настави омогућава активан проток информација међу ученицима и међусобно кориговање говорних и правописних грешака. Наставник у
овој настави и даље представља узор у понашању и култури изражавања. Примјеном кооперативности омогућава ученицима да увиђају могућност стицања знања из
различитих извора, као и могућност учења
од вршњака. Поред детаљне писмене припреме за час као главна водиља у раду, неизоставне су улоге водитеља, усмјеривача
у току рада унутар група. Он прати дина296

мику рада сваке групе и уколико примјети
да постоје неке потешкоће у комуникацији
између чланова, интервенише упућујући
их на сарадњу.
Поред бајки и басни које су посебно привлачне ученицима на млађем основношколском узрасту, за организовање
рада по групама могу се користити лектире
као и неумјетнички текстови. Након њихове обраде се може приказати пројекција
кратког филма, на примјер „Петар Пан” по
књизи Џејмса Берија, и задају се различити задаци у вези са вјежбањем препричавања. Сигурно је да сви ученици на исти
начин не доживљавају изглед парка, понашање окружења према главном лику, понашање ликова. У циљу понављања и подстицања стваралаштва треба одабрати што
интригантније задатке. Једна група ученика може добити задатак да преприча само
онај дио који се односи на изглед парка,
друга дио текста који се односи на лабудове и главног лика, трећа да преприча друге текстове у којима се појављују лабудови
упоређујући их са лектиром, четврта група препричава посијело вила, пета сусрете
Петра са мајком. Нека група може добити
задатак да пре-прича цијелу књигу извлачећи суштину или само онај дио који им
се највише допада. Препричавање користи развоју мисаоних функција, памћења
и апстраховања, односно различите врсте
препричавања наводе на примјену сажи-

мања, проширивања, мијењања, усклађивања, ређања итд. (Тежак,1964: 76). Оно
захтијева усмени и писмени израз ученика. Ако се ради писмено препричавање текста неопходно је прављење плана рада.
Појашњавање улоге сваког члана унутар група након задавања задатака
може одузети наставнику много времена.
Ради уштеде времена може унапријед припремити картице на којима су детаљно
објашњене улоге. Једна улога може да буде
да се пронађе дио текста који треба да се
препричава, друга читање, трећа записивање, итд.
Укључивањем сваког члана групе
у презентацију омогућава се давање повратне информације од стране цијелог
одјељења и развија се самокритичност и
самопуздање и осјећај припадности. Наставник може извршити неке корекције
у изговору, мимици, гестикулацији и држању тијела код ученика, уколико је то потребно.
Ангажовање цијелог одјељења као
тима на пројектном раду за прављење
збирке препричаних текстова, подразумијева употребу ра-зличитих облика изражавања: читање, препричавање, причање,
описивање и дискусија. У групном раду су
у већој или мањој мјери заступљени сви
облици изражавања како би се дошло до
креативнијег и прецизнијег рјешења.

Ефекти кооперативности на
препричавању текстова
Иако се одјељење посматра као хомогена група у којој су ученици приближно исте узрасне доби, ученици се међу собом веома разликују по интересовањима,
предзнањима, средини из које долазе, итд.
Различитост се схвата као неисцрпан ресурс за даљу надоградњу знања међусобном интеракцијом између ученика и ученика са учитељем. Ефекти оваквог учења
су позитивни, како за напредну дјецу којој
је дат простор за изражавање стваралаштва, тако и онима који постижу лошија
академска постигнућа, кориговањем неправилности у изражавању и општем подизању степена културе усменог и писменог изражавања.
У току рада ученици крећу из разних позиција за достизање циља: такмичари, сарадници, ривали, лидери, критичари. Интервенције наставника на нивоу
рада групе или пара се своде на минимум
у оним групама гдје доминира сарадња
међу члановима. За овладавање препричавањем, у групном раду до изражаја долазе
комуникацијске вјештине, конфронтација
са аргументовањем и стваралаштво.
У истраживању анкетирањем сто
наставника, од којих је 45 прошло обуку о примјени различитих облика рада
у настави, примијећено је да нема нега297

Табела: Оцјене препричавања ученика на часу у којем је заступљено кооперативно учење
Оцјене
Резултати
изражени у
процентима

1
2
3
4
5
(недовољан) (довољан) (добар) (врло добар) (одличан)
0%

5%

тивних оцјена које се односе на препричавање ученика примјеном кооперативности. Оцјене наставника су биле од један до пет. Наставници су оцјењивали рад
ученика на часу. Ученици су имали задатак да користе препричавање као доминантан облик изражавања мисли у вези са
прочитаним текстом. Имајући у виду да
се сталном примјеном фронталног облика
рада, карактеристичног за традиционалну
наставу, производи досада и незаинтересованост ученика за препричавање, неопходна је примјена савремених начина рада.
Иако је нешто мање од половине наставника који су испитивани анкетом похађало обуку за примјену кооперативног учења
у настави, може се утврдити да они примјењују овај начин рада у учионици. Показатељ је непостојање недовољних оцјена за
препричавање ученика млађег узраста. У
табели су процентуално изражени добијени резултати односно оцјене наставника
за препричавање.
Види се да је 56% од укупног броја,
дакле више од половине ученике оцијенило четворком, затим 21% је оцијенио
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21%

56%

18%

препричавање тројком, нешто мање је
било одличних оцјена, а најмање довољних. Упоређивањем са традиционалном
наставом у којој ученици за препричавање
текстова чак уопште не показују интересовање, може се рећи да је постигнут успјех.
Сигурно је да би оцјене биле још боље
односно већи број испитаника би дао одличну оцјену ако би више примјењивали
кооперативност на часовима. Препричавање као посебан облик изражавања може
бити успјешан посебно ако се организују
часови који ће подстаћи ученике и на комбиновање разних начина презентовања
(текст, цртеж, слика, фотографија и пано).
Закључци
Препричавање као посебан облик усменог и писменог изражавања је одувијек
било присутно у настави свих предмета.
Посебно се увјежбава на часовима црногорског – српског, босанског и хрватског
језика и књижњвности уз примјену различитих облика рада који омогућавају ученицима креативнији начин изражавања

мисли. Кооперативно учење обезбјеђује
међусобну комуникацију на релацији ученик – наставник, наставник – ученик и
ученик – ученик.
Истраживањем се показало да наставници у одређеној мјери примјењују кооперативност у настави. Они увијек морају
бити у току са иновацијама, примјењивати их у учионици и пратити њихове ефекте
на понашање и академска постигнућа ученика. За примјену савремених наставних
приступа, метода, неопходна је даља обука
свих наставника и опет њихова међусобна
комуникација. Она се може остварити ор-

ганизовањем округлих столова који се односе на самоевалуацију и анализу оцјена
ученика на препричавању текстова. На састанцима могу износити запажања и препоруке за даљи рад.
Међусобна комуникација се од најранијих дана мора развијати, при чему се
препричавање (онога што се десило) редовно користи. Важност јасноће, прецизности у преношењу информација обавезно
се мора увиђати од стране ученика млађег
узраста, посебно у току рада са својим вршњацима.

Литература
•• Васић, С. (1977). Говор у разреду. Београд. Просвета.
•• Гордон, Т. (2003). Како бити успешан наставник. Београд. Креативни центар.
•• Илић, П. ( 1983). Од слова до есеја. Сарајево. Свјетлост – ООУР Завод за уџбенике и наставна средства.
•• Ивић, и сар. (2001). Активно учење 2. Београд. Институт за психологију.
•• Милићевић, Б.(1982). Настава културе изражавања од IV до VIII разреда основне школе.
Сарајево.Свјетлост.
•• Маринковић, С. (2000). Методика креативне наставе српског језика и књижевности.
Београд. Креативни центар
•• Милић, С. (2004). Кооперативно учење (теорија и пракса). Подгорица. Завод за уџбенике
и наставна средства.
•• Николић, М.(1983). Настава писмености. Београд, Научна књига.
299

•• Тежак, С. (1964). Говорне вјежбе у настави хрватскосрпског језика. Загреб. Педагошкокњижевни збор.
•• Шипка, М. (2008). Култура говора. Нови Сад. Прометеј.

300

Мирјана И. Поповић-Божић1
Институт за физику, Београд

UDC 371.38:53
371.621.5

Љиљана B. Иванчевић

Основна школа „Ђорђе Крстић”, Београд

Татјана М. Марковић-Топаловић

Медицинска школа „Др Андра Јовановић”, Шабац

Горан Р. Стојићевић

Центар за стручно усавршавање Шабац

ШКОЛА КАО 3Д УЏБЕНИК – ПУТЕВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
И ЕФЕКТИ
Резиме: Ради подстицања радозналости и заинтересованости ученика за природне науке, посебно за физику, и ради осавремењивања наставе применом метода активног учења, у свету и у Србији се развија и имплементира концепт школске зграде као
тродимензионалног уџбеника. Циљ је да се лабораторија за физику и друге природне
науке прошири у цео школски простор, укључујући двориште и околину школе, због
тога што нас историја науке учи да је раст знања о природним појавама најчешће почињао посматрањем интересантних појава у природи. Научници су вршили мерења у
природи, а касније створили експерименталне лабораторије. Добра настава би требало
да омогући ученицима да и сами остваре посматрања, мерења, експерименте и резоновање великих научника.
После изградње Дан И Ноћ Глобуса (ДИНГ) у Шапцу 2011, овај концепт прихватају многе школе и образовне установе у Србији, сарађујући на пројекту „Подстицајна
околина за учење природних наука” [http://www.poko.ipb.ac.rs]. Штампа и електронски
медији прате и обавештавају о активностима на овоме пројекту и тако доприносе његовом развоју.
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Увод
Шта је учење, како ученик у школи треба да учи, како треба да организује
учење, питања су која се стављају у први
план пред наставника у савременој настави-школи. Циљ савремене школе треба
да буде квалитетна настава чији ће исход
бити ученик који ће знање и вештине доживљавати као вредност. У време кад је савремена технологија са могућношћу брзе
комуникације и неограниченог приступа информацијама ушла у све аспекте
друштва, па и у школе, пред школом и наставником је изазов: у ком смеру треба да
иду промене да би школа и даље била место за учење и да би је ученици доживљавали као „своју”.
У постојећој пракси тешко је променити наставне планове, али је могуће имплементирати различите облике рада. Наставнике треба оснажити едукацијом да
буду отворени за ново, за искуства других
и да буду спремни да изађу из стандардних
оквира за учење, учионице. Добар наставник више није онај који може што боље
и разумљивије да пренесе ученицима одређена знања, већ онај који зна да ученике
укључи у активности на часу и ван њега и
испровоцира њихову радозналост да сами
траже одговоре. Наставник чији су ученици спремни да своја знања и вештине пре-

302

несу и поделе са вршњацима или млађим
другарима јесте успешан наставник.
Школа као 3Д уџбеник је концепт чија
имплементација ствара услове за развој
опажања и изазивање радозналости код
ученика, активно учење, пројектну наставу, сарадњу међу ученицима истог и различитог узраста као и укључивање родитеља и шире друштвене заједнице у процес
образовања. Овај термин потиче од архитеткиње и професорке Ен Тејлор (Ann
Taylor, 1993), која је у чланку „The Learning
Environment as a Three-Dimensional Textbook” изнела став да „школско окружење
може бити оптималније у образовном смислу ако се архитектура зграде, природно и
културно окружење користи као средство
у настави. Сама структура и околни пејзаж
није пасиван простор, већ може бити активно наставно средство да се учи физика, геометрија, ботаника и екологија. Учитељи, студенти и родитељи уче да ’читају
окружење’, интерагују са њим и уче из њега
на више нивоа” [1] (превод аутора). Ен Тејлор (Ann Taylor: 2010) је недавно публиковала корисну књигу „Linking architecture
and Education-Sustainable Designs of
Learning Environments” [13] (Повезивање
архитектуре и образовања – одрживо
пројектовање окружења у коме се учи).
Аутори из Србије развијају и промовишу овај концепт од 2003. године у
часописима [3,4,5,6,7,10] и на конферен-

цијама, предлажући многобројне примере наставних средстава за наставу физичких наука у ширем школском простору.
Неки предложени примери су најпре инспирисали професоре ван Србије да их
реализују. Реализација у Србији је почела
2009, када је покренут пројект „Подстицајна околина за учење природних наука”
(ПОКО) [http://www.poko. ipb.ac.rs]. Мрежа школа које имплементирају ову идеју и
концепт се од тада стално шири.
За поучну фонтану са три млаза која
је изграђена у Центру за стручно усавршавање (ЦСУ) у Шапцу [7, 4], Е. Гијон и
М. Гијон (E. Guyon and M. Guyon, 2013)
[8] написали су: „Водене фонтане са млазевима се непрестано граде и представљају омиљену атракцију за грађане, али,
авај, веома ретко се повезују са научним
знањем, за разлику од Торичелијеве фонтане у ЦСУ”. (превод)
Инсталације, учила и активности у ОШ
„Ђорђе Крстић”
Године 2011. концепт школе и њеног
дворишта као 3Д уџбеника, у ОШ „Ђорђе
Крстић” у Београду, усвојен је за основу школског развојног плана за наредни
четворогодишњи период. У складу са тим
планом, школски развојни тим је низом
учила и апаратура уредио и испунио Га-

лерију природних наука (слика 1), као и
друге просторе у школи. У томе су активно учествовали и ученици, што је посебно
значајно. Инспирисан изреком „синула му
мисао”, ученик, аутор мурала (слика 1), изнад постера са биографијама славних европских физичара нацртао је наелектрисане облаке и муње.

Слика 1: Севање мисли и муња

Галерија је постало место у коме су
ученици често присутни и где се држе
поједини часови. „Огледом до сазнања” је
активност током које ученици виших разреда демонстрирају експерименте ученицима нижих разреда (слика 2).
Корелација међу предметима треба да омогући целовит приступ школском
знању и охрабрује ученике да повезују и
слободно користе знања из различитих
наставних предмета или области. Таленат
за ликовно, занимљивост руске традиције
и жеља да се примени размера научена на
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часу математике повезала је ученике и наставнике. Њихова сарадња резултирала је
атрактивним Бабушкама дуж степеништа
(слика 3) нацртаним у размери 1:2:4:8.
Прва Бабушка започиње причу о себи , а
последња на врху степеништа објашњава
размеру.

Изаћи из учионице и показати ученицима природну појаву или њену симулацију, срести се са биографијама и проналасцима великих научника, видети „стварни” квадратни метар (слика 5), решавати
математички израз као игрицу да би проверили колико је сати (слика 4) важан је
део процеса учења. Управо тај корак учење
претвара у истраживање које за циљ има
квалитетно знање.

Слика 2: Заинтересовани
ученици и наставници
Слика 4: Сат са математичким изразима

Слика 3: Бабушке и едукативни плакат који
објашњава појам размере
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Изаћи из учионице значи искористити све ресурсе школе у циљу промоције науке и учења. Школски ходник, степениште
или зидови великих површина испуњени
различитим садржајима школи дају димензије 3Д уџбеника. Изградњом инсталација и учила које су резултат креативности
наставника и ученика у школи се ствара
амбијент за учење у „ходу”.

објасни. Сам час физике и хемије је много занимљивији кад, уместо у клупама,
осмаци део часа проведу на степеништу где
заједно са наставником пролазе кроз алфа
и бета распад обрађујући тему Нуклеарне
трансформације.
Ако ученик сваки пут идући степеништем прочита да је 3 пута 6 осамнаест
(слика 7), сигурно ће лакше научити таблицу множења.

Слика 5: Жичани модел квадратног метра

Нема ученика који није стао и запитао се шта је то „фамилија урана или
уранов низ” (слика 6). Видевши зачуђена лица петака пред низом симбола,
неко од старијих ученика је увек ту да им

Слика 7: Таблица множења под ногама ученика.

Слика 6: Уранов низ
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Слика 8: Демонстрација Максвеловог точка и топлотног ширења

У осмишљеном простору наставник
је само координатор и иницијатор једног
другачијег учења и своју улогу препушта
ученицима. Присутна је и вршњачка помоћ, где се неколико година разлике међу
ученицима користи као ресурс за подршку у учењу млађима и за демонстрацију
знања и вештина са намером да се научено пренесе. Практично се проверава добро позната чињеница да најбоље учимо
када подучавамо друге – прво морам да
знам и разумем да би могао пренети другом. „Огледом до сазнања”, „Дан науке” и
„Дан воде” су добре прилике да учимо другачије. Тада наставник понуди теме и експерименте, а ученици се сами опредељују
шта ће демонстрирати. Код куће пробају,
проверавају, са наставником се консултују,
ако има недоумица или потешкоћа. Тада су
они важни, стичу популарност. Оваквим
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начином учења сви актери су на добитку.
Сви уче – и они који подучавају (слика 8) и
они које подучавају. Најчешћи облик рада
је рад у пару, оба ученика су активна што
је услов успеха у учењу. Успех је евидентан: ти ученици мењају своје понашање и
на редовном часу. Уочава се већа пажња и
заинтересованост, а самим тим и бољи резултати. Побољшава се комуникација између наставника и ученика јер они постају
сарадници. Социјални ефекат се огледа у
укључивању већег броја ученика, често су
то ученици који су повучени и делују несигурно на редовним часовима. Смањују
се предрасуде према слабијим ученицима.
Они ће прво асистирати, а касније и демонстрирати. Ученици стичу самопоуздање,
вежбају наступ и презентовање. Све наведено доприноси развијању компетенција
за будуће школовање или професију.

Простор је провокативан, садржајан
и осмишљен. Следећи корак је подршка
наставницима у томе да га користе. Мерне јединице за дужину се могу вежбати
тако што ће ученици мерити своју висину или дужину стопе помоћу скала на зиду
(слика 9) или поду (слика 10). На крају
часа се може прогласити „најдужа стопа у
одељењу”.

Од чега и како зависи хидростатички притисак лакше је разумети кад се пусти у функцију поучна фонтана (слика 11).
Праћењем домета млаза ученици истражују како домет зависи од висине отвора
и зашто зависи на тај начин. Низови керамичких плочица којима су покривени
зидови простора где је постављена фонтана, искоришћени су за Периодни систем елемената (слика 12). За време одмора
или пре часова ученици имају прилику да
се упознају са светом елемената. Неке елементе ће препознати, а неки ће бити право изненађење. Чудни називи, различите боје, којима су исцртани симболи, тражење везе између боје и положаја елемента буде ученичку радозналост. Ученици
међусобно коментаришу.

Слика 9: Метар на зиду

Слика 10: Скала на поду.

Слика 11: Поучна фонтана
307

лост. Огледала (слика 14) омогућавају
ученицима свих узраста да, самостално,
мењајући угао између њих, броје формиране ликове. Интересантно је видети како
се повећава број ликова смањењем угла између огледала. Тражење објашњења може
бити проблем ситуација, односно, задатак
за осмака.

Слика 12: Периодни систем елемената

У сарадњи са Институтом за физику и заинтересованим родитељима направљена су наставна средства која покривају
наставне садржаје или занимљиве феномене, који већ својим димензијама изазивају пажњу не само ученика и наставника
већ и свих осталих посетилаца.

Слика 13: Миксер боја

Комбинацијом више ЛЕД (laser
emitting diods) (слика 13), ученик добија
светлост различитих боја чиме је на путу
да добије одговор које боје чине белу свет308

Слика 14: Огледала, умножавање ликова

3Д уџбеник је отворена књига чији
садржаји зависе од креативности и иновативности свих актера у настави. У процени ефеката оваквог начина учења као и
амбијента за учење, евалуацији, наставницима и учитељима је сигурно потребна помоћ педагога и психолога.
Број посетилаца Парка науке и заинтересованост медија је најбољи показатељ
ефеката идеје учења у ходу, ван учионице
или у атрактивном осмишљеном простору, парку.

Парк науке у Шапцу као сегмент
ПОКО пројекта
Шабачки Парк науке свој „живот”
је почео 2009. године приликом отварања
изложбе посвећене Алберту Ајнштајну и
Милеви Ајнштајн-Марић у Народном музеју Шапца. Преко пројекта расписаног од
стране Градске управе који је био намењен
унапређењу квалитета живота грађана
Шапца, обезбеђена су финансијска средства за постављање прве инсталације Парка, Глобуса на отвореном (ми ћемо га звати
ДИНГ – Дан, Ноћ и Година на Глобусу). У
наредној години, 2012. постављена је едукативна фонтана са три млаза у дворишту
Центра за стручно усавршавање. Следеће
године у сарадњи са Мрежом регионалних
центара и Швајцарском агенцијом за сарадњу и развој, обезбеђена су средства за
још 11 инсталација. Коначно, ове године
26. 3. 2014. у Парку науке је постављено још
13 инсталација и тиме је са 26 инсталација
идеја научног Парка, који је усмерен образовању ученика школског узраста, заокружена. Данас је Парк науке неговано и посећено место у којем се активно учи, размишља, размењују информације, анализира, критикује, допуњава и корелира знање.
Велика предност шабачког Парка јесте његова позиција, јер се двориште ЦСУ, граничи са основном школом и једном предшколском установом, тако да су деца непре-

кидно у Парку науке и у научном процесу.
Парк науке је замишљен као систем научних улица (које су добиле називе према инсталацијама које се налазе у њима), у којима се може разматрати и активно мислити
у одређеној научној области. На пример, у
улици Исака Њутна „дешава” се класична
механика и у њој се налази Њутново клатно и Брахистохрона. У улици Чарлса Дарвина „царује” биологија и две инсталације
спиралне структуре ланца ДНК, у Мендељејевој су инсталирани модели атома и
кристална структура кухињске соли, на
Питагорином тргу, налази се „течна” Питагорина теорема, божанствена пропорција као и велики модел пирамиде са видиковцем итд. На самом крају Парка је улица Сигмунда Фројда са оптичким илузијама. Концепција Парка је тако замишљена
да појаве које не могу да сместе у учионички простор или које представљају историјско посматрање научника на отвореном буду представљене у дворишном простору Центра. Парк науке представља
подршку изучавању природних наука у
вишим разредима основне и средњој школи. На сликама приказан је део научних
инсталација које обогаћују научни живот
града и чине науку интересантном, подстицајном и занимљивом на уникатан начин.

309

година и наставним предметима као што
су географија, астрономија, математика и
историја.

Слика15: ДИНГ – Дан, ноћ и година на Глобусу

Таутохрона крива је била тема дуге научне преписке Галилеа Галилеја ради решавања проблема да ли је најкраћи пут увек и
најбржи? Инсталација Брахистохрона или
„Преко прече, наоколо брже” (Слика 16)
конструисана је у сарадњи са Математичком гимназијом и Институтом за физику у
Земуну. Састоји се од два жљеба. Низ жљеб,
одређен једначином брахистохроне, куглица се спусти за најкраће време.
Периодни систем елемената (слика
17) краси фасаду зграде испред које се налази необична летња учионица, тј. графенска учионица. Име учионице настало је као
резултат инспирације аутора структуром
графена. Бело поље на фасади омогућава
пројекције различитих научних садржаја,
симулација и презентација на отвореном.

Слика16: Брахистохрона

Посматрање сезонских промена омогућава глобус (слика 15). Праћењем линије
терминатора који разграничава обданицу
и ноћ, али и даје слику осунчаности коју
даје и Земља у односу на Сунце приликом
смене годишњих доба (засенчен и осунчан
део Глобуса). ДИНГ је уједно и сферни сунчани часовник намењен за различита разматрања, за децу у образовању од 5 до 19
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Слика 17: Периодни систем на фасади зграде

Слика 18: Активни ланац ДНК

Шабачки (гринички) меридијан (слика 19) представља реплику оригиналне инсталације у Гриничу, надомак Лондона. То
је заправо модел који приказује осу Земље,
Земљин екватор, и два меридијана на међусобном растојању од 150. Угао који оса гради са хоризонталном равни је приближно 45°, пошто је то приближна географска
ширина Шапца. Пројекција осе овога модела лежи дуж локалног меридијана, који
је означен црвеним плочицама на тлу.

Активни ланац ДНК (слика 18) постављен је поводом 60 година од како су
Вотсон и Крик открили ланца ДНК. Ученик сам прави спиралу од чланака поштујући угао од 36° између претходног и
наредног чланка. Са 10 чланака први ланац је готов уз поштовање комплементарности пуринских и пиримидинских база.
Слика 20: Планетарни модел атома

Слика 19: Шабачки (гринички) меридијан
Слика 21: Оптичке илузије
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Планетарни модел атома (слика 20)
са којим су се ученици већ срели у школи, увек привлачи њихову пажњу као и
оптичке илузије (слика 21) у улици Сигмунда Фројда. Питагорина теорема (слика 22) демонстрира се на очигледан начин
кроз систем преливних квадрата. Течност
из судова над катетама, ротирањем система, прелије се и испуни суд над хипотенузом. Изузетно ефектна и научно занимљива инсталација.

Њутново клатно (слика 23) је инсталација која може имати различит број
куглица, служи за демонстрацију закона
одржања енергије и импулса. Инсталација
се може користити у настави у 7. разреду
основне школе и 1. разреду средње школе.

Слика 24: Модел кухињске соли

Слика 22: „Течна” Питагорина теорема

Поглед волонтера Парка науке (слика
24) пролази кроз жичани модел натријумхлорида. Куглице на теменима кристалне решетке представљају јоне натријума и
хлора. Со је била толико значајна намирница у једном периоду у Енглеској да се
плата давала у соли, тако да је назив salary
(плата) настала од назива salt.
Закључак

Слика 23: Њутново клатно
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Школа као 3Д уџбеник се може реализовати на различите начине. Наше искуство показује да су учила и инсталације
у ширем школском простору корисне у

наставном процесу. Измештене из учионице, оне буде пажњу ученика, изазивају
њихово интересовање, развијају запажање, жељу за истраживањем и експериментисањем, као и потребу да сами нешто
направе. Посебно је корисно што оваква
школа отвара много могућности за међусобну сарадњу ученика, наставника и родитеља. Јавља се интезивнија међушколска
сарадња ради посета, преузимања и размене идеја. Интерактивност инсталација великих димензија смештених у осмишљеном „научном” окружењу шабачког „Парка науке” могао би да буде довољан разлог
за посету ђачких екскурзија. Планиране
посете у присуству предметних наставника у потпуности би оправдале образовни
задатак школских екскурзија.

Укључивање шире друштвене заједнице и подршка локалне управе и просветне управе, посебно Министарства просвете, науке и технологије је добродошло,
корисно и неопходно. Мрежа Регионалних
центара и Центри за стручно усавршавање
запослених у образовању у Србији ће у
скором периоду потписати посебан споразум са Центром за промоцију науке. Циљ
овог споразума је заједничко учешће у домаћим и међународним пројектима, промовисање заједничких активности, као
што су изложбе, радионице, предавања,
као и други видови сарадње који доприносе афирмацији науке и амбијенталног
учења.
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ПРОГРАМИ МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ВРТИЋУ
КАО ПРЕДУСЛОВ РАЗВОЈА ДЕЧЈИХ МУЗИЧКИХ
ПРЕДИСПОЗИЦИЈА
Резиме: Савремени програми васпитно-образовног рада истичу значај и важност
музичког васпитања у васпитно-образовном процесу у дечјем вртићу, одређујући такве циљеве, активности и садржаје, да оно представља једну од веома важних области
васпитања предшколске деце. Полазећи од потребе да сагледамо утицај дужине дечјег
боравка у вртићу уз примену различитих музичких програма на развој елементарних
музичких предиспозиција, анализирали смо њихово садејство и поређењем добијених
резултата дошли до следећих закључака:
Деца која су дуже похађала вртић, и учествовала у предвиђеним активностима
Стимулативног програма музичког васпитања показала су значајан напредак у развоју
елементарних музичких предиспозиција у односу на децу која су учествовала у активностима Актуелног програма музичког васпитања.
Постоје докази да је тачна хипотеза која говори о томе да похађање дечјег вртића као фактор значајно утиче на развој елементарних музичких способности код
деце предшколског узраста, који се остварује кроз утицај адекватних програма музичког васпитања.
Кључне речи: похађање вртића, предшколски узраст, програми музичког васпитања, елементарне музичке предиспозиције.
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Предмет истраживања:
Предности предшколског васпитања
које се одвија у вртићима огледа се у могућности примене различитих васпитнообразовних програма који се остварују у
групним активностима деце. Постојање и
спровођење музичких програма у вртићима обезбеђује квалитетно музичко васпитање. Програми музичког васпитања су
осмишљени тако да их мора изводити методички образовно лице, односно васпитач или музички педагог.
Предмет овог истраживања је примена савремених педагошких схватања и
поступака у Стимулативном програму за
развој елементарних музичких предиспозиција (у овом случају специјалним комплексом музичких активности), који се
систематизовано спроводи за време дечјег
боравка у вртићу. Примена наведених
поступака испитаће како вежбање утиче на развој музичких предиспозиција на
предшколском узрасту.
Предмет истраживања је, такође, поређење учинка Стимулативног програма
за развој музичких способности са специфичним садржајем музичких активности и Актуелног програма музичког васпитања у оквиру васпитно-образовног рада у
дечјем вртићу.
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Стимулативни програм музичког
васпитања конструисан је због потребе истраживања могућности деловања на развој елементарних музичких предиспозиција, који се остварује приликом дечјег боравка у вртићу. Он је упоређен са Актуелним програмом музичког васпитања који
се остварује у нашим предшколским установама, а који, као што теоријска анализа
показује, није у складу са поменутим схватањима и сазнањима.
Циљеви, задаци и хипотеза
истраживања
Циљеви истраживања односили су се
на проверу остварљивости, оправданости
и ефикасности педагошких идеја на којима
почива Стимулативни програм за развој
елементарних музичких предиспозиција и
методичких поступака који су били предвиђени за остваривање овог циља. Приликом извођења предвиђеног музичког програма у дечјим вртићима, требало је да се
дође до података на основу којих су се могли проверити ставови савремених педагошких теорија о могућностима деловања
на развој елементарних музичких способности.
Овим истраживањем требало је да
се сагледа специфичност утицаја на развој
музичких предиспозиција на предшкол-

ском узрасту за који се претпоставља да
је „критични период” у овом развоју, што
значи да се на том узрасту највише може
учинити за овај развој, уколико се задовоље услови које треба дефинисати и проверити њихово деловање.
Предвиђен истраживачки задатак
односио се на питање:
• Да ли и колико фактор похађање
предшколске установе уз спровођење различитих музичких програма ,утиче на развој музичких
способности деце у дечјем вртићу?
Полазећи од предмета, циљева и задатака истраживања формулисана је основна хипотеза истраживања:
• Претпоставља се да похађање
дечјег вртића као фактор значајно утиче на развој музичких способности код деце предшколског
узраста.
Методе, технике и инструменти
истраживања
Проблематика овог истраживања,
поред теоријске анализе, погледа, схватања
и резултата досадашњих истраживања из
других релевантних радова, диктирала је
потребу примене дескриптивне методе у
циљу описивања актуелних појава, интер-

претације добијених резултата и извођења
закључака. У циљу одређивања узрочнопоследичних веза, од утицаја фактора за
које се претпоставило да се одражавају на
елементарне музичке способности деце
предшколског узраста применом еx postfacto поступка, користила се каузална метода. У циљу утврђивања величина појава
која су се истраживала и њихових односа,
користио се статистички поступак.
Од истраживачких техника у раду се
примењивала техника процене слушних
и ритмичких способности, односно Тест
елементарних музичких способности Е.
Гордона.
Узорак испитаника
Целокупан узорак чинила су деца
предшколских група у оквиру једне
предшколске установе. Дистрибуција
деце на експерименталну и контролну групу извршена је тако што су експерименталној групи припадала деца која
су се добровољно определила за Стимулативни програм музичког васпитања,
док су остала деца похађала званичан
Актуелни
програм
музичког
васпитања. У обе групе било је по 50
испитаника.
Ток тестирања је имао следећу форму: деца су тестирана, као што је пла319

нирано, Гордоновим тестом. Сва деца
из експерименталне и контролне групе тестирана су истог дана. Укупан узорак од 100 испитаника подељен је у пет
група по двадесеторо деце. Припадност деце по групама била је одређена по азбучном реду. Између сваке групе
испитаника био је временски размак од
једног сата, с обзиром на то да тестирање
једне групе траје у просеку 45 минута. Тест
садржи тонски и ритмички део. Сваки од
њих има примере за вежбу, а потом следи
по 40 задатака. Није потребно да дете зна
да чита и пише да би обављало активности
које тест предвиђа. Сваки задатак репродукује се на CD-уређају именовањем одређеног предмета (нпр. шоља, јабука, лутка...), а тај исти предмет представљен је и
на листу за одговоре изнад одговарајућег
задатка. Пошто саслуша један пар фраза у
сваком од задатака, у оквиру тонског, а затим и ритмичког дела, дете треба да одреди
да ли су фразе исте или различите, и да их
потом на листу за одговоре заокружи као
пар истих или различитих лица ако мисли
да су фразе различите (Радош, 1996).
Интерпретација, анализа и дискусија
резултата
Задатак истраживања гласи: Да ли и
колико фактор похађање предшколске установе, уз спровођење различитих музич320

ких програма, утиче на развој музичких
способности деце у дечјем вртићу?
Хипотеза истраживања гласи: Претпоставља се да похађање дечјег вртића
као фактор значајно утиче на развој музичких способности код деце предшколског
узраста.
Гордонов тест – иницијално тестирање
Циљ овог теста јесте да се испита да
ли ефекат барем једног третмана (дужина
боравка у вртићу) утиче на постигнуће у
иницијалном тестирању деце.
Тест је спроведен на два узорка од по
42 деце (укупно 84), где су у првом узорку
деца која бораве у вртићу до 2 године, а у
другом деца која су у вртићу од 3 до 5 година.
За тестирање предвиђене хипотезе за фактор дужина боравка у вртићу коришћен је F-тест (једнофакторска анализа
варијансе). Претходно је тестирана хипотеза коришћењем Студентовог t-теста за
значајност разлике аритметичких средина
између група.
Дискусија резултата (статистичка
анализа):
Израчунате вредности t статистике
за значај разлике аритметичких средина
резултата деце на Гордоновом тесту (иницијално тестирање), на оба нивоа разли-

Табела број 1: Студентова t таблица за разлику аритметичких средина према дужини боравка у вртићу за Гордонов тест – иницијално тестирање:
Студентова t таблица
Степен слободе
df (ν)

Граничне вредности у t дистрибуцији
0,05

0,01

90

1,662

2,368

df(ν)=82 t=3,238

tν0,05;82

tν0,01;82

ке α0,05 и α0,01, показују да је израчуната
вредност значаја разлике већа од табличне, односно:
t= 3,238 > t0,05;82=1,662
t= 3,238 > t0,01;82=2,368,
па можемо прихватити нашу хипотезу, уз
ризик грешке α0,05 и α0,01. Може се донети закључак да су разлике аритметичких
средина статистички значајне између два
узорка (деца која су краће и дуже похађала вртић).
У t тесту је уочена статистички значајна разлика између аритметичких средина за оба узорка, али t тест није могао

да истакне разлоге те разлике, због чега је
примењен F тест (факторска анализа варијансе), који треба да покаже да ли је дужина боравка у вртићу фактор који утиче
на добијене разлике.
Факторска анализа варијансе: F –
тест за дужину боравка у вртићу – Гордонов тест – иницијално тестирање
На основу резултата добијених применом једнофакторске анализе варијансе
закључујемо следеће:
Израчуната вредност статистике
F теста износи F=10,48. За ризик грешке α=0,05 вредност статистике F теста из

Табела бр. 2: Једнофакторска анализа за фактор дужина боравка у вртићу
– Гордонов тест – иницијално тестирање
дужина
боравка у
вртићу
Између група

Сума
квадрата
2001.19

Унутар група

15650.81

Тотал

17652

df

Средина
квадрата

F

Sig.

1

2001,19

10,48

3,96 (α=0.05)

82
83

190,86

6,96
(α=0.01)
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таблице износи F=3,96, а за ризик грешке
α=0,01 вредност статистике F теста износи
F=6,96 (уз одговарајуће степене слободе за
F статистику), односно:
F= 10,48 > F0,05; 1; 82= 3,96
F= 10,48 > F0,01; 1; 82= 6,96
Будући да је израчуната вредност
статистике теста већа за оба ризика од
табличне вредности, можемо закључити
да ефекат третмана дужине боравка у вртићу утиче на постигнућа деце у развоју
слушних и ритмичких способности при
иницијалном тестирању.
Гордонов тест – ретест – t тест
Циљ Гордоновог ретеста јесте да се
испита да ли ефекат барем једног третмана (дужина боравка у вртићу) утиче на постигнуће у иницијалном тестирању деце.
Тест је спроведен на два узорка деце
од по 42 деце где су у првом узорку деца
која бораве у вртићу до 2 године, а у дру-

гом узорку су деца која су у вртићу од 3 до
5 година.
Дискусија резултата(статистичка
анализа):
Израчунате вредности t статистике
за значајност разлике аритметичких средина резултата деце на Гордоновом тесту
(ретест), на оба нивоа разлике α0,05 и
α0,01, показују да је израчуната вредност
значајности разлике већа од табличне, односно:
t= 8,659 > t0,05;82=1,662
t= 8,659 > t0,01;82=2,368,
па можемо прихватити постављену хипотезу уз ризик грешке α0,05 и α0,01. Може се
донети закључак да су разлике аритметичких средина између два узорка статистички значајне (деца која су краће и дуже похађала вртић).
У t тесту је уочена статистички значајна разлика између аритметичких средина за оба узорка, али t тест није могао

Табела бр. 3: Студентова t таблица за разлику аритметичких средина према дужини боравка у вртићу за Гордонов тест – ретест
Студентова t таблица
Степен слободе
df (ν)
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Граничне вредности у t дистрибуцији
0,05

0,01

90

1,662

2,368

df(ν)=82 t=8,659

tν0,05;82

tν0,01;82

да истакне разлоге те разлике, због чега је
примењен F тест (факторска анализа варијансе), који треба да покаже да ли је дужина боравка у вртићу фактор који утиче
на добијене разлике.

ке α=0,05 вредност статистике F теста из
таблице износи F=3,96, а за ризик грешке
α=0,01, вредност статистике F теста из таблице износи F=6,96 (уз одговарајуће степене слободе за F статистику), односно:

Факторска анализа варијансе: Fтест за дужину боравка у вртићу – Гордонов тест – иницијално тестирање

F= 73,19 > F0,05; 1; 80= 3,96

На основу резултата добијених применом једнофакторске анализе варијансе
закључујемо следеће:
Израчуната вредност статистике
F теста износи F=73,19. За ризик греш-

F= 73,19 > F0,01; 1; 80= 6,96
Будући да је израчуната вредност
статистике F теста већа за оба ризика од
табличне вредности, можемо закључити
да ефекат третмана дужине боравка у вртићу утиче на постигнућа деце у развоју
слушних и ритмичких способности.

Табела бр. 4: Једнофакторска анализа за фактор дужина боравка у вртићу – Гордонов
тест – ретест

Између група

Сума
квадрата
26460,11

Унутар група

28918,88

Тотал

55378,99

df
1
80
81

Средина
квадрата
26460,11
361,486

F

Sig.

73,19

3,96 (α=0.05)
6,96
(α=0.01)
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Двофакторска анализа варијансе –
дужина боравка и програм
Гордонов тест – иницијално тести-

личне вредности F статистике, а да је израчуната вредност F статистике овог теста
за фактор дужина боравка у дечјем вртићу

Резултати добијени применом двофакторске анализе варијансе су следећи:

Fb = 29,941, и да је за задати ниво ризика већа од табличне вредности F статистике, односно:

рање

Из приказане табеле иницијалног
тестирања Гордоновим тестом за утицај
два фактора (фактор програм и фактор дужина боравка у дечјем вртићу), видимо да
је израчуната вредност F статистике овог
теста за фактор програм Fa = 1,63 и да је за
задати ниво ризика вредност мања од таб-

Fa = 1,63 < F005;1;60= 3,84
Fb = 29,941 > F005;1;60= 3,84
Може се закључити да на иницијалном тестирању фактор програм не утиче на постигнуће деце у развоју музичких
способности, а да при иницијалном тестирању фактор дужина боравка у дечјем вр-

Табела бр. 5: Двофакторска анализа за фактор програм и фактор дужина боравка у вртићу – Гордонов тест – иницијално тестирање
извори варијације
фактор програм
фактор УДБВ
интеракција
Грешка
Укупно

Суме
квадрата

df

175,5625

1

175,5625

Fa=

1,632222

3220,563

1

3220,563

Fb=

29,94189

225
6453,625

1
60

225
Fab=
107,5604

2,091848

10074,75

средине
квадрата

F
количник
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Табличне вредности за Fa (α=0.05,df1=1,df2=60) = 3,84 > F = 1,632
Табличне вредности за Fb (α=0.05,df1=1,df2=60) = 3,84 < F = 29,941
Табличне вредности за Fa (α=0.01,df1=1,df2=60) = 6,9 > F = 1,632
Табличне вредности за Fb (α=0.01,df1=1,df2=60) = 6,9 < F = 29,941
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тићу утиче на постигнуће деце у развоју
музичких способности.
Из приказане табеле иницијалног
тестирања Гордоновим тестом за фактор
дужина боравка у вртићу, видимо да је израчуната вредност F статистике овог теста
једнака F=29,91 и да је за задати ниво ризика већа од табличне вредности F статистике, па закључујемо да фактор утицај дужина боравка у вртићу утиче на постигнуће деце у развоју музичких способности
при иницијалном тестирању.

Гордонов тест - ретест
Резултати ретестирања Гордоновим
тестом добијени применом двофакторске
анализе варијансе су следећи:
Из приказане табеле ретеста Гордоновим тестом за утицај два фактора (фактор програм и фактор дужина боравка у
дечјем вртићу) видимо да је израчуната
вредност F статистике овог теста за фактор програм Fa = 501,135 и да је за задати
ниво ризика већа од табличне вредности F
статистике на нивоу α=0.05 и α=0.01, а да
је израчуната вредност F статистике овог
теста за фактор дужина боравка у дечјем
вртићу Fb = 117,966, такође за задати ниво

Tабела бр. 6: Двофакторска анализа за фактор програм и фактор дужина боравка у вртићу – Гордон тест – ретест
извори варијације
фактор програм

Суме
квадрата

df

средине
квадрата

F количник

25680,06

1

MSa 25680,06

Fa=

501,1355*****

6045,063

1

MSb 6045,063

Fb=

117,9668***

Грешка

0
3074,625

1
0
Fab=
60 MSg 51,24375

Укупно

34799,75

фактор УДБВ
интеракција

0
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Табличне вредности за Fa (α=0.05,df1=1,df2=60) = 3,84 > F = 501,135
Табличне вредности за Fb (α=0.05,df1=1,df2=60) = 3,84 > F = 117,966
Табличне вредности за Fa (α=0.01,df1=1,df2=60) = 6,9 > F = 501,135
Табличне вредности за Fb (α=0.01,df1=1,df2=60) = 6,9 < F = 117,966
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ризика већа од табличне вредности F статистике на нивоу α=0.05 и α=0.01, односно:
Fa = 501,135 > F005;1;60= 3,84
Fb = 117,966 > F005;1;60= 3,84
Fa = 501,135 > F001;1;60= 6,9
Fb = 117,966 > F001;1;60= 6,9
Може се закључити да на ретесту
Гордоновог теста фактор програм утиче на
постигнуће деце у развоју музичких способности, као и да фактор дужина боравка у дечјем вртићу такође утиче на постигнуће деце у развоју музичких способности.
Анализом варијансе као и њених делова (факторских варијанси и резидуалне
варијансе) закључујемо да ова два фактора објашњавају разлике у постигнућима
са око 99%, док би остали, овде непоменути фактори утицали са око 1%. Такође,
интересантно је приметити да је варијанса
међуодноса ова два фактора једанка нули,
односно:
Fab = 0 < F005;1;60= 3,84
што указује на практично паралелан, односно независан утицај ова два фактора.
Закључујемо да они подједнако делују на развој музичких способности у симултаном дејству.
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Дискусија резултата, провера хипотезе и
закључна разматрања
Као једна од доминантних функција
похађања вртића постављена је предност
укључивања деце у различите, организоване садржаје (у овом случају музичке)
који би омогућили деци да у највећој мери
развију своје потенцијале.
Према многим ауторима (Е. Каменов, М. Воглар, В. Манастериоти и др.)
сматра се да је основни циљ боравка деце у
предшколским установама целовит развој
укупних потенцијала сваког детета и напредовање у сваком од његових аспеката,
који укључују и музички развој, уз проширивање и квалитативно усавршавање оних
развојних домета које је дете већ освојило.
Анализом резултата нашег истраживања у односу на дужину дечјег боравка у
вртићу, који се односе на узорак у целини,
добили смо резултате који нам указују на
извршене промене у степену развоја музичких способности.
У t тесту, приликом иницијалног тестирања и ретестирања Гордоновим тестом,
уочена је статистички значајна разлика између аритметичких средина за оба узорка, али t тест није могао да истакне разлоге те разлике, због чега је примењен F тест
(факторска анализа варијансе), који је требало да покаже да ли је дужина боравка у

вртићу фактор који утиче на добијене разлике.
Ако говоримо о утицају дужине дечјег
боравка у вртићу на степен и могућност
развоја елементарних слушних и ритмичких способности, добијени резултати Гордоновог теста говоре, и у тесту и на ретесту, да је израчуната вредност F статистике
већа за оба ризика од табличне вредности,
те можемо закључити да ефекат третмана
дужине боравка у вртићу статистички значајно утиче на постигнућа деце у развоју
наведених музичких способности.
С обзиром на добијене резултате на
иницијалном тестирању Гордоновим тестом уз укључен фактор похађања предшколске установе, где је такође дошло до
статистички значајног резултата о утицају дужине боравка у вртићу на дечје постигнуће у оквиру слушних и ритмичких
способности, можемо закључити да се
овај утицај у тој ситуацији пре свега односио на могућност у разумевању самих задатака теста и њихово извођење без потешкоћа (нпр. разликовање појмова високо-ниско, исто-различито, итд. као сличне елементе које тест садржи). Анализом многих истраживања која говоре о
потешкоћама овог типа приликом извођења Гордоновог теста на предшколском
узрасту, овим статистички значајним резултатом потврђујемо да дужина боравка
у вртићу у великој мери доприноси и пре-

венцији оваквих проблема, односно обезбеђивању неометаног тока спровођења теста (која се између осталог огледа и у јасном и прецизном дечјем разумевању задатака приликом тестирања).
Сагледавајући ове резултате у односу
на узорак у целини, ослањајући се на претпоставку да ће деца која су дуже похађала
вртић имати већи напредак у развоју музичких способности, можемо констатовати да што су деца дуже боравила у вртићу
постизала су већи напредак у развоју музичких способности. Резултатима двофакторске анализе међусобног садејства фактора утицај програма и фактора утицај дужине боравка у вртићу, добили смо резултате који говоре да ова два фактора објашњавају разлике у постигнућима са око
99%, док би остали овде непоменути фактори утицали са око 1%.
Варијанса међуодноса ова два фактора једнака је нули, што указује на практично паралелан доминантан а независан утицај ова два фактора. Закључујемо да они
делују на развој музичких способности у
симултаном дејству. Овим резултатом можемо са сигурношћу тврдити да је повезаност утицаја програма и утицаја дужине
боравка у вртићу од неизоставно важног
значаја у развоју музичких способности
код деце предшколског узраста.
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Наше резултате можемо оправдати и
кроз сагледавање чињенице da je за дечје
музичко напредовање пре свега одговорно систематско деловање различитих музичких активности, чија се систематизованост једино може остварити у вртићима.
Такође, можемо рећи да могућност групног (узрасно усклађеног) извођења одређених музичких активности доприноси
бољој мотивацији деце за бављење музиком, а самим тим и одређено напредовање
у музичким способностима.

Наше добијене резултате, који говоре о значајном утицају похађања предшколске установе на дечја музичка постигнућа, можемо приписати и одређеној
стручности кадра који изводи предвиђене
музичке активности, односно васпитача
који раде са децом у вртићу. Ако сагледамо
резултате и степен промене на целокупном узорку, у односу на дужину дечјег боравка у вртићу можемо рећи да је почетна
хипотеза потврђена, односно да похађање
предшколске установе значајно утиче на
развој музичких способности.
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MISCONCEPTIONS ABOUT PLANTS: COMPARISON
BETWEEN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS AND FACULTY
STUDENTS – FUTURE TEACHERS
Abstract: In recent decades, particularly in natural sciences, the interest in identifying
misconceptions has expanded. Their presence can make it difficult to comprehend the science concepts and can consequently have an influence on science literacy. In the article we focused on conceptions about plant structure and the role of plant parts, since studies show that
students of all education levels have difficulties understanding plants. Since misconceptions
are formed in early life and can be hardly remodeled even with appropriate explanations, the
study aims to discover whether pre-service teachers’ conceptions (N=46) are substantially different from those of primary school students (N=102). A drawing was used to identify misconceptions. The participants in the study were asked to draw a plant with all its basic parts
and to write down the names and functions of the individual plant parts. The study results
show an insufficient comprehension of the treated contents. The major difficulties concern
the understanding of the roots functions, as the participants are convinced that through their
roots the plants get food from the soil. The conceptions of the two research groups did not
differ fundamentally, therefore we can deduce that the conceptions are being preserved even
after graduation. In our opinion, more attention should be paid to an early detection of misconceptions, which should then be remodelled by appropriate, modern teaching strategies.
Key words: primary education, science teaching, misconceptions, plant structure.

Introduction1
One of the most difficult problems that
affect students’ understanding and learning
are misconceptions. In recent years, particularly in the teaching of science, much atten1 natasa.dolenc@pef.upr.si

tion has therefore been devoted to identifying
misconceptions and to finding contemporary
approaches to teaching aimed at improving
understanding in the direction of enhanced
science literacy.
There are a number of factors that affect
the child’s naive, incomplete or even wrong
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conceptions (Hershey, 1995). Among the first
there are various personal activities acquired
in everyday life through spontaneous discovering of the environment. The influence of
the home environment is important, as parents often do not know an adequate answer
to child’s questions or do not pay them the
necessary attention. Among other factors uncritically accepting explanations, interactions
with peers and inadequate use of scientific expressions in everyday life and in school could
be mentioned (Tanner and Allen, 2005). At
school incomplete or even wrong conceptions
are formed primarily because of inadequate
teacher’s explanation and professionally incorrect or misleading interpretations of concepts in learning materials (textbooks, workbooks, etc.) (Vilhar, 2009).
The conceptions that children form in
early childhood, are already decisive, as they
affect later shaping and understanding of concepts. Even if in further schooling explanation is methodologically and professionally
adequate, incomplete or even wrong, understandings can persist. Frequently they are so
deeply anchored it is difficult to reshape them.
There is interaction between the existing and
new conceptions, so conceptual change does
not occur and old concepts only rarely replace
new ones (Chinn and Brewer, 1993; Eggen
and Kauchak, 2004; Wenning, 2008).
Turgut and colleagues (2011) summed
up the main features of misconceptions de332

termined on the basis of different studies:
misconceptions are (1) similar with students
from different cultural, religious and language
environments; (2) persistent and difficult to
change; (3) amenable to being triggered by
everyday use of language and culture; (4) similar to the explanations made by earlier scientists in interpreting scientific phenomena; and
(5) they can persist even after formal schooling.
For teachers, it is important to identify
students’ misconceptions as well as their origins and to plan teaching on this basis selecting appropriate teaching strategies in order to
remedy them (Turgut et al., 2011).
Context And Purpose Of The Study
Plants are an essential component of
the Earth, without which one could not imagine life on our planet. Plants and algae, as
primary producers, are an important, fundamental link in food chains. Through the process of photosynthesis, with the release of oxygen into the atmosphere, they allow all aerobic living beings respiration. In addition, the
plants are a source of variety of key raw materials such as wood, paper, cork, oil, coal and
many others.
People have everyday experience with
plants, which are obtained from early childhood onwards. We might already know a lot

about plants, especially if we combined our
everyday observations and experience with
the concepts that we learnt during schooling (Barman et al., 2006). However, in spite
of this, it is observed worldwide that misconceptions about plants are very common, both
in textbooks, books, encyclopaedias, in magazines, and on websites (Hershey, 2005), which
leads to a lack of understanding of these living creatures. In addition, the occurrence of
the lack of understanding of plants is also
connected with the lack of interest in learning
topics associated with plants. Wandersee and
Schüssler (1999) introduced the term plant
blindness, which they defined as the inability
of people to notice plants in their daily lives
and to recognise their importance for life on
our planet and for the survival of humanity. In
addition, they mention the tendency to identify plants as inferior beings. We often exaggerate setting the importance of animals and
humans above the importance of plants in nature, because, as a matter of fact, we know less
and less about essential peculiarities of plant
life and about the importance of plants to life
on Earth.
Because a number of misunderstandings and misconceptions appear in connection with plants, the purpose of this study is
to examine students’ conceptual knowledge
of plant structure and function. From previous researches about misconceptions it is seen
that misconceptions are formed very early al-

ready and are difficult to be reformulated even
with appropriate explanation. Therefore, in
the present study was analysed if the conceptions of teacher students are essentially different from those of primary school students.
Methodology
Sample
Consistent with the goals of the study,
primary school students and university students were participated in the study. The research was based on a convenience sample of
4th grade students of two Slovenian primary
schools and of students at the University of
Primorska, Faculty of Education. The group
of fourth graders was composed of 102 students, 45 of which were girls (44.1%) and 57
boys (55.9%). The group of teacher students
consisted of 46 female students of year 2 in
the first degree study programme Pre-school
Teaching.
Data collection and analyses
There are many methods for determining conceptual understanding and misconceptions such as open-ended questions, twotier diagnostic tests, concept mapping, interviews, word associations, prediction-observation-explanation, and drawings (Köse, 2008).
In the study students’ knowledge and understanding about plants were examined by
drawings in combination with short answers.
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As research has proved, through drawing the
thinking of students can be identified, an insight into their thoughts and emotions obtained (Prokop and Fančovičova, 2006; Köse,
2008). According to İlkörücü-Gömenelebi
and Seden Tapan (2010) drawing is also a
suitable instrument for identification of future
teachers’ conceptions. The drawing was used
to find out which plant was chosen as representative and which parts of the plants were
presented through drawing. The differences
between the compared groups and the differences between the genders within the group
of fourth-grade students were determined.
The participants were required to write
down the names and basic functions of individual plant parts next to the drawing, in order to identify which conceptions about the
structure and function of plants are present in
the fourth graders, and which are still maintained in students.
The data were collected in the academic year 2013/14. Pupils’ and students’ answers
were analysed and ranked in single categories,
which were determined on the basis of the responses received. The calculated percentage
frequencies (f %) are displayed in tabular and
graphical formats.
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Results and discussion
In the first part of the study the drawings were analysed, in order to find which
plant the participants in the survey would select and draw, and which plant parts they are
familiar with. The second part was focused on
their short records of the fundamental functions of each plant organ sketched.
By analysing the drawings, firstly was
determined which plants the fourth grade pupils had drawn and which were selected by
students (Table 1). Most participants drew a
flowering plant, i.e. 49.0% of school pupils and
as many as 84.8% university students. Most often, common snowdrop, primroses and tulips
appeared in the drawings. Similar findings,
that under the term plant students most often
imagine a flowering plant, were also arrived at
in other studies (McNair and Stein, 2001). Almost a third of the school pupils (29.4%) and
15.2% of the students drew a tree. In addition
to flowering plants and trees the fourth graders also drew a cactus, a palm tree, bamboo or
shrub, while the students only chose a flowering plant or a tree (Table 1).
Also very interesting was the comparison of selection between boys and girls of the
fourth grade (Table 2), noting that most of the
boys drew a tree (41.1%) and girls mainly a
flowering plant (60.9%).

Table 1: Percentages of selected plant drawings (comparison between fourth-graders and students)
Fourth-graders
(f %)

Faculty students
(f %)

Flowering plant

49.02

84.78

Tree

29.41

15.22

Cactus

8.82

0.00

Palm

5.88

0.00

Bamboo

3.93

0.00

Shrub

2.94

0.00

Drawing a plant

Table 2: Percentages of selected plant drawings (comparison between fourth-graders – girls and boys)
Drawing a plant

Girls (f %)

Boys (f %)

Flowering plant

60.87

39.29

Tree

15.22

41.07

Cactus

6.52

10.71

Palm

6.52

5.36

Bamboo

4.35

3.57

Shrub

6.52

0.00

In their study Gatt and colleagues (2007)
found that boys demonstrated better knowledge of trees, while the girls of flowering
plants, so we can assume that this is the cause
why more girls opted for flowering plants, and
the boys for trees.
Next analysis of the drawings according to the plotted plant parts followed. From
Figure 1 it is evident that as many as 76.1%
of students and only 38.6% of fourth graders
made a drawing with all the associated parts

of the plant – root, stem, leaf, flower. The difference between the compared groups is expected. Students drew a more detailed drawing than fourth graders, which indicates a better understanding of the structure of plants.
14.5% of school pupils and 8.7% of university
students did not draw any leaves. As many as
29.7% of fourth graders did not draw a flower,
from which we conclude that the most likely cause is that 29.1% of pupils drew a tree
and they forgot flowers. Even among the stu335

Figure 1: Drawing a plant structure
(comparison between fourth-graders and students)

dents there were some (10.9%) who did not
draw a flower. On the lower level of schooling, among the fourth graders, was noted that
15.9% of the participants in the survey did not
draw roots. We assume they drew only those
parts that are easily visible and so they left
the roots out. Almost all of them denoted the
stem. Only 1.4% of school pupils and 2.2% of
university students did not draw the stem.
Similar, comparable results were also
found by McNair and Stein (2001) in a study
in which it was established which parts of
the plants were labelled by pupils of different
ages and by pre-service students. The results
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showed that 40% of 9–10 years old pupils labelled the roots, 60% the stem, 50% the leaves,
and 40% the flower as compared to students,
of whom 87% labelled the roots, 85% the stem,
84% the leaves and only 25% the flower (60%
labelled the petals).
By analysing the drawings, it was also
examined whether within the group of fourth
graders there are differences according to gender concerning drawing the basic plant parts
(Figure 2).
Girls proved to be more precise in drawing plant parts. 45.5% of girls and 35.6% of
boys drew all the organs. With others, who

Figure 2: Drawing the plant structure (comparison between fourth-graders: girls and boys)

did not draw all the plant parts, differences are visible in drawing roots, as many as a
quarter (25.0%) of girls against 11.9% boys
did namely not draw the roots. All the boys
drew the stem, while 4.6% of girls did not
draw it. Only 4.6% of girls left out leaves compared with 18.8% of boys. 33.7% of boys omitted flowers compared to 20.5% girls, probably
because boys in greater numbers drew trees
without flowers.
In the second part the focus was on the
pupils’ and students’ short records about the
functions of individual plant parts. The par-

ticipants in the study wrote the importance
of individual plant organ next to the drawings they made. In this way was established
whether they only knew the names of individual plant parts or they also understood their
meaning. In the analysis of the records was
determined the presence of a great number
of misconceptions. The most frequent explanations for the functions of individual organs
(highlighting the misconceptions) were listed
below.
The leaf is an important plant organ, because in the leaf food is produced and oxygen
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released (in the process of photosynthesis). In
addition, the leaf has the function of gas exchange through the stomata and the function
of transpiration (evaporation through stomatal openings). Understanding of the basic
functions of the leaf differs considerably between pupils and students. In Table 3 we can
see that the majority of students (72.2%) correctly identified the function of the leaf (photosynthesis). Pupils did not mention photosynthesis, as it is only in 5th grade they will

get acquainted with this process. Because
both the pupils (38.5%) and the students
(8.3%) mentioned respiration as a function of
leaves, we assume that by respiration gas exchange was thought and not cellular respiration. In students anthropocentric vision of the
world (ideology, whose main idea is the superiority of the human kind) can clearly be noticed, while we did not notice that with students. Pupils still look at the world only from
the perspective of man, that everything in

Table 3: Conceptions about leaf function (comparison between fourth-graders and students)
Fourth-graders (f %)

Faculty students
(f %)

0.00

72.22

Respiration

38.46

8.33

Water supply

12.82

2.78

Make a plant more beauty

12.83

0.00

Air cleaning

10.26

0.00

Food supply

7.69

0.00

A flower arise from a leaf

5.14

0.00

Good smell

2.56

0.00

Provide a shadow for people

2.56

0.00

Capture sunray

2.56

5.55

Protection of leaf venation

2.56

0.00

Fruit protection

2.56

0.00

Stem protection

0.00

2.78

Water and food supply

0.00

2.78

O2 production

0.00

2.78

CO2 production

0.00

2.78

What is the main leaf function?
Photosynthesis
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nature is oriented to suit the human. This is
clearly seen from the following pupils’ conceptions: „The plant needs leaves in order to
be beauty” (12.8% of pupils), „... to smell nicer” (2.6%), and „... to provide shadow for people” (2.6%). Interesting differences in the use
of anthropocentrism were observed between
boys and girls. A higher number of boys
(5.3%) wrote that leaves provide shade for
people, while the girls did not opt for this answer. The girls started from their view of the
plants and they wrote that the function of the
leaves was for the plant to smells good (5.0%),
while the boys did not write this. Surprisingly,
the boys see the leaf as an organ that beautifies
the plant in larger number (15.8%) compared
to the girls (10.0%).
A misconception about the function of
the leaf has also been manifested in the answers such as „leaves take in water“, „leaves

protect the leaf veins,” and „flowers develop
from leaves”. With university students was observed that their conceptions about the leaf
are more or less clear, only a few students had
the misconception that a plant gets water with
leaves (2.8%).
Furthermore, it was determined what
conceptions pupils and students had about
the stem. The stem is the organ that holds the
plant upright, it supports the leaves, flowers
and fruits, and through which water and nutrients are transmitted to all parts of the plant.
As can be seen from Table 4, the majority of
pupils as well as of students demonstrated understanding of the importance of the stem of
the plant, because they believe that the main
function of the stem is to support the plant
(pupils – 73.1% and students – 42.4%) and
to transport food to all plant parts (pupils –
10.3% and students – 33.3%). Students believe

Table 4: Conceptions about stem function (comparison between fourth-graders and students)
Fourth-graders
(f %)

Faculty students
(f %)

Plant support

73.08

42.42

Food transport

10.26

33.33

To grow

10.26

0.00

That the plant is high

2.56

0.00

To hold the plant in the ground

2.56

0.00

To get water

1.28

3.04

Photosynthesis

0.00

15.15

Support the leaves, fruits, flowers

0.00

6.06

What is the main stem function?
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further that the plant needs the stem for photosynthesis (15.2%) and carrying leaves, fruits
and flowers (6.1%).
Pupils’ and students’ conceptions about
the root function were identified. It was found
that about the function of the root the largest numbers of misconceptions occur and that
they are present both with the pupils and with
the students. The fundamental functions of
roots are (a) absorption of water and minerals
from the soil and (b) anchoring of the plant
to the ground. Other functions are storage of
food and vegetative reproduction.
As can be seen from Table 5, the pupils most often thought that plants get their
food and water from the soil through roots
(37.7%), similarly as students (31.7%). Surprisingly a large number of students have the
misconception about the function of roots,
as even 43.9% of them wrote plants get food

through roots. This misconception is quite
frequent, as also other researchers have found
that pupils believe plants receive food through
the roots. A possible reason for this misconception could be inadequate use of the word
food or equating the words food and mineral nutrient. In science food is defined as material composed of complex substances living beings need as a source of energy for their
life processes and as a source for the production of biomass (Leeds National Curriculum
Science Support Project, 1992). In different
learning materials for pupils was noticed the
term nutrients is both used for the substances
that emerge in the process of photosynthesis
– organic substances and the substances the
plant receives from the soil through roots – inorganic, mineral substances (Dolenc Orbanić,
2014). In addition to the above, problems also
occur with the understanding of the impor-

Table 5: Conceptions about root function (comparison between fourth-graders and students)
What is the main root function? Fourth-graders (f %) Faculty students (f %)
To get food and water

37.70

31.71

To get food

14.75

43.89

To get water

14.75

4.88

To get water and minerals

0.00

4.88

To get water and oxygen

0.00

2.44

27.87

0.00

Support the plant

4.93

2.44

Food supply

0.00

9.76

To grow
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tance of minerals, as they associate with food.
This misconception stems from everyday experience, as we say plants grow better if they
are fertilized, so the mineral nutrients (fertilizers) are interpreted as food.
Results indicate poor understanding of
the root function, as only 4.9% of students
and 14.8% of pupils wrote the plant receives
water with roots and only 4.9% of pupils and
2.4% of students stated with roots the plant is
attached to the ground. Only a few stated the
plant takes in mineral substances and water
(4.9% students). Nearly a tenth of the students
(9.8%) wrote the plant can store reserve food
in the roots.
From the obtained results was concluded that misconceptions are very persistent
and are also maintained in large numbers with

students. A cause of concern is these teacher
students will later on pass the inadequate understanding of plants on to their pupils.
It was also investigated which misconceptions students and pupils had about the
function of the flower. As evident from Table
6 both pupils and students have very interesting conceptions about the flower. The flower
is the plant organ than mainly has the reproductive function.
Only 26.5% of the pupils attached the
flower the reproductive meaning, suggesting
that the functions of this plant organ are not
understood well. Even with students we did
not get the expected result, as less than half
(48.0%) of all participants correctly identified the function of the flower. Just as in the
interpretation of the function of other parts

Table 6: Conceptions about flower function (comparison between fourth-graders and students)
Fourth-graders
(f %)

Faculty students
(f %)

Reproduction

26.47

48.00

Giving beauty (nice appearance)

32.36

8.00

Pollination

14.71

28.00

Important for bees

11.76

8.00

It yields fruits

5.88

0.00

Respiration

5.88

0.00

Good smell

2.94

0.00

Honey production

0.00

4.00

Photosynthesis

0.00

4.00

What is the main flower function?
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of the plant, also many misconceptions about
the flower were encountered. The pupils most
often wrote that the plant has a flower so that
it looks nicer (32.4%). This clearly indicates
the anthropocentric view of the world. Even
among students anthropocentric vision of the
world is very frequently still present. Some
students wrote that the function of the flower
is honey production (4.0%). They also linked
the flower with photosynthesis (4.0% of students) and respiration (5.9% of students).
The obtained results are similar to the
results of other research of this kind. Grade
6 students of Turkish schools were found to
also have a lack of knowledge, because only
30.7% of participants opted for reproduction
(İlkörücü-Gömenelebi, 2014). Misconceptions are also very similar (29.8% – for better
appearance; 7% – respiration, and 5.3% – for
photosynthesis), which is another proof that
misconceptions among pupils are similar, irrespective of the educational system, culture
and religion.
Conclusions and implications for teaching
In primary school, the pupils should
shape their understanding of basic science
concepts. Knowledge of the structure and
function of plants is one of the fundamental ones on which to build understanding of
more complex biological concepts necessary
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for understanding life on Earth. With the research it was found that understanding of the
plant structure and functions of the fundamental plant parts is still quite weak, as the results showed that in more than half of the participants misconceptions are present, no matter how old they are and how many years of
education they have had. Thus we confirmed
our hypothesis that says the knowledge of students does not differ significantly from that
of school pupils. The findings are consistent with the research of Turget et al. (2011),
which concluded that if students have misconceptions related with some of the concepts
already in primary school, they shall be carried forward and shall be maintained at the
following learning levels. These misconceptions may effect university education and professional life (Turgut et al., 2011).
In the classroom more attention should
therefore be paid to the detection of the pupils’ misconceptions about the discussed concepts and content. These misconceptions
should provide a basis on which to build new
knowledge. Drawing as an additional method
for identifying students’ ideas about concepts
has proven to be effective, so we believe that it
could be used more often in schools, as with
it we gain plenty of useful information on the
presence of misconceptions and at the same
time creative expression is encouraged in students. In addition, the drawing is considered
as a simple research instrument. It shows how

pupils accepts the concept and to what extent
they perceive details. Through drawing before
and after dealing with a topic the teacher can
monitor the development of students’ ideas in
the process of learning. As McNair and Stein
(2001) say, drawing is also a kind of motivation for students to learn more about a concept, as through drawing they are engage in
wanting to know more about the particular
science topic to be taught.
If it is found that the students have misconceptions about concepts and phenomena,
it is necessary to transform them using rele-

vant approaches to teaching. It is important
to use active teaching strategies such as problem-based learning, inquiry-guided learning,
research learning, cooperative learning, project work, experiential learning or other modern approaches. Working with live material
and learning through practical experience using as many senses as possible can help students to overcome wrong understandings and
acquire the right ones. It is only in this way
we can achieve lasting knowledge, knowledge
with understanding and guide students in the
direction of better science literacy.
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ОШ „Бранко Радичевић“, Бољевци – подручно одељење у Прогару

MOГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ КЊИЖЕВНИХ ТЕОРИЈА У
НАСТАВНОМ ЧИТАЊУ ИЗБОРНЕ ЛЕКТИРЕ У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ НА ПРИМЕРУ
ПРИМЕНЕ ИМАГОЛОГИЈЕ, У ОБРАДИ РОМАНА
„МОЈ ДЕКА ЈЕ БИО ТРЕШЊА” АНЂЕЛЕ НАНЕТИ
Резиме: У овом раду тежићемо да представимо могућности, место и значај
примена савремених књижевних теорија у предметној настави српског језика у
основној школи. То ћемо илустровати применом имаголошких студија на наставно
читање романа „Мој дека је био трешња” Анђеле Нанети, који се налази на списку
изборне лектире за шести разред. Уочићемо образовне, васпитне и функционалне
циљеве примене имагологије у рушењу стереотипија урбано : рурално и старији :
млађи, а кроз истраживачке задатке, индивидуални и групни рад ћемо потврдити
наставну сврховитост примене ове књижевне теорије у основној школи.
Кључне речи: књижевне теорије, изборна лектира, имагологија, „Мој дека је био
трешња”, настава.

Увод1
Када је по реформисаном Наставном
плану и програму традиционална и у много чему вештачка подела на школску и домаћу лектиру замењена поделом на обавезну и изборну, сам концепт отворио је
могућност да наставник, у договору са
ученицима, уважавајући постојеће предлоге и литерарне квалитете одабраних
1 natasenjka@gmail.com

дела, „прошири” устаљени и генерацијски
утврђени канон књижевноуметничких
дела оним остварењима из књижевне класике или савремене продукције који би савременим читачима били ближи, приступачнији и допадљивији. Познато је да ученик свако условљавање доживљава као намет, терет и обавезу, те је сам појам „лектира” нешто што на први поглед одбија као
„архаично”, „превазиђено” и „досадно”.
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кодневно суочава, посебно упливом медијских „све-на-клик” садржаја, који дисперзивну ученичку пажњу тешко одржава
на једном месту, условљава промену парадигме, захтева садржаје који неће изневерити вредност васпитних, образовних и
функционалних циљева, али ни занемарити читалачке потребе и навике ученика у
савременом наставном окружењу. Истраживања читања показују да има ученика
који читају радо и много, али реч је о популарним, неретко тривијалним садржајима који већ следећој генерацији могу бити
страни. Изборна лектира нуди могућност
„замене” уколико наставник уочи да дело
више нема адекватну рецепцију код ученика, односно, ако читалачки чин поред
сазнајног нема и стваралачко-рекреативни потенцијал, могуће је увести неко ново
дело, прилагођавајући се могућностима,
жељама и интересовањима ученика.
Истицање вредности мултикултуралног друштва, перспективе поднебља,
нације, културне и друштвене групе, као и
позиционирања односа Jа : Tи и Jа : Други, отворило је могућности да се садржаји
књижевних текстова тумаче кроз постулате имагологије, а поменута „све-на-клик”
перцепција ученика, којој се прилагодио и
„иконички” формат уџбеника, додатно је
актуализовала могућност примене интермедијалности која је уграђена од давнина у
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бом да се садржај текста доцрта, објасни,
мапира и трасира. Примену ових теорија
илустроваћемо могућностима наставне
обраде романа „Мој дека је био трешња”
Анђеле Нанети који је на списку препоручене изборне лектире за 6. разред основне школе, те га као награђивано, деци познато и драго штиво, препоручујемо у наставној пракси.
Теоријска поставка
Имагологија као рубна дисциплина компаративне књижевности свој почетни фокус тражила је и проналазила у свести једног националног и културног идентитета према неком другом културном и националном простору, односно у појмовима стереотипа, слике и
израза једне нације у очима друге/других нација, укључујући и историјске, географске (нпр. однос село : град, однос становника различитих географских регија,
центра града и периферије) и социолошке односе (став које различите образовне,
друштвене, узрасне, професионлне групе
имају једне према другима), али се временом концентрисала и на шире посматрање
односа Ја и Други, и маркирајући и аутоимагинацију на менталној слици појединца
наспрам света који га окружује, као и слике које Други имају о најчешће онеобиченом субјекту.

О Анђели Нанети
Један од најприхваћенијих и ученицима најпријемчивијих наслова у изборној лектири за 6. разред свакако је роман
са породичном тематиком „Мој дека је
био трешња” италијанске ауторке Анђеле Нанети. Анђела Нанети је италијанска књижевница, по вокацији историчар
средњовековне уметности. Радећи у Пескари у основној и средњој школи, укључивала је своје ученике у бројне пројекте и
истраживања. Њен први роман за децу,
„Адалбентова сећања”, преведен широм
Европе, био је оцењен као „дефинитиван и недвосмислен сигнал обнове у италијанској књижевности за децу”2. Током 1995. године, као афирмисан и награђен аутор, напушта рад у настави да би
се у потпуности посветила писању. Сматра се да је њен најуспелији роман „Мој
дека је био трешња” (2002), који је преведен на 23 светска језика и награђен бројним међународним књижевним наградама. Овај роман је топла прича о одрастању дечака Тонина у расцепу између живота у граду и чудесне слободе на селу, сукоб култура урбано : рурално и тежња да
се човек врати неким изворнијим, природнијим односима, лишеним градског
немира и незадовољства, као и еколошки
2 Преузето са www.angelananetti.it, превод је
наш

аспекти очувања природе, сродни „Јабуци на друму” Вељка Петровића. Дело
поседује изражене васпитне елементе који развијају емпатију код ученика, тежећи да разбије уврежену стреотипију, неретко присутну у школској популацији, о урбаној култури као „вишој” и
сеоској култури као „нижој”.
➢➢ Истраживачки задатак: Пронађи
на интернету биографију Анђеле
Нанети. По чему је значајан роман
„Мој дека је био трешња” у италијанској књижевности? На које
језике је преведен? Покушај да пронађеш неке од илустрација корица
овог романа. Шта уочаваш?
Теорија → текст → наставна пракса
У овом делу могућност примене имаголошких постулата заснива се на културолошком опозиту породице у граду насупрот породице у селу, преломљеном кроз
перспективу Тониновог раног детињства
(од 4. до 7. године), која је изразито контрастивна и вредносно наклоњена свету
села. Ако имагологију као појам у датом узрасту уведемо као слику коју нације, културе или појединци имају односно граде
једни о другима, фокусираћемо се у даљем
раду са ученицима најпре на слику коју Тонино гради у својој детињој свести, а затим
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и на постепену измену слике о селу код његове „градске” породице. Већ прве реченице у роману нуде Тонинов вредносни суд:
„Када сам имао четири године, имао сам и
њих четворо: баку и деку у граду, и баку и
деку на селу. Они из града су се звали Луиђи и Антонијета и сасвим су личили на
све људе из града. Они са села су се звали
Отавијано и Теодолинда и нису личили ни
на кога, чак ни на своје комшије” (Нанети
2010: 5).
Из перспективе детињства, очекује
се да ученици и сами направе вредносни
суд шта им је у том узрасту привлачније:
типско, представљено у униформности
баке и деке из града, насупрот необичности, опирању стереотипу. Одговор је предвидив – оно што је необично добија предност. Даље би требало размислити зашто Тонино баку и деку из града сматра обичним – они су део његовог свакодневног
окружења, виђа их „најмање четири пута
дневно”, налазећи их најчешће у журби,
рутинским пословима, неретко породичним сукобима, а све то разбија блискост.
С друге стране, Тонино баку и деку са села
виђа само повремено, а свет пољских радова, дружења са живином и природом доживљава колико егзотично, толико и блиско. Такође, ученици би требало да мотивишу одсуство Тонинових емоција према
Луиђију и Антонијети, односно да уоче механички приступ животу – бака и дека из
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града свакодневно понављају фразе о одласку у школу на које не очекују Тонинов
одговор, шетајући ружњикавог пса Флопија, а занемарујући унука: „Тако се сваки дан прича понављала: ја сам плакао,
дека је лупао на врата, бака провиривала,
а онда су обоје излазили с Флопијем” (Нанети 2010 : 6). Колико год деловали обично
у градском окружењу, ученик ће уочити да
овакав однос према унуку бива у најмању
руку чудан, осуђујући; живећи у својој организованој ушушканости, Луиђи и Антонијета заборављају на квалитетно време
које би могли подарити свом унуку и тиме
оплеменити његово одрастање. С друге
стране, Отавијано и Теодолинда одликују
се непосредношћу и топлином, сигурношћу и ушушканошћу: „Груди баке Теодолинде биле су велике и меке – кад ме је грлила, чинило ми се као да тонем у перјани
јастук и увек сам ту желео да заспим” (Нанети 2010: 9).
Промена перспективе ведрог и раздраганог пара са села у Тониновим очима настаје са пет година, свешћу да је бака
Линда срчани болесник. Укидање „веселог двојства” ауторка смешта у другу главу романа, тежећи да прикаже како и петогодишњак, колико год се истина од њега
крила, уочава измене у слици света.
➢➢ Истраживачки задатак: Опиши
како Тонино доживљава постепени губитак баке.

1) Бака се све више замара, што је
градацијски представљено:
• „Спазио сам да је бака, док је пратила
пилиће и гуске по дворишту, често
застајала, стављала руке на прса и
дисала с напором” (Нанети 2010: 14).
• „Чак и кад се разболела, бака је неко
време наставила да се бави живином;
застајала је сваки час, стављала
руку на прса или седала, па опет
настављала са тим послом” (Нанети
2010 : 17).
• „С временом је бака све дуже седела
на тој столици, а дека је почео да се
бави пилићима и гускама” (Нанети
2010: 19).
• „Када сам поново тамо отишао,
затекао сам баку у кревету и од тада је
готово стално лежала” (Нанети 2010:
21).
• „Са врло, врло озбиљним изразом
лица рекли су ми да је бака Теодолинда
отишла на једно дуго путовање и да
је више нећу видети. (...) Тако сам
научио да умрети значи отпутовати
на небо без авиона и да тамо нема
места ни за гуске ни за децу” (Нанети
2010: 22).
2) Дека преузима бакине послове:
„Она му је давала упутства и
контролисала све његове покрете, па
се дека постепено толико усавршио
да је бака говорила да он сад леже јаја.
Али никада није успевао да им заврне
шију, па када би за то дошло време,

везивао им је ноге, стављао живе
у корпу и носио у село код месара”
(Нанети 2010: 21).
3) Породични сукоби у „градској
породици”: „Тата је ретко долазио,
јер је морао да ради у канцеларији, а
због тога су се мама и тата често
свађали. Све у свему, један веома лош
период” (Нанети 2010: 21).
4) Бака и дека са села се не налазе на
слици са Тониновог петог рођендана.

Највећи део овог романа заснива се
на необичности, чудноватости, луцидности, а потом и лудилу деке Отавијана, што
би спадало у категорију чисто чудног3,
Цветана Тодорова. Очекујемo да ученици
уоче фине нијансе у разликовању ова четири облика категорије чисто чудног, као и
да утврде који од појмова имају позитивну,
који неутралну, а који негативну семантику. Наставник са ученицима том приликом
може обновити и проширити значење појма синоним, држећи се тумачења у „Граматици српског језика” Живојина Станојчића и Љубомира Поповића: „Однос
међу речима који се сматрају синонимима,
међутим, одликује се тиме што у пару, или
у низу, синонимних речи ниједна од њих
целокупним својим значењем није потпуно једнака са другом речју у датом пару
3 Под категоријом чисто чудног Тодоров подразумева „оно што је могуће и оствариво у реалном свету, али је ретко, неуобичајено, често социјално неприхватљиво.” (Тодоров 1987: 16)
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или низу. Најчешће, ова делимична неједнакост значења два синонима, која и обезбеђује постојање синонима у језику (јер апсолутна једнакост води потискивању једне
од стране другог), долази из функционалнојезичких и друштвенојезичких разлога. (...) Реч је дакле о делимичној неједнакости, или, друкчије речено, о разликама у нијансама значења” (Станојчић,
Поповић 2012 : 193). У томе нам од помоћи може бити и „Речник синонима”
(Ћосић: 2008), из кога ћемо на наставном
листићу извадити она значења која су
узрасно прилагођена ученику.
➢➢ Радни налог за групни рад: Пажљиво ишчитајте објашњења појмова
необичан (1. група), чудноватост
(2. група), и луд (3. група). Плавом бојом означи оне појмове који
имају негативно значење, црвеном
оне који имају позитивно значење,
а преостале појмове који имају неутрално значење или елементе
како позитивног тако и негативног значења, подвуци графитном
оловком.

Група 1
необичан – друкчији, изузетан, различит,
другачији, посебан, јединствен,
споран, изванредан, неочекиван,
неконвенционалан, несвакидашњи,
оригиналан, нетипичан, невероватан,
нарочит, неуобичајен, чудан,
ненормалан, уникатан, екстравагантан,
неуравнотежен, другојачији. (Ћосић 2008:
321–322)
Група 2
чудноватост – нарочитост, изванредност,
луцидност, индивидуалност, посебност,
помереност, јединственост, нетипичност,
изузетност, бизарност, неправилност,
ненормалност, изворност, различитост,
чудност. (Ћосић 2008: 671)
Група 3
луд – умоболан, неурачунљив, махнит,
луцкаст, блесав, шашав, дрмнут, звекаст,
изр. коме фали нека даска, блажен42,
бенаст, изр. чује како трава расте,
неуравнотежен, безуман, сулуд . (Ћосић
2008: 302)

Циљ групног рада је да уочимо варијације у значењу ових појмова, али и да
декину луцидност, необичност, чудноватост и губитак разума не вреднујемо негативно, односно да се ученици науче да не
осуђују и не изопштују људе којима се при4

4 И овде су могуће дилеме ученика, јер је на делу
поистовећивање доживљаја света старца и детета, односно „подетињавање” старије популације.
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писују те особине или стања. Појам „луд”
доцније ћемо еуфемистички заменити појмом умоболан – онај који је изгубио разум.
Тиме ученицима уводимо, или са њима обнављамо, појам еуфемизма.

очију, без илузија чула вида које нам
најчешће одвлачи пажњу са аудитивних
и олфакторних утисака у спознаји света
око нас, што је дато поступком градације
(градативни климакс).

Оно што је уочљиво у развоју декине
атипичности, од необичности до лудила,
јесте постепена смена позитивних семантичких значења негативним и смањивање
тзв. неутралних или „двозначењских” појмова. У даљем раду на делу очекујемо да
ученици што више користе синонимне изразе, с функционалним циљем богаћења
активног и пасивног речника ученика, с
тежњом да ученици уоче семантичку диференцијацију у значењу путем мотивисања декиних особина и поступака, те начина на који их Тонино и градска породица перципирају и вреднују: „Речи у синонимском пару, или низу, означавају један
те исти појам виђен са различите тачке
гледишта” (Станојчић, Поповић 2012: 193).

➢➢ Истраживачки задатак: Уочи епизоду у којој дека учи Тонина да осети и доживи природу. Уочи стилски поступак који је притом примењен и образложи његову употребу.

Ако из објашњења одреднице лудило издвајамо фразеологизам „чује како
трава расте”, повезаћемо га са атрибутом
луцидан – интелигентан. У том правцу,
ученике би требало навести да се присете
епизоде у роману у којој дека Отавијано
открива Тонину специфичан начин
перцепције живота природе. Реч је о глави
„Башта”, у којој дека управо учи Тонина
да „чује како трава расте” пажљивим
слушањем, концентрацијом, склопљених

• „Слушао сам и чуо тихо, тихо пијукање, затим шум у лишћу.
То је гнездо сенице. Видиш ли маму
која доноси храну младунцима?
Нисам, заправо, видео ништа, али
сам чуо лепет крила и онда много
цију-цију. Ијаој, како су пиштали!
Ставља им храну у кљун – објаснио
ми је дека.” (Нанети 2010: 27) ä
• „Чуо сам јако зујање.
То су пчеле које иду у кошницу. Посисале су сок из цвећа и сад се враћају
кући пуног стомака. Видиш ли их?
Још сам слушао и учинило ми се да их
видим, те јадне пчелице, тако великог
стомака да због њега готово и не могу
да лете.” (Нанети 2010: 27,28) ää
• „ – А сад слушај трешњу како дише.
Поново сам затворио очи и осетио
лак дашак ваздуха преко лица и све
лишће трешње које се лагано померало.
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Стварно, деко, Феличе дише – рекао
сам.” (Нанети 2010: 28) äää

Генерално, дека се одређује као луцкаст – блесав/бенаст, што Тонино види
као нешто оригинално, другачије, изузетно, атипично (позитивна семантичка
вредност), насупрот детињастости, сенилности, сулудости, непристојности и социјалној неприхватљивости коју види друга страна. Наставник са ученицима издваја
епизоде декине луцкастости које се из две
супротстављене перспективе различито и
вреднују:
➢➢ Истраживачки задатак: Уочи на
који начин се декино понашање манифестује као необично, односно
како се мења од чудног, необичног,
изузетног, до губитка менталног
здравља. Како Тонино гледа на његове поступке, како мама, а како
бака и дека?
• На вечери у граду дека описује баку
Линду на духовит начин:
„ – Видите ли Линду? – рече дека.
– Ма какав инкубатор! Она је десет
пута боља! Узме једно легло од двадесет или тридесет јаја, стави их све у
круг у кревет и лежи ли, лежи. После
недељу дана, уз све то њено тепање ...
куц! ... куц, пилићи излазе, чудо једно.
Ма какав инкубатор! Али после неће
ни да чују за кокошку, већ се само
скупљају око ње!” (Нанети 2010: 15)
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L Реакција породице из града: Антонијета Отавијана гледа разрогачених
очију, а Луиђи пребира по тањиру.
J Реакција баке Линде и Тонина – дедину причу доживљавају као симпатичну и духовиту шалу.
• Дека одбија да купи ауто и вози се
својим камионетом којим превози поврће и живину на пијацу, али и намирнице градској породици;
J Декин став: „Избиј себи из главе да
треба да купим машину која ми ничему неће служити! Прихватите ме оваковог какав јесам!” (Нанети 2010: 29)
L Мајчин став: црвени на декино
опирање.
L Став „градске господе” (дат посредно преко исказа деке Отавијана):
„–Аха, је ли, господи се не свиђам. –
подругљуво се насмејао дека. – А када
доносим свеже поврће и јаја, ништа
им не смета.” (Нанети 2010: 29)
• Током боравка на селу, дека редовно
храни унука шатоом од беланаца и
вина, традиционалном посластицом
на селу;
L Мајчин став: сматра да је њен отац
крајње неодговоран јер детету даје
алкохол;
J Декин став: он не ради ништа лоше
тиме што детету у савремено доба
нуди древну посластицу на којој су се
генерације одгајале;

J Тонинов став: шато је нешто најукусније на свету. Осим тога, шато је
у детињству јела и његова мајка, па
нема разлога да се буни: „Најзад сам
схватио да је проблем у црном вину5
које је дека стављао у јаја и казао сам
јој: – Али дека ми је рекао да си и ти
то јела кад си била мала. Због тога си
порасла, иначе би остала мала и здепаста, као кад си се родила.” (Нанети
2010: 34)
• Дека учи Тонина да се пење на највишу грану Феличеа;
J Тонинов став: поносан је на своје
пењачко умеће и жели да њиме импресионира мајку јер је и она била
вешта у пењању;
L Мајчин став: љутита и бесна на
Отавијана. Иако се и сама верала на
трешњу, протекло време је ову игру
учинило опаснијом: „– Пре двадесет
година то дрво је било упола ниже.
Да ли је могуће да тога ниси свестан?”
(Нанети 2010: 39)
J L Декин став: сматра да је део
одрастања сваког детета пентрање по
дрвећу, али Тонина ипак држи на оку
док се не извешти. Међутим, на Феличитин приговор схвата да то није
више оно исто дрво од пре двадесет
5 Како бисмо избегли замку црно-белог сликања ликова, у које нас имаголошко читање лако
може одвући, мајчину љутњу мотивишемо оправданом забринутошћу; из угла савременог родитељства недопустиво је детету дати алкохол,
чак ни у слаткишу.

пет година. Дајући ћерки за право,
осећа грижу савести.
• Дека тврди да му бака не недостаје
зато што она за њега није умрла: „–
Докле год те неко воли, не можеш да
умреш, запамти то.” (Нанети 2010: 53)
J Тонинoво виђење бакиног живота
после смрти: у детињој свести у коју
се преурањено уселио појам сељења
душе/реинкарнације, бака се претворила у нешто друго, „у неку гуску као
што је Алфонсина” (Нанети 2010: 56)
L Мамино виђење: „није успела да
нађе разуман одговор и само је рекла
да је то немогуће.” Вредносно гледано, бака је на небу, у свету узвишеног
блаженства, па би деловало увредљиво да се претворила у гуску.
J Декино виђење Тониновог виђења:
мази га по глави и пажљиво слуша.

Управо поглавље „Трн у срцу” бива
поглавље преокрета, након чега следи градативни низ представљања декине болести и смрти. Болест се најпре јавља са физичким, а затим и са менталним симптомима и на израженији и драматичнији начин представља постепени губитак у породици.
• Док пажљиво слуша Тонинову идеју о
бакиној трансформацији, дека пита
унука у шта би он могао да се претвори након смрти. Дечак деку идентификује са трешњом, а себе са пти-
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цом, а у истом тренутку дека осећа
„трн у срцу”;

да Отавијано више сам не може да
живи.

• Дека је онемоћао и мајка га изводи
полако из столице у кућу; на мајчин
предлог да се пресели у град пророчки одговара: „Знаш ли шта се дешaва
старим стаблима када их пресаде?
Умиру.” (Нанети 2010: 70)

• Тонино примећује декину физичку и
психичку слабост и оронулост по изласку из болнице и констатује их као
трајне промене:

• Рани јутарњи позив из села и грубо суочавање са истином које му саопштава бака Антонијета: „– Срам
те било, дека ти умире, а ти се ту
лудираш!”6 Исход није фаталан, али
се после боравка у болници показује

6 Са ученицима се поводом ове епизоде може
отворити проблемска дискусија о томе на који
начин саопштити детету болест или смрт драге
особе. Мама је узрујана, пакује се на брзину. С
друге стране, Антонијета, која је препознатљива по томе што нема стрпљења, грди дечака који
није упућен у разлог мајчиног одсуства. Свакако је начин на који она Тонину саопштава вест
груб, непримерен, непедагошки, узрокован неконтролисаним изливом нервозе због инфантилне и околностима можда непримерене игре.
Док мајка скрива истину, Антонијета је грубо
открива. Последица ове две крајности је изазивање страха у детету које трајно оставља печат:
„Не знам да ли због бакиног израза лица или тих
њених речи – толико сам се уплашио да ми је и
данас, кад се сетим те сцене, поново мука, као на
великом тобогану.” Тонинов психолошки бол
бака Антонијета тумачи органски, не познајући
довољно унука с којим живи, не примећујући
непримереност свог поступка.
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Физичка слабост → „Дека се насмејао
и покушао да се подигне, али због Алфонсине није успео. Смршао је и изгледао много старије него раније.
Схватио сам да више неће моћи да се
пење са мном на трешњу и растужио
сам се.” (Нанети 2010: 84)
Декина утученост → „Нацртао сам
Феличеа двапут – на једном цртежу је
био у цвату, а на другом са трешњама – и закачио цртеже на зид, изнад
његовог кревета; али дека их тог дана
није ни погледао, што ме је растужило. Све у свему, то је био он, али је личио на неког другог.” (Нанети 2010:
85)
• Дека први пут губи разум када се
пење на дрво у парку мислећи да се
налази на селу у покушају да одбрани трешњу да је не посеку општински багери. Долази до трајне промене декине слике света, од овог момента луцидност и луцкастост смењују
деменција и губитак разума. Након
тога следи хоспитализација у психијатријску установу (из Тониновог
угла, у „кућу без боја”) из које се више
није вратио.
• Последња посета деки, из Тонинове перспективе, маркирана је прос-

тором болнице, декиним физичким
стањем и болним суочавањем са декиним потпуним губитком разума:
Амбијент болнице → „Био је у једној
потпуно белој собици, у дну дугог белог ходника. И болничарке су биле
обучене у бело, чак су им и ципеле
биле беле, а на вратима су била бела и
мутна стакла. Унутра је све било бело
и тихо, као у кући духова.” (Нанети
2010: 100)
Декина потпуна физичка онемоћалост → „Дека је седео поред прозора, с
рукама на коленима, и гледао напоље.
Толико је смршао да је био скоро провидан, а руке су му дрхтале.” (Нанети
2010: 100)
Декин губитак разума (лудило) → да
би обрадовао деку, Тонино му доноси корпу са трешњама убраним са Феличеа. Не препознавши ћерку и унука, дека једе целе трешње са кошницама, сок му цури низ браду, а када га
Феличита упузорава да испљуне коштице, он не реагује, не разуме шта
му поручује. Тугаљива слика старца
заоштрава се када дека ставља лишће
трешње на главу. Прва детиња Тонинова реакција на декину умоболност
је смех, али након тога следи ужасавајућа свест да је декин ум разорен,
након чега га више никада не посећује у болници.

Разрешење овог градативног варирања је декина смрт. Морамо нагласити
да декина болест омекшава и мења перспективу градске породице, а у последњим
главама и начин живота који је ужурбаним животом у граду доведен у кризу. Али,
требало би напоменути да декина ведрина,
простосрдачност, духовитост, дарежљивост и доброта ипак бивају база за промену, почев од Феличите, преко оца до Антонијете и Луиђија. Те исте особине „боје”
лепотом, маштом и љубављу Тониново детињство, а с друге стране посматрање декине болести наводи га да се бори са оним
што је у животу болно, али неизбежно, да
одрасте и суочи се са губитком ближњих,
учећи се зрелости кроз патњу.
У том контексту, неизбежна је епизода декиног изненадног доласка у Тонинову градску школу. Прерушен у Деда Мраза,
Отавијано долази у Тонинов разред и деци
дели поклоне. Поклон за Тонина је колико чудан, толико и луцидан, а самим тиме
и изузетан – гуска Алфонсина са машницом око врата. Чудесни дека својим топлим гестом руши уврежене стереотипе
градске деце о селу, а својим приповедачким даром и духовитошћу привлачи њихову пажњу и изазива жељу да оду на село
и да лично доживе сусрет са природом и
домаћим животињама. Очекујемо да ће
ученици издвојити и епизоду у поглављу
„Карневал” када се дека на селу, упркос бо355

лести и бригама око експропријације, прерушава у музиканта са искривљеним цилиндром, смешним наочарима и носом,
односно примењује стратегију карневализације како би увеселио унука и ћерку,
која пече уштипке по рецепту своје покојне мајке Линде и са озареношћу се сећа
духа прохујалих, а драгих времена прославе карневала у селу.
Веома је значајно како ученици реципирају лик Феличите, кроз Тонинову перцепцију и приповедачке коментаре.
Градимо слику о једној прилично ужурбаној жени, са пуно обавеза, често напетој и нервозној. Расправе са супругом, саобраћајни удеси, викање на сина, помало
заједљив однос према свекру и свекрви,
говоре у прилог честе слике жене и мајке у градском окружењу у породици која
је далеко од идеалне и која је „несрећна
на свој начин”. Негде видимо да град није
њена изворна средина мада она стриктно
живи, мисли и васпитава дете у урбаном
маниру, стављајући вредности са села као
мање вредне, а поменули смо већ да прекорно гледа на декино понашање у граду или начин на који се брине о Тонину.
Међутим, честе посете селу указују и на
потребу да буде близу родног дома, нешто у њој је тамо вуче, ма колико нас убеђивала у супротно. Између раздражљивости, глумљења градске даме с једне и емотивности и исконског припадања селу, с
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друге стране, Феличита све више током
развоја радње романа иде ка деки и ка
завичају. Незадовољство браком, декина болест и смрт и страх од експропријације мењају Феличитину слику вредности
и животних приоритета. Одвајање од супруга због учесталих свађа и борба да по
сваку цену сачува своју трешњу Феличеа,
мењају Феличиту у храбру, неустрашиву жену која се супротставља властима да
униште њено дрво-аниму и подржава дечаков протест на дрвету који зауставља
булдожере и прави компромисно решење
– аутопут заобилази трешњу. Овде бисмо
могли извршити унутарпредметну корелацију са текстом „Јабука на друму” Вељка
Петровића, који се обрађује у седмом разреду. Текст би се могао поделити ученицима шестог разреда да га прочитају и
да упореде јабуку са Феличеом, или да се
приликом обраде у седмом разреду ученици подсете на претходно обрађени роман
Анђеле Нанети. Могуће је направити и час
компаративне анализе, где би се упоредили сродни мотиви и поруке наведених дела
и тај час би могао имати назив: „Дрво које
о(п)стаје”, са успостављеним ванпредметним корелацијама са наставом биологије и
грађанског васпитања.
Епилог романа је Феличитино помирење са породицом у коју се удала, али и преображај њених чланова. Село је свега неких
шездесетак километара удаљено од града и

испоставља се да тата може да ради у граду,
а живи на селу и да део послова обавља код
куће. Породица се шири, Тонино добија сестру Корину. С друге стране, дека Луиђи и
бака Антонијета све чешће долазе на село,
уживају у башти, играју се са гуском Орестом или тепају малој Корини. Градска породица „пресађена” на село постаје витална и
складна, породични односи се хармонизују,
нежност и љубав су амортизовали стрес,
а сви стереотипи о селу су укинути. Тиме
фраза „чути како расте трава” добија сасвим ново, афирмативно значење. Феличита (Срећа) је сачувавши Феличеа (Срећка)
свом дому и породици, у очима Тониновим,
достигла стање најближе срећи.
Теорија → Примена → Идејни слој дела
Водећи рачуна о томе да примена
имагологије разбија предрасуде односно
спаја ученике са вредностима Других и
Другачијих, применили смо интермедијалност при читању романа „Мој дека је био
трешња” са још једним циљем. Пре тридесетак година није било необично да градска деца имају баку и деку на селу, те су могла да се упознају са културом и вредностима села и традиције. Али, данашња градска деца чини се да су одаљена од сеоских
домаћинстава, њива, амбара, воћњака
– то им делује страно и посве егзотично.
Отуђење је узело маха, негативан стерео-

тип града према селу се изоштрио, а и генерацијски није ретко да се старија популација дефинише као мање вредна. А дете,
ипак, тражи љубав. Тражи пажњу баке и
деке. Тражи природу. У данашњој дисхармонизованој породици, у пребрзом ритму
живота, нагомиланом стресу, дете постаје
жртва урбане и емотивне пустиње. С друге
стране, ученици са села неретко маштају о
животу у граду као испуњењу свих својих
снова, имајући и сами потцењивачки однос према својим радним задужењима у
домаћинству, сматрајући да им село ништа
не нуди. За Србију се каже да је пољопривредна земља, али српско село одумире.
Управо та ученичка популација може да
освести своју матичну културу као нешто
драгоцено и вредно, на шта би требало да
буду поносни и што би требало да негују.
Повратак емоцијама, повратак традицији, складу, љубави и поштовању старијих у породици, очување завичаја и
сећања на претке бива једини начин да истрзани, збуњени и дигитализовани човек
сачува дом, породицу, срећу ближњих, самим тиме – личну срећу. И управо то бива
идејни слој текста који има снажан васпитни значај за развој моралних начела и емпатије код ученика.
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Закључак
На први поглед, реч теорија може
бити страна ученицима основне школе, а
од педагога као практичара неретко можете бити процењени као преамбициозни и
презахтевни, не уважавајући узрасне могућности и потребе ученика, као неко ко
инсистира на монолошком методу. Овакве предрасуде нису без основа. Као што
се наставни процес не може реализовати
без методолошког плурализма, тако се ни
тумачење књижевног дела не да свести на
теоријски монизам. Стога би било опасно
или непримерено из угла једне књижевне
теорије тумачити целокупно књижевно
дело у основној школи. Али, од савремених књижевних теорија не би требало a
priori бежати или их игнорисати.
Овим радом смо показали да уколико
теоријске постулате применимо на довољно јасан, разумљив, питак начин, не захтевајући по сваку цену од ученика у основној школи да познају имена теоретичара
или школа,7 користећи разноврсне облике
и методе рада, са подстицањем рада у пару,
групног рада, као и стваралачких активности ученика, ова предрасуда може бити
7 У 4. разреду средње школе методе проучавања књижевности и приступи књижевном делу
уграђени су у план и програм, али одмерено и
прилагођено тумачењу књижевног дела за ученике у предуниверзитетском периоду.
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уклоњена током наставне реализације
књижевног дела. Уважавајући принципе
ваљане наставе и свих предлога које наставници добијају на стручним и педагошким
семинарима, имплементација прилагођених (али ни у ком смислу банализованих)
постулата књижевне теорије може дати занимљив, динамичан час на коме су ученици усвојили планиране наставне циљеве и
задатке, корелацијско-интеграцијске везе
се дају успоставити, као и реализација диференциране наставе.
Сматрамо такође да поред изборне лектире, корпус обавезне лектире у основној школи нуди бројне могућности за
имаголошка читања, што наставној пракси одавно није непознато. Поменутa теоријa, блискa је савременом детету, отварају могућности и за реализацију књижевне класике, од „Епа о Гилгамешу” и народних предања, па до текућег стваралаштва постмодерне. Могућности су бројне, а
теоријски принципи су ту да их усвојимо,
методички прилагодимо и уградимо у наставно тумачење књижевног дела.
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МУЗИЧКА ПИСМЕНОСТ КАО
ОСНОВНА ФОРМУЛА НА КОЈОЈ ПОЧИВА МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА УЧИТЕЉА
Резиме: Музичко образовање учитеља подразумева оспособљеност за остваривање музичке наставе са децом узраста од седам до једанаест година. Због својих специфичности ова настава захтева интердисциплинарни приступ, комбинујући социолошку, дидактичку, педагошку и психолошку науку. У оквиру припреме учитеља за остваривање музичке наставе важан елемент представља музичка писменост. Савладавање
овог задатка условљено је освешћивањем музичких образаца на којима почива музика
овог поднебља како би, захваљујући познатом мелодијском материјалу, било олакшано
савладавање музичке писмености. Циљ рада јесте представљање музичке писмености
као суштинског когнитивног процеса у разумевању музичке целине, а у каузалности са
развијањем квалитета музичког образовања учитеља. Методолошки приступ проблему подразумева иасторијски аспект сагледавања проблематике, као и приказ примењеног педагошког истраживања где су ученици основне школе од трећег до петог разреда прошли процес музичког описмењавања на традиционалним музичким основама уз
иновацијске поступке на самом почетку музичког описмењавања. Учитељи су у позицији која омогућава велики утицај на стање музичке писмености популације млађих
разреда основне школе, а резултати овог истраживања отварају значајне могућности у
развијању овог сегмента образовања учитеља.
Кључне речи: иновације у настави музике, историјат музичке наставе, методика музичке наставе, музичка писменост, образовање учитеља.
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Увод
Музичко образовање учитеља подразумева оспособљеност за остваривање
музичке наставе са децом узраста од 7 до
11 година. У том смислу, у оквиру музичког
образовања учитеља, мислимо на способност конкретизације задатака, дидактичко-методичку компетентност, осмишљавање и писање припрема у складу са претходним и садржајну припрему учитеља
(Стојановић, 1996). Када је реч о садржајној оспособљености учитеља, говоримо о
познавању планом предвиђених садржаја,
способности извођења песама певањем и
свирањем и познавању музичких дела за
слушање музике. Затим, владање чињеницама које ученик треба да усвоји кроз
кратке приче и информативне разговоре,
и на крају, али од кључног значаја – поседовање елементарне музичке писмености.
Један од захтева које треба испунити на методици наставе музичке културе
јесте успостављање доброг односа између
целовитости и егземпларности тј. да се методички обраде егземпларни (репрезентативни) садржаји који ће служити као модел за аналогију. То би значило, да студенти, учећи основне појмове теорије музике,
затим певање и свирање систематски одабраних музичких примера, стичу способност да у свом будућем послу са успехом
декодирају сваку нову и непознату музич362

ку целину коју треба да представе ученицима и науче их да њоме владају. Без елементарне музичке писмености, сматрамо
овај захтев тешко остваривим.
Шта је музичка писменост? Да ли је
она услов за доживљавање музике? Да ли је
услов за бављење музиком? Да ли је услов
за разумевање музике?
Музичка писменост је свакако услов
за квалитет доживљаја и извођења музике. Такође је услов и за разумевање музике,
ако под разумевањем сматрамо свеукупност конативно-афективних, али и когнитивних процеса при примању и декодирању музичке целине. Теорија музике пружа нам могућност схватања музичких појмова. Међутим, као и кад смо поставили
формуле из математике или правила језичке граматике, непоходно је провежбати на
многим примерима и сачекати да се принцип решавања проблематике усвоји као
начин понашања. Решавање проблемских
задатака захтева „оперисање” формулама
у безброј појавних варијанти, као што ће
граматичка правила бити само подлога за
поетско или прозно изражавање или разумевање прочитаног. У том смислу, поставка музичке писмености преко учења
музичког декодирања огледних музичких
примера, представља само основу на којој
се треба развити способности декодирања
сваке нове музичке целине, без обзира на
обим проблематике, а она у овом случају

представља музичко функционисање у оквиру основне, Це-дур лествице са транспоновањем у најближе, лакше тоналитете.
Музичка писменост као таква представља кључни моменат у целокупном
музичком образовању учитеља. Основни задатак музичке наставе представља
достизање основне музичке писмености – стицања вештине eлементарног певања из нотног текста који одговара периоду стицања вештине основног читања
(Васиљевић,М.З., 2000; Стојановић, 2001:
V-VI).2
Вештина декодирања тонских висина
и њиховог трајања треба да постане аутоматска (Васиљевић, М.З., 2000). У супрот2 Термин функционална музичка писменост,
као одређење професионалне писмености односи се на стручне музичке школе и представља,
низ узајамно зависних менталних и физиолошких радњи у међусобном деловању, као и крајњу
сврховитост кроз значење менталног капитала
којим се декодира и схвата музичка уметност;
она је у складу са педагошким одређењем функционалног знања, активног, свесног знања које
је ученик усвојио и које му је постало уверењем,
а које може примњивати у пракси (Енциклопедијски ријечник педагогије, 1963.). Суштина елементарне и функционалне музичке писмености
је једнака у својој основној поставци, само се у
професионалном бављењу музиком, елементарна музичка писменост надограђује и развија до
размера који се у крајњем сагледавању сматрају
неограниченим, каква је и музичка уметност.

ном, остаје стално фокусирање на појединачну тонску висину и/или њено трајање
што онемогућуава схватање шире музичке
целине, од мотива, музичке фразе и даље.
Без основне музичке писмености не постоји могућност декодирања у сврху схватања целовитог музичког саопштења, па
самим тим и његове интерпретације. Узраст деце, који се односи на трећи и четврти разред основне школе сматра се афирмативним за ову вештину. Међутим, већ и
у том узрасту можемо очекивати хијерархијски виши ниво музичког функционисања у смислу музичког читања и писања,
а у оквиру тоналности основне Це-дур лествице.
Методолошки приступ проблему
Предмет проучавања јесте значај подизања нивоа музичке писмености у музичком образовању учитеља, а у оквиру
оспособљености за остваривање наставе
музичке културе.
Циљ је представити музичку писменост као суштински моменат за разумевање музичке целине, како појединачно,
тако и као кључ за разумевање сваке музичке комбинаторике која, без обзира на
инваријантност, почива на једнакој базичној музичкој формули.
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Задаци обраде проблематике који
произлазе из дефинисаног циља:
• утврдити значај нивоа музичке
писмености у разумевању музичке целине,
• утврдити значај музичке писмености у корисности савладаних
музичких примера у декодирању и
разумевању нових појавних облика музичких целина,
• значај разумевања историјских
постигнућа у поставци музичке
писмености учитеља у савременом
приступу овом проблему.
Полазно становиште наше студије
јесте да је музичка писменост кључ за разумевање музичке целине.
Допунски параметри:
• иновације у настави поставке музичке писмености побољшавају
овај најтежи део музичког образовања учитеља,
• сагледавање историјског аспекта
музичких методичара који су се
успешно бавили овим феноменом
потврђују полазно становиште,
• основна музичка писменост омогућава остварење баланса еглземпларности и целовитости, што
је основни услов оспособљавања
учитеља за остваривање наставе
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музичке културе према критеријумима прописаним законским актима и методичко-дидактичким
захтевима Методике наставе музичке културе.
Модел претходног истраживања, у
којем налазимо научно упориште за наше
тврдње, односи се на сагледавање поставке
музичке писмености код деце узраста од 9
до 11 година што представља циљну групу
деце са којима учитељи раде. Поред тога,
имамо и сагледавање историјског аспекта
о резултатима музичког описмењавања
учитеља код музичких методичара који су
обележили српску историју музичке педагогије и омогућили континуитет музичке
наставе у Србији.
Историјски аспект
сагледавања проблематике
У специфичним историјским условима који су између осталог диктирали и развој музичког образовања у Србији, можемо констатовати да се од далеке 1824. године када је у Србију стигао први клавир, на
којем је свирала кћи Милоша Обреновића,
па до оснивања прве музичке школе 1899.
године, музичко образовање стицало различитом организацијом музичке наставе у
општеобразовним и учитељским школама.
На тај начин, управо су општеобразовне

школе и школе за образовање учитеља сачувале континуитет музичког образовања
у Србији, у складу са могућностима како
историјским, тако и кадровским (Васиљевић, М. З, 2000).
„Ако се вратимо два века уназад, на
почетке музичког образовања у Кнежевини Србији, наћи ћемо прве добоше увезене из Аустроугарске у време када је европски класицизам достигао свој врхунац…”
(Ђорђевић, 1922: 9‒12), а „Књажевско‒
сербска банда креће у освајање линијског
система уз помоћ свог капелника Шлезингера, у тек први увид у постојање пет линија и четири празнине...“(Ђурић-Клајн,
1981: 98). Затим у таласима долазе учитељи музике из Чешке, безуспешно покушавајући да музичко осећање нашег поднебља, које је вековима почивало на усменом предању народне песме и свирке, подвргне строгим оквирима западне уметничке музике и приближи српском музичком
сензибилитету тада страни „дур-мол” систем.” (Васиљевић, М. З, 1985).
Узимајући у обзир историјске оквире кадровског музичког образовања
уз све потешкоће које је диктирала тешка историјско-социолошка ситуација, остаје чињеница да се музички укус онога
што називамо народним музичким „укусом“, није много изменио. Медији и даље у
највећем размеру обликују музички укус и
преференције, а ми не можемо бити задо-

вољни. Почетно музичко образовање везано за делатност учитеља и даље остаје једини релевантни ресурс за борбу против
неукуса, односно борбу за поставку правих вредносних критеријума према свему
ономе што се данас музички пласира преко свих врста медија.
Због природе овог рада, задржаћемо се само на једном, историјски пресудном моменту. То је појава музичке педагогије Миодрага А. Васиљевића (1903‒1963),
који је поставио реалне основе за стварање
српске школе музичког описмењавања.
У времену у којем је живео и стварао,
Миодраг А. Васиљевић уочио је потребу
стварања музичког кадра који је могао да
унесе корените промене у основне школе,
да би се од малена деловало на развој музикалности и музичког укуса деце, а кроз
музичку писменост. Национални правац
музичке наставе изражен је код Васиљевића жељом да нотно певање постане доступно широким масама ученика у школама општег и музичког образовања. У његовој методологији присутна је тенденција ка упрошћавању, наслеђена од чешких
узора. Васиљевићева метода је брзо прихваћена у учитељским школама и школама
основног образовања.
Опште музичко образовање у основним школама јесте оно од чега зависи
општа музичка култура народа, а самим
365

тим и стручно музичко образовање. Свестан ове чињенице, Миодраг А. Васиљевић
23. октобра 1939. године упућује захтев Министарству просвете (Архив М. А. Васиљевића, ф. 12/3) да се омогући одржавање једногодишњег Течаја за учитеље нотног певања у народним школама, желећи да установи националну школу нотног певања у
општеобразовним школама.
Објављује и уџбеник за општеобразовне и учитељске школе, са садржајима
који се обрађују Функционалном методом – Нотно певање у теорији и пракси. У
преданом раду на просвећивању учитеља
и стварању музичке националне школе у
општеобразовним школама, идеја водиља
Миодрагу А. Васиљевићу била је развој
опште музичке писмености и, преко народног музичког просвећивања, стварање
погодног тла за развој, како музичке културе и писмености уопште, тако и стручног музичког образовања. Тек после Другог светског рата, тековине Васиљевићеве
методе музичког описмењавања уноси и у
стручну музичку наставу. Министарство
просвете одобрило је Течај за учитеље у
децембру 1939. године. У вези са Течајем и
Васиљевићевим уџбеницима, јављали су се
критике и коментари.
Сам Миодраг Васиљевић каже: „Записивање народних мелодија у свим културним земљама извршили су првенствено народни учитељи. Музичко дело наших
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народних учитеља било би највеће и најпоштованије, ако би се пронашао начин и
пробудила воља да се учитељство за тај посао оспособи. Извршите ову обавезу према народу и према нашој култури.” (Архив
М.А.Васиљевића, ф.13/1).3
Станислав Коруновић, у чланку који
је изашао у часопису Народна просвета, у
децембру 1940. године, каже: „Певању се
поклања онолико пажње колико је оно везано за школске приредбе и свечаности.
Али за национално васпитање деце, а преко њих и читавог народа, такво „механичко” певање није довољно и сматрамо да
треба ићи даље..... Али, за готово све наше
учитеље нотно певање је најболнија тачка
њиховог стручног образовања. Учитељска
школа, како она пре, тако и она после рата
не само да није оспособила учитеље да
предају нотно певање у народној школи,
него га није научила ни ноте да чита. Услед
тога намеће се питање: може ли се нотно
певање унети у наставни план за народне
школе без претходне обуке учитеља?” (Коруновић, 1940: 25–26)
О резултатима течаја најбољи увид
добијамо из објављених чланака, које су
писали они који су похађали течај или га
3 „Књижевни оглас народној школи; шаље
проф.Миодраг Васиљевић, управник Повременог течаја за наставнике нотног певања у народним школама, Београд, VIII, Краљевића Томислава 15“.

на било који начин пратили. Од око стотину полазника, педесет четворо их је положило завршни испит. Да течај није био
лак, сазнајемо из података о предметима
који су се похађали на течају.4
„У току информативног предавања г.
М. Васиљевића наступио је г. Миодраг Ранчић, учитељ, са својим ученицима првог
разреда основне школе Краљица Марија
у Београду. Г. Ранчић је приказао припрему за нотно певање у народним школама
по методи г. Васиљевића. Затим је наступио г. Коруновић који је обрадио са својим
ученицима нотно певање и музички диктат тако, да је једна од његових ученица записала непознату народну мелодију, коју је
отпевао један учитељ из публике. Оба ова
приказа била су право откровење за све
присутне изасланике и учитеље који су га
изводили... Иако не знају сва слова азбуке, деца су певала с табле оне тонове које је
г. Ранчић написао словима, а не нотама.....
деца су певала почетне тонове ових песама
и по диктату наставника вршили имено-

4 „Остварена је настава елементарне теорија музике, интонација, примењена методика наставе нотног певања, наука о хармонији (до алтерованих акорада) и двогласни контрапункт.
Ове предмете предавао је Миодраг Васиљевић,
а Срећко Кумар дириговање омладинским и
дечјим хоровима, као и хорско певање.“(Архив
М. А. Васиљевића, ф. 13/1).

вање солмизације” (Кумар, 1940: 37/1940,
II. 607.12).
Велики ауторитет који је подржао
Васиљевићев рад био је Јосип Славенски.
Присутан као члан комисије за полагање
завршног испита Течаја за учитеље, поред
осталих похвала рекао је: „...стотину појмова о интервалима заменио је са седам функција и направио синтезу....прилагодио је методу нашем народном певању и тековинама
савремене школе...” (Архив М. А: Васиљевића, ф.19/4). Славенски даје Васиљевићевом раду обележје реформаторског карактера и тврди да оно испуњава педагошке,
научне, уметничке и национално-васпитне
услове.
Претходно истраживање
Претходно истраживање5 односи се
на примењено педагошко истраживање
где су ученици основне школе од трећег
до петог разреда прошли процес музичког
описмењавања на традиционалним музичким основама уз иновацијске моменте на самом почетку музичког описмењавања.

5 Претходно истраживање обављено је у оквиру докторске дисертације, и оно је трајало четири године, почевши од 2005. године у септембру,
закључно са 2010. годином у јуну.
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Узорак је био намеран, јасно одређен
и прецизно дефинисан садржајем, обимом и временом. Популација која је била
коначна или затворена – ученици 3. разреда ОШ „Јово Курсула” у Краљеву лонгитудинално праћени до своје 11. године.6
Сагледавањем квантитета и квалитета претходног музичког искуства детета
били смо у могућности да дефинишемо полазне позиције у настави почетног музичког описмењавања. Примарно претходно искуство које нас је интересовало јесте
предзнање и способности ученика, што
директно утиче на музичко описмењавање. Предзнање се односи на појмове из
музичке наставе које познају, а способности на активности које су способни да изведу у оквиру музичког функционисања
(певање, свирање, препознавање и читање
музичког текста на одређеном нивоу).7
6 Поред ове групе ученика, исти процес прошли
су и ученици четворогодишње основне музичке
школе „Стеван Мокрањац” у Краљеву, етномузиколошки одсек, одсек за народне дувачке инструменте, као и двогодишње основне музичке
школе исте музичке школе, етномузиколошки
одсек, одсек за изворно народно певање. Истраживање је трајало 5 година, 4 године наставе и
још једна провере (с тим у вези, прошли смо две
генерације двогодишње основне школе у музичкој школи).
7 За проверу претходног знања и способности
користили смо Протокол везаног интервјуа, затим технику интервјуа и анкетирања са питањи368

Како је у музичкој настави битна и
конативно-афективна сфера личности детета, било је неопходно сагледати и личност детета у целини, њихову духовну
потку и све оне карактеристике које суделују у доживљавању музике. Музичка способност састоји се од извесног броја стечених, међусобно повезаних понашања
насталих кроз процес интеракције особе
са музичким стимулусима током живота
(Мирковић–Радош, 1996) - од прве музичке информације и почетка упознавања музичког језика (оно што је мајка, или неко
други близак певао детету у раном детињству), преко музичких садржаја које је
дете сретало у вртићу, предшколској установи, дотадашњем школовању и, на крају,
онога што дете од музичких садржаја
среће у свом дому. То је, уз процену укуса, преференција и могућности естетског
процењивања, представљало секундарно
претходно искуство деце са којом смо радили, што је посебно битно за општеобразовну школу. 8
ма постављеним у писаној форми на која се тако
и одговара, а комбиновали смо питања затвореног и отвореног типа.
8 Технику скалирања користили смо у виду инструмената – скале процена и скале судова што је
подразумевало испитивање ставова, мишљења,
интересовања, емоционалних и естетских особина. Kако се ради о подручју музичке уметности, радило се о варијантама инструмената скалирања, прилагођеним настави музичке култу-

Сагледавање карактеристика циљне
групе донело је закључак да логичке структуре на основу којих појединац у оквиру
наше циљне групе стиче сазнање (као систем мисаоних операција које се изграђују
од детињства), најчешће нису одговарајуће
или су недовољне. Облик мишљења морали смо стварати од почетка. Поставка
основне музичке писмености на традиционалним тоналним основама у оваквом
случају представљала је предност ‒ реч је
о сопственом музичком наслеђу, колико
год оно неосвештено било. Са друге стране, показало се да ће сам наставни процес бити успорен услед непостојања или
постојања неодговарајућег претходног музичког искуства. Иако мелодијски обрасци ранијих искустава утичу на квалитет и
структуру процеса којима мозак обрађује
музичке информације (а ми на њих нисмо
могли утицати) ово, срећом, није једини
чинилац који учествује у детерминисању
когнитивног развоја. Когнитивни развој
ре. Да бисмо стекли представу о музичком укусу деце применили смо варијанту скале процене
Ликертовог типа (Банђур, Поткоњак, 2002). За
добијање представе о могућности деце за естетско процењивање применили смо варијанту скале судова (Банђур, Поткоњак, 2002) у виду листе
придева као вербалних описа афективних доживљаја и једноставнијег вида промишљања о музици. Да бисмо стекли представу о преференцијама ученика применили смо поређење парова музичких одломака.

зависи и од организовања рада појединца и услова које одређује средина. Из Брунерове теорије учења (Вилотијевић, 1999:
243; упоредити са: Стојановић, 2001: 102)
сазнајемо да настава може остварити значајну улогу у интелектуалном развоју појединца само ако постоји склад између три
развојне фазе, односно периода три начина представљања код детета: акционом,
иконичком и симболичком (узраст млађих
разреда основне школе, када се користи језик, а појмови који се користе бивају, према одређеним критеријумима, сложени по
хијерархији те се комбинују). У нашем истраживању почели смо са децом која узрастом одговарају симболичком начину
представљања. То значи да је у самој настави неопходно често „покривати” и период прва два начина представљања јер у
том периоду поимање садржаја који су нам
у наставном процесу неопходни није било
примерено. Оваква реакција на реално
стање у наставном процесу морала је бити
што економичнија, па само за први период
пропуштено компензовали првенствено
покретима игре (који су касније конвертовани у покрете тактирања) и алтернативним удараљкама (прут и пар варјача), које
симулирају ударе народних ударачких инструмената, а затим, за други период, пропуштено смо компензовали пружањем информација (вербалних, визуелних и ауди-
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тивних), апелујући на слојевиту симболику
народног музичког стваралаштва.
Иновацијски поступци у поставци
елементарне музичке писмености
У оквиру поставке основне музичке писмености увели смо покрет, у складу
са критеријумима које налаже историјскоетнолошки образац порекла игре у Срба.
Покрет је био усклађен и примерен са процесом наставе при поставци елементарне
музичке писмености. Организација наставног процеса била је у оквиру четири
етапе, где се прецизно дефинисала поставка наставне проблематике, затим садржаји
наставе, као и активности. Прилог бр. 1:
Приказ организације наставног процеса
Иновација се односи првенствено
на садржаје наставе, а затим и активности везане за те садржаје. Организација музичког опажања полази од механизма издвајања компонената, а затим ка њиховој
интеграцији – слагању у нове целине на
основу симултаног и секвенцијалног повезивања елемената (Мирковић-Радош,
1996). Када је мелодија у питању, дете опажа структуралне карактеристике – односе висина и односе трајања тонова што се
слива у јединствену целину. Предуслов за
поимање музичке целине мелодије јесте
поставка појединачних тонских висина,
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њихове функционалности, а затим њихово комбиновање додатно подстакнуто усвајањем специфичних мелодијских образаца народне мелодике. При сагледавању
структуралних и опажајних одлика ритма,
дете мора развити способност опажања
основних удара пулсације као основе на
којој се преко акцената групишу ритмички
обрасци у целине формално дефинисане
метром уз изражену каузалност са темпом.
Када је у питању хармонија, најважније је
слушно искуство стечено у одређеној култури на основу којег се развија хармонско
очекивање, типично за хармонску праксу
те културе (Мирковић-Радош, 1996).
Најприроднији пут ка схватању
јесте индуктивни пут – ученици непосредно примају музичке садржаје који ће
учењем прећи у њихово искуство и предзнање, а на основу чега ће формирати правилне представе, појмове и на крају, законе на којима почива музички садржај који
уче. Адекватно циљевима наставе, водили
смо се потребом да се код ученика развију
способности и вештине, те стекну знања.
Прилог бр. 2: Начин вредновања резултата
Постигнуће задовољавајућих исхода
наставе, као потврда успешности, огледала се кроз резултате ученика: њихову оспособљеност да одговоре на задатке које
пред њих поставља критеријум музичке
писмености.

Да бисмо прегледније приказали резултате наставе (ипак се ради о музичкој
уметности која подразумева специфичнан
вид интерпретације знања и способности
коју није лако мерити на конвенционалан
начин), имали смо неколико нивоа прикупљања података, а у складу с тим, даћемо и преглед резултата:
I ниво прикупљања података представљао је вредновање самосталног извођења музичке целине. Поседовање одређеног броја бројалица и песама (које су
се певале и свирале) представљале су стварање звучних наслага и представа код деце
као предуслова за наставу почетног музичког описмењавања. Оне су извођене
уз кораке игре и ритмичку пратњу алтернативним удараљкама. Извођење самосталне целине вредновано је од првог тромесечја I године учења, а заокружено провером ове способности почетком завршне
године учења.
II ниво прикупљања података представљало је мерење успешности и брзине
реакције на поједине детаље компоненти
музичке целине – препознавање, репродукцију и записивање појединачних тонских висина, како у оквиру народне тоналности, тако и у оквиру класичне тоналности. Убрзо после формирања основног
звучног фонда научених бројалица и песама, у оквиру овог нивоа сакупљања података проверавали смо и способност препо-

знавања мере музичке целине, најпре преко корака, а затим преко покрета тактирања. Обраћали смо пажњу на брзину реакције на основне ударе ритмичке пулсације и препознавање организације основних метричких образаца у музичку целину.
III ниво прикупљања података представљао је праћење вештине савладавања
интеграције елементарних компонената у
мање музичке целине (музички мотиви и
мотивске фразе), као и препознавање ритмичких фигура и метра преко записивања
ритмичке окоснице. Увод у проверу ових
способности била је провера способности препознавања ритмичких и мелодијско-ритмичких мотива и мотивских фраза
међу више понуђених одговора.
IV ниво прикупљања података подразумевао је проверу певања из нотног текста примерене музичке целине, при чему
се сагледавао ниво изграђене способности
интеграције појединих компоненти у стварању представе о музичкој целини која се
изводи, уз утврђивање каузалности резултата прикупљања података претходних
нивоа у односу на последњи. Писмене провере знања и способности спроводили смо
од I полугодишта I године учења, најпре са
циљем да се што више повезује нотна слика и звук и да се провери спретност код
увођења у писмено репродуковање музике, а временом и за проверу познавања
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музичких појмова и законитости. Прилог
бр. 3. Приказ захтева наставе у основној
општеобразовној школи
Анализа и интерпретација
резултата истраживања
После прикупљених података, формулисали смо начин оцењивања постигнутог, поново описним објашњењем због
специфичности музичке наставе.
Успешно би одговарало следећем опису – тачно у потпуности, дете у потпуности самостално и тачно изводи задатак
који разуме према свим релевантним компонентама музичке целине. Половично
успешно – углавном тачно али недостаје

један или два тона при репродукцији или
записивању, или није потпуно тачан мотив (у смислу неке тонске висине или ритмичког детаља) – дете има јасну представу, али није у стању да без грешака изведе самостално задатак – код тежих захтева, записана је или репродукована половина или више од половине задатка. Слабо – дете има представу, али је она непрецизна и не може без помоћи и подстицаја
самостално извести задатак, или може са
грешком и заустављањем.
Ако узмемо у обзир проценте под
„успешно” и „половично успешно” добијамо јасну представу колико је ученика успело да одговори на задатке које смо стављали пред њих.

Табела 1. Приказ резултата наставе

РЕЗУЛТАТИ

ПРВИ НИВО
ПРИКУПЉАЊА
ПОДАТАКА

ДРУГИ НИВО
ПРИКУПЉАЊА
ПОДАТАКА

ТРЕЋИ НИВО
ПРИКУПЉАЊА
ПОДАТАКА

ЧЕТВРТИ НИВО
ПРИКУПЉАЊА
ПОДАТАКА

F

%

F

%

F

%

F

%

Успешно

35

62,5

25

44,64

21

37,5

34

60,71

Половично
успешно

21

37,5

23

41,07

18

32,14

17

30,36

Слабо

0

0

8

14,29

9

16,07

5

8,93

Неуспешно

0

0

0

0

8

14,29

0

0

УКУПНО

56

100

56

100

56

100

56

100
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Пад успешности код трећег нивоа
провере успешности логичан је – ради се
о захтевима решавања задатака на много вишем нивоу компетенције. Управо је
то период, када је у настави музичког описмењавања неопходан сложени рад кроз
вежбање на новим садржајима уз активирање реакција у оквиру музичког функционисања које подразумева специфичну
менталну комбинаторику свих компоненти до тада постављених у декодирању музичке целине. Овај сложени процес почива на тако званом „музичком мишљењу“,
односно „мишљењу звуком“. Сваки нови
пример треба упорно спроводити кроз
фазе наставног поступка наставе музичког описмењавања: препознавање, интонирање и записивање појединачних тонова, мотива и мотивских фраза, препознавање мере, ритмичких фигура, итд. У оквиру тога треба да се води поступак тако
да се адекватно делује на покретање, како
асоцијативног механизма тако и свих менталних способности до тада припремљених и постављених. После тог периода,
тако оствариваног, који је иначе у музичкој настави најтежи, можемо очекивати
поновни пораст успешности, што се и десило.

Осврт на иновацијске елементе у оквиру
наставних садржаја и активности и
њихов утицај на успешност поставке
основне музичке писмености
У људској ортогенези, покрет је
најстарији облик, како комуникације, тако
и израза. Деца, по својој природи, воле да
се изражавају покретом.
Са психолошког аспекта, моторна вештина је нужан, мада не и довољан
услов успешног музичког развоја. Такође,
за значајне индивидуалне разлике међу децом у почетном учењу, често су одговорнији психомоторни чиниоци од музичких,
као што неусклађеност ова два вида развоја (моторичког и музичког), могу имати негативне последице по исход процеса
почетног учења (Мирковић-Радош, 1996).
Дечију потребу за покретом задовољили
смо најједноставнијим корацима народне
игре, као и примењеним и примереним симулацијама удара народних ударачких инструмената (прут висине до рамена детета,
и пар варјача). Функционисање појединца при извођењу покрета у уској је вези
са оним при извођењу тонско-ритмичке
целине. Ова два вида изражавања често
су нераздвојиви у оквиру целокупног народног музичког израза како је од давнина
живео и преживео до наших дана у оквиру
наше музичке традиције.
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Примена корака народне игре има
методичку оправданост, али је морала да
испуни неке захтеве:
• усклађеност са музичким материјалом који се користи у настави,
• поштовање аутентичности порекла корака како се они јављају у нашој народној традицији,
• синхронизација са применом алтернативних удараљки у настави
ритма које су средство произашло
из симулације удара народних ударачких инструмената,
• синхронизација са осталим наставним активностима ‒ певањем и
свирањем.
Шта је простор у музици? Немамо
простор, али имамо аудитивно поље које
испуњава звук. Музичку целину одређују
акценти ‒ од њих се формирају акцентске
слике ‒ ритам, а од ритма метар преко којег
декодирамо формалну целину мелодијског
израза. У опажању музичке форме нема
кинeтике слушаоца, али се може говорити
о посебној врсти „кретања” кроз простор
детермисаног временом потребним да се
музичка целина изведе уоквиру метричке
организације форме коју опажамо.
Путања, коју прелази тело или било
који његов део у игри, истог облика и дужине прелази се у одређеним временским
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интервалима. Временске карактеристике
кретања чине:
• број моторних кретњи који чине
целину (ритмичке јединице),
• трајање појединих делова (мотиви, мотивске фразе, делови песме),
• однос трајања појединих делова
који чине целину (формална окосница песме),
• време трајања целине (песма).
Од међусобних односа просторних и
временских карактеристика зависи брзина кретања (темпо). Временске и брзинске
карактеристике у целини дају представу о
карактеру кретања. Заједно са просторним
оне одређују кинетичке карактеристике, а
све заједно дају представу о форми и карактеру кретања, о тзв. „спољној слици
кретања” (Јоцић, 1995: 329).
Једна од веома битних чињеница
јесте да се при игри деца крећу у оба смера – у десно и у лево, али и напред и назад, као што чине и скокове. Ово је, поред
осталих предности и велика помоћ у припреми диктата. Наиме, велики број нервних влакана „задужених” за интервенцију
и покретање леве стране тела завршава у
десној хемисфери и обратно (Јоцић, 1995:
330). Последица тога је омогућен трансфер, односно пренос одређених „знања”
једне стране тела на другу. Музика тече.

Док корачају у месту деца имају осећај
да прате нешто што се креће. Када се они
крећу, остају део тог тока док музика одлази кроз „звучни простор” ‒ као што ће да
седе на месту док записују музичку целину која се креће. Даље, крећу се ‒ напред, у
месту, уназад, улево, удесно ‒ у свим смеровима, као што су потребни сви смерови
мисаоних операција код диктата.
Резултати примене корака игре и
алтернативних удараљки у првој етапи
наставе почетног музичког описмењавања
следећи су:
• убрзавамо схватање кретања музичке целине (простор деапстрахује време које се „не види и не
чује“),
• моторички конкретизујемо пулсацију (проток основних ритмичких
јединица музичке целине),
• ударима прута утврђујемо равномерност протока ритмичких јединица,
• извођење ритма варјачама ствара представу о ритмичким дешавањима на протоку основне пулсације ‒ поимању односа трајања,
• стварање представе о метричким облицима музичке целине и,
подупрто гласом при певању ‒ по-

имање акцентских слика (наглашавањем прве-ударом ноге, скоком),
• синхронизација просторне представе са временском ‒ приближавање најнеухватљивије димензије
музичке целине ‒ кретања кроз
време,
• припрема опажања диктата (кретање у обе стране, напред и назад у
оквиру примања садржаја музичке
целине коју прати покрет).
• Захваљујући покрету, а што се
тиче саме наставе добили смо на:
• динамици часа,
• подизању афективно-конативне
сфере на висок ниво ‒ ненавикла
на покрет, најпре неспретна, деца
почињу да се крећу у ритму и томе
се радују,
• квалитету певања,
• квалитету меморије.
Закључак
У образовном профилу учитеља музичка писменост представља кључ декодирања музичке целине и самим тим
омогућава циљ Методике наставе музичке културе. Баланс еглземпларности и
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целовитости на основу способности читања и писања музичке целине неопходан је услов за успешно обављање наставе музичке културе. Видели смо кроз Течај за учитеље уз приказ архивске грађе
и периодике тог времена, да је овом проблему кроз историју већ прилажено и да је
успешно решаван.
Резултати истраживања показали су
да је могуће олакшати и поспешити процес почетног музичког описмењавања.
Иновацијски елементи који подразумевају
покрет и алтернативне ритмичке удараљке свакако помажу у прихватању овог наставног процеса и добијању бољих резултата кроз краћи временски период. Разумевање основног мотивског садржаја отвара могућност разумевања музичке умет-

ности као такве. Овај комплексан наставни процес је неопходно растумачити
будућим учитељима на начин који ће се
ослонити на усвајање и разумевање базичног језгра семантике музичког језика српског певања. Самим тим, омогућавамо разумевање музичке целине као такве јер, без
обзира на инваријантност музичке целине, она почива на универзалној музичкој
формули – тоналном центру ка којем гравитирају остале тонске функције. Како ће
се формално афирмисати и којој ће врсти
тоналности у односу на специфичне тонске комбинације припадати, није суштина
проблематике. Суштина је да научимо будућег учитеља да декодира музичку целину коју треба сам да схвати, а затим је пласира ученицима на оптималан начин.
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ПРИЛОЗИ
Прилог бр. 1. Приказ организације наставног процеса
ЕТАПА
НАСТАВНОГ
ПРОЦЕСА
I етапа
ПРИПРЕМА

II етапа
- ПОСТАВКА
- ОБРАДА
-УТВРЂИВАЊЕ

ПОСТАВКА
НАСТАВНЕ
ПРОБЛЕМАТИКЕ

мелодијска компонента:
тонске висине ДО–СОЛ
ритмичка компонента:
основна ритмичка
јединица, дводелна
подела и адекватне паузе,
метричке врсте 2,3,4 и
5/4.
мелодијска компонента:
до поставке народне
дурске лествице
ритмичка компонента:
четвороделна подела ЈБ,
пунктирана преко две
јединице, синкопа

мелодијска компонента:
презначење у класични
дур
ВЕЖБАЊЕ НА ритмичка компонента:
НОВИМ
фигуре четвороделне
САДРЖАЈИМА поделе
III етапа

мелодијска компонента:
нови тоналитети, молски
тонски род-народни и
ВЕЖБАЊЕ НА класични, паралелно
НОВИМ
функционисање у
САДРЖАЈИМА народној и класичној
дурској и молској
тоналности
ритмичка компонента:
троделни ритам
IV етапа

САДРЖАЈИ
бројалице,
народна песма,
народна игра
инструктивни
материјал у народној
тоналности,
народни двоглас са
лежећим тоновима
народна песма и игра,
инструктивни
материјал у народној
тоналности,
двогласни примери

народна песма и игра,
класична песма,
инструктивни
материјал народне
и класичне дурске
тоналности

народна и класична
песма,
инструктивни
једногласни и
двогласни материјал
народне и класичне
– дурске и молске
тоналности

АКТИВНОСТИ
певање,
свирање,
игра,
ритмичка пратња
алтернативним
удараљкама

певање,
свирање,
игра,
ритмичка пратња
алтернативним
удараљкама,
усмена и писмена
репродукција
мањих музичких
целина
певање,
свирање,
игра,
ритмичка пратња
алтернативним
удараљкама,
усмена и писмена
репродукција
музичке целине
певање,
свирање,
игра,
ритмичка пратња
алтернативним
удараљкама,
усмена и писмена
репродукција
музичке целине
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Прилог бр. 2. Начин вредновања резултата
ОПЕРАЦИЈЕ
УЧЕНИКА

СТРУКТУРА
НАСТАВНОГ
ПРОЦЕСА

опажање
логичко меморисање
стварање звучног
- припрема
фонда у свести
продуктивна
асоцијативност
продуктивна
- поставка
асоцијативност
- обрада
поимање
сазнавање

схватање

Продуктивна
асоцијативност,
поимање, сазнавање
и схватање када се
ови процеси одвијају
брзо, уз достизање
нивоа вештине у
неким операцијама
Позитиван став
према учењу и
солидно разумевање
и процењивање
сопственог, и
од стране неког
другог, музичког
изражавања
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ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

СПОСОБНОСТИ И
ЗНАЊА

- утврђивање

- вежбање
на новим
садржајима
- поставка
нових
садржаја

МУЗИЧКО
МИШЉЕЊЕ

МОТИВАЦИЈА
И ЕСТЕТСКИ
КРИТЕРИЈУМ

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОЈЕ СЕ МЕРЕ - успешност и
реакционо време
репродуковање научених
музичких целина певањем,
свирањем и играњем
препознавање детаља и
мањих целина на основу више
понуђених одговора
решавање једноставних захтева
са и са спољашњим деловањем
и без њега на активирање
асоцијативног система
(препознавање, репродукција
и записивање тонских висина,
метра и једноставних ритмичких
целина)
репродуковање мањих музичких
целина са спољашњим
деловањем и без њега на
активирање асоцијативног
система
репродуковање музичке целине
са припремом и без ње – певање
с листа и записивање диктата
писмена провера
знања и способности
сагледавање свих компоненти
непознате музичке целине при
извођењу на основу сопственог
музичког искуства
писмена провера знања и
способности

став према настави, склоности,
музички укус, преференције
критеријум при сагледавању
сопственог музичког
изражавања, али и од стране
неког другог, репродуковања
музичке целине, као и при
слушању музике

Прилог бр. 3. Приказ захтева наставе у основној општеобразовној школи
ПЕРИОД НАСТАВНОГ
ПРОЦЕСА

поставка народне
дурске тоналности
презначење у класичну
дурску тоналност

паралелно музичко
функционисање у
народној и класичној
тоналности
молски тонски род

НИВО
ПРИКУПЉАЊА
ПОДАТАКА
I
II
III

IV

ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

способности и
знања
музичко
мишљење на
нижем нивоу
компетенције

музичко
мишљење

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОЈЕ СЕ МЕРЕ

самостално извођење музичке
целине
препознавање, репродукција и
записивање тонских висина
препознавање, репродукција
и записивање мотива и
мотивских фраза
писмена провера знања на
нижем нивоу компетенције
увод у диктат (лакши пример)
увод у певање с листа (лакши
пример)
ритмички и мелодијскоритмички диктат
певање с листа
ритмичко читање с листа
двогласно певање
писмена провера знања и
способности
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DA LI DECA ŽIVE U HARMONIJI S PRIRODOM?
Rezime: U ovom radu pokušavamo utvrditi da li današnja djeca žive u harmoniji s prirodom. Obrazovanje za održivi boravak znači da je potrebno integrirati razvoj i obrazovanje okoliša. Ujedinjene nacije su već davno shvatile važnost obrazovanja za održivi život koji
je postao jedan od prioritetnih područja za postizanje harmoničnog razvoja. U empirijskom
istraživanju koje je sprovedeno među 832 učenika nižih razreda osnovne škole u mariborskom okolišu, ustanovili smo da većina ispitanika u svoje slobodno vrijeme obavlja djelatnosti
koje spadaju u pet područja: igra u prirodi, kretanje u prirodi, radne obaveze u prirodi, opasnosti prirode, estetski doživljaj prirode
Ključne riječi: ekološko obrazovanje, osnovna škola, prvi trogodišnji period, harmonija
sa prirodom.

Uvod12
U skladu sa smernicama i preporukama
Saveta Evrope, potrebno je, kao temeljni princip svih stavki, u obrazovne programe uključiti posebne sadržaje u vezi sa ekološkim obrazovanjem i obratiti posebnu pažnju na uvažavanje i poštovanje životne sredine. Na samom
početku ističemo da nismo zadovoljni koliko
se brzo uvodi i razvija ekološko obrazovanje
u Sloveniji. Nezadovoljni smo obimom i redefinisanjem nastave o životnoj sredini. Na
osnovu ove činjenice možemo definisati prve
1 martina.rajsp@um.si

korake u ovoj oblasti, koji nam omogućavaju
jasniji uvid u slabosti navedenih problema, a
pomažu nam planirati dalja uputstva razvoja.
Životna sredina
U Rečniku slovenačkog jezika (2008, str.
51) možemo pročitati da je životna sredina
„stvaran i duhovni svet koji okružuje čoveka”.
Sredina ima multilateralni značaj, u zavisnosti
od konteksta u kojem se koristi izraz (Uzelac,
1990). Ako definišemo pojam životne sredine,
kao u stvarnom svetu, možemo da koristimo
sledeća tumačenja:

2 samo.fosnaric@um.si
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• Životnu sredinu kombinuju voda,
vazduh i zemlja, i njihova interakcija
s jedne strane, a sa druge interakcija
vode, vazduha, zemljišta i živih organizama (Justia US Laws, 1990)

Marentič Požarnik, 1997a; Lah, 1998, 2006;
Mannion, 1999; Smaka Kincl i dr., 2007) manifestuje se kroz različite oblike zagađenja,
prekomernog uništavanja i zloupotrebe životne sredine.

• Životna sredina je prostor sa različitim sastojcima koji čini život na Zemlji. (Lah, 2002, str. 135)

Priroda i njena humanost, koja zavisi od
prirodnih ekosistema, nalazi se u velikoj opasnosti. Ono što može pomoći jeste da ljudi
bolje upozanju prirodu, što će biti osnova za
njihovu odgovornost u budućnosti (Lapajne,
Marega, Milekšič, Skoberne i Zupan, 1997).
„Sva živa bića zavise od prirodnih resursa i
dobara. U to uključujemo sunčevu svetlost,
vodu, vazduh i zemljište. Živa bića u prirodi
su u ravnoteži, a ova ravnoteža je veoma krhka. Čovek je uništava sa zagađivanjem vazduha, trovanjem mora i uništavanjem zelenih
biljaka. Ali ipak, ravnoteža u prirodi od suštinskog je značaja za život.« (Tarman, 1994,
str. 153).

• Životna sredina je sve živo i neživo,
što okružuje telo i utiče na njega i sa
čim je dopunjen (Plut, 2004, str. 223 )
• Životna sredina je priroda koja nas
(kao što su vazduh, voda i zemljište
), uz fizički, hemijski, biološki i društveni uticaj naše okoline, okružuje
(National Institute of Environmental
Health Sciences, 2009).
Ukratko, pojam životne sredine (Engl.
environment, Germ. Umwelt) može da se
koristi u njegovom složenom smislu (tj.
uključujući i ekološki) sa društvenog i prirodnog aspekta. Čovek je, kao i sva druga živa
bića na Zemlji, ovisan od okruženja, a njegove aktivnosti su često usmerene protiv njega
samog. Indijanac J. Russel je na 18. međunarodnom kongresu šumara rekao: „Sve više i
više nas ima na sve manjem i istrošenom planetu, zbog toga moramo brinuti, ako želimo,
da preživimo. Međutim, ne sutra nego danas,
sada” (Plut, 1987). Razlika između civilizacije i životne sredine (Agenda 21, 1992; Matas
i dr., 1992; Miller, 1992; Botkin, Keller, 1995;
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U poslednjih nekoliko decenija, sve više
i više ljudi usmerava svoju pažnju prema problemima očuvanja životne sredine, jer ljudi
postaju sve više ekološko pismeni (Lepičnik
Vodopivec, 2006). Pismenost životne sredine
(kraće eko-pismenost) je sposobnost da se razumeju prirodni sistemi koji omogućavaju život na Zemlji. Ekološko pismen znači: razumjeti principe organizacije ekosistema i ekoloških zajednica i upotrebu ovih principa da
se stvori održivo društvo. Termin su krajem
prošlog stoljeća prvi zapisali američki pedagog David V. Orr i fizičar Fritjof Capra. Sa

njim je u obrazovanje puštena nova vrijednost
– blagostanje na Zemlji. (Lepičnik Vodopivec,
2004, Bahor, 2009). Pismenost životne sredine
teži u pravcu transformacije materijala, procesa i namenjena je obrazovanju na svim nivoima.
Kao nova obrazovna paradigma prepoznaje ekološku krizu kao krizu obrazovanja,
jer se zasniva na uvjerenju da je svako obrazovanje ekološko obrazovanje. Cilj pismenosti životne sredine nije samo znanje određenog nego već mogućnost da se poveže između
glave, ruke, srca i sposobnost, da se prepozna
i razlikuje među sistemima (Orr, 2005). Ekološko pismen čovek (Orr, 1992) treba da ima
znanje i lični interes, koji su neophodni kako
za razumevanje povezanosti, tako i za sposobnost praktičnog rešavanja problema životne
sredine.
Pismenost životne sredine (kao nova
obrazovna paradigma) zasnovana je na sistemskom razmišljanju jer je neophodno da
razumijemo složenu međuzavisnost ekoloških sistema, socijalnih sistema i drugih sistema na svim nivoima. Na ovaj način, tvrdi Kapra (2005) „širi se opažanje u smjeru potreba
da se zaštite ekosistemi i da sve nije samo verovanje za zaštitu životne sredine več je biološki imperativ za opstanak. Ova vrednost je
osnovni princip za način razmišljanja i delovanja u održivom društvu”.

Posle sticanja nezavisnosti 1991, u Sloveniji je moguće je videti prekretnicu u kontekstu zaštite životne sredine. Kroz proces pridruživanja EU, uvedeni su u slovenačko zakonodavstvo; više elemenata zaštite životne sredine, nova važna pravila i stroži standardi zaštite životne sredine. Izuzetno važni mehanizmi su izveštavanje o stanju programa zaštite
životne sredine, i to kao dugoročni strateški
dokumenti. Oni se postepeno sprovode kroz
stvaranje programa principa održivog razvoja kao vodeće strategije. (Smaka-Kincl et al,
2007).
Godine 2004. vlada Republike Slovenije usvojila je Nacionalni ekološki akcioni plan
(NPVO), čiji je cilj uglavnom poboljšanje
okruženja, kvaliteta života i zaštita prirodnih
resursa. Strategija razvoja Slovenije tačno definiše viziju i ciljeve razvoja Slovenije i identifikuje pet razvojnih prioriteta sa akcionim
planovima. Glavni pokretač razvoja je ukupna
dobrobit svakog pojedinca, zbog toga je strategija fokusirana ne samo prema ekonomskim
pitanjima već i na socijalna, ekološka, politička, pravna i kulturna pitanja.
Izveštaj o razvoju (2006, 2008) transparentno pokazuje da je u poslednjih nekoliko
godina u održivom razvoju, sa stanovišta životne sredine, prisutno značajno poboljšanje
integracije ekoloških ciljeva u ekonomskom
razvoju Slovenije. Svakako, poboljšanju pismenosti životne sredine pomaže činjenica da se
deci već rano pristupa na način koji će ih in385

formisati o odgovornom upravljanju životnom
sredinom, odnosno o potrebi ekološkog obrazovanja (tako je na konferenciji IUCN, 1970,
bila prihvaćena nova radna definicija ekološkog obrazovanja (Marentič Požarnik, 1997),
koja ekološko obrazovanje definiše kao »proces
učenja o vrednostima i pojašnjenje termina«.).
Sticanje obrazovanja o životnoj sredini
je takođe vežba u donošenju odluka i formuli-

sanju pravila ponašanja (kodeks) o pitanjima
koja se odnose na kvalitet životne sredine, i
ovo gradivo učenici treba da obrađuju tokom
celog školovanja. Za takav pristup ključno je
integrisanje pitanja životne sredine u sve druge oblasti. Razvijanje pismenosti životne sredine je na taj način razvijanje i svih drugih vrsta pismenosti (Somen Joksić, 2010).

Što drugima rečima znači:
Uključivanje ekološkog obrazovanja u sva nastavna područja.
Slika 1 : Šta učenici dobijaju
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U Sloveniji učenje o životnoj sredini
ima mnogo svojih specifičnih ciljeva i sadržaja, a istovremeno se uključuje u razne nastavne predmete. To je interdisciplinarno nastavno kurikularno područje (engl. crosscuricular theme). Ekološko obrazovanje je odlična
polazna tačka za proizvodnju širokog spektra
sposobnosti i veština (Slika 1).

Sa slike 1 može se videti, da je primarna
svrha obrazovanja životne sredine u slovenačkoj osnovnoj školi razvoj i jačanje sposobnosti
svakog pojedinca, različitih grupa i zajednica,
organizacija i poslednje, ali ne najmanje važno, cele zemlje. Ekološko obrazovanje u slovenačkoj osnovnoj školi sledi sledeće principe:
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Svi principi obrazovanja životne sredine su formulisani u skladu sa vaspitanjem i
obrazovanjem za održivi razvoj. Ciljevi obrazovanja životne sredine su složeni i međusobno povezani, jer razvijaju tri dimenzije učeničkih sposobnosti/kompetencija (kognitivnu, emocionalnu i akcijsku), koje se prepleću
i formiraju nedeljivu celinu. Na ovaj način se
kod učenika podiže svest o integraciji i međuzavisnosti prirodnih, društvenih, ekonomskih pojava i smernica Ciljevi ekološkog obrazovanja se sprovode u školi. Teoretski, ekološko obrazovanje u slovenačkoj školi ima dobre
osnove, da će današnji učenici, koji će odrasti,
živeti na održiv način. Ako će se to zaista dogoditi, mi danas ne možemo suditi, ali možemo naći odgovor, ukoliko oni več danas žive u
harmoniji sa prirodom.
Metode
Svrha
U odnosu na problem istraživanja
izvršili smo empirijsku studiju, kroz koju
želimo identifikovati spremnost učenika koji
pohađaju prva tri razreda osnovne škole, da
ostanu u harmoniji sa prirodom.
Osnovna metode istraživanja
Studija se zasniva na deskriptivnoj
i uzročno-kauzalnoj metodi empirijskog
obrazovnog istraživanja.
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Uzorak istraživanja
Studija je zasnovana na uzorku od 823
učenika (51,2% dečaka i 48,8% devojčica),
prvog (34,9%), drugog (34,0%) i trećeg
(31,1%) razreda osnovne škole. Namerni
uzorak se predstavlja na nivou upotrebe
inferencijske statistike, slučajni uzorak iz
hipotetičke populacije.
Proces prikupljanja podataka
Podaci su prikupljeni u toku školske
2011/12. godine sa vezanim intervjuisanjem
učenika, koji je bio održan koristeći skalu alternativnih presuda („ček liste”), gdje smo
mogli prepoznati spremnost dece da ostanu u
harmoniji sa prirodom.
Obrada podataka
Podaci su analizirani sa računarskim
programom za statističku analizu SPSS za
Windows, na nivou deskriptivne (tabelarnom
prikazu distribucija frekvencija – f,f% ) i inferencijalne statistike (χ2 test). U slučaju niskih
frekvencija (više od 20% od teorijskih frekvencija, što znači manje od 5), koristili smo
alternativni χ2 test (Likelihood Ratio), u tabelama 2 x 2 pa χ2 testa sa Jatesovim korekcijom
(Continuity Correction).
Rezultati i tumačenje
Pažljivo smo proučavali spremnost dece
koja pohađaju prva tri razreda osnovnih škola

u Mariboru, da žive u harmoniji sa prirodom.
U daljem tekstu predstavljamo dobijene
rezultate po pojedinim oblastima (igra u
prirodi, kretanje u prirodi, razne obaveze
u prirodi, opasnosti prirode i aktivnosti
estetskog iskustva prirode).
Igra u prirodi
Počeli smo od pretpostavke da se
pozitivan stav mlađe dece u prirodi pokazuje
kroz njihovu najosnovniju aktivnost – igru.
Tabela 1 prikazuje odgovore dece koja vole da
se igraju u prirodi.
Igranje na travi je jedna od osnova koje
svesno ili podsvesno utiču na ekološka iskustva i buđenje ekološkog interesovanja kod
male dece. U ovom kontekstu su indikativni
naši podaci ankete, koji se odnose na „igru na
travi” i mogu se videti iz gornje tabele. Ovu

vrstu aktivnosti radi većina (96,1%) ispitanika.
Važna igra za sticanje iskustva u prirodi u ovom istraživanju jeste u skrivanje u grmlju i „penjanje na drvo”. Iz podataka u tabeli
1 može se razbrati, da je u penjanju na drvo,
po njihovom mišljenju, vešto više od polovine
(56,9%) anketiranih učenika, a samo 39,0 %
od njih u toku igre skrivanja vole da se sakriju u grmlju. Mnogi od ispitanih učenika su uz
odgovore na ova pitanja naveli da su navedene
aktivnosti u školi i kod kuće zbog zaštite prirode (žbunje, drveće) zabranjene. Neka deca
su spomenula otrovno žbunje (kao tisa), žbunje sa trnjem i krpelje u žbunju.
Najviše anketiranih učenika (46,7%)
kaže da u prirodi vole da igraju dve od ponuđenih igara u prirodi. Rezultati nisu

Tabela 1: Broj (f) i procentni sastav (f %) anketiranih učenika u odgovoru na pitanja o igri u prirodi
TVRDNJA

Volim da se igram na travi.

Tokom igre volim da se sakrijem u grmlju.

Dobar sam u penjanju na drvo.

f

f%

DA

791

96,1

NE

32

3,9

UKUPNO

823

100

DA

321

39,0

NE

502

61,0

UKUPNO

823

100

DA

468

56,9

NE

355

43,1

UKUPNO

823

100

ODGOVOR
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iznenađujući jer se deca manje ili skoro nikada ne igraju sami u divljini bez nadzora odraslih. Prirodno okruženje postaje strano za njih
i u njemu se ne možgu snaći. Nikada se sami
ne igraju na travnjaku ili u šumi. Igre koje su
se odavno prenosile sa generacije na generaciju danas su izgubljene. Prirodni materijali
(kamen, voće, štapići... ) za decu nisu više materijal za kreativnu igru. Zamjenili su ih papir,
plastika, metalni objekti u vidu društvenih
igara, kompjuteri, televizori i mobilni telefoni.
Deca su sve više opterećena školom i obavezama posle nje (muzičkim školama , školama
stranih jezika, sportskim klubovima... ). Tako
njima ostaje veoma malo vremena da se druže
sa svojim vršnjacima ili da se druže sa svojim
vršnjacima u prirodi .
Rezultati χ2 testa su pokazali da postoji statistički značajna razlika između igranja u
prirodi u zavisnosti od razreda učenika ispitanika (χ2=18.552, p=0,005). U prirodi se češće
igraju učenici drugog razreda, a najređe učenici trećeg rezreda. Mi verujemo da su rezultati posledica izbora igara u prirodi, koje su
pogodnije za mlađe učenike.
Kretanje u prirodi
Oblikovanje stavova mlade dece o prirodi uzrokuje različite delatnosti. Jedne od
njih su aktivnosti vezane na pokretnost. „Visok nivo motoričkih sposobnosti dece obezbeđuje adekvatan nivo motoričkih kompetencija, što je osnov za uspešno učenje i efikasno
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korišćenje motornih sposobnosti u različitim oblicima sportskih aktivnosti i obavljanju
mnogih svakodnevnih poslova. Stoga je izuzetno važno da se omogući deci raznolika fizička aktivnost, što će svakako rezultirati manjim udjelom fizičko ogroženih” (Matejek ,
Planinšec, 2012, str. 125).
Redovna fizička aktivnost je pogodna i
pozitivna mjera zdravlja (Mišigoj-Duraković,
2003, cit. prema Matejek, Planinšec, 2012.).
Anketiranim studentima ponuđena su tri argumenta koji se odnose na kretanje u prirodi.
Njihovi se odgovori mogu videti u Tabeli 2.
Iz tabele 2 vidi se da se skoro svi (97,3%)
ispitanici vole voziti biciklom ili skirojem.
Većina ispitanika (94,7%) voli da pliva u prirodi, a 86,1% njih voli da se šeta kroz šumu.
Zanimljivo je da su učenici odbrali kao najpopularniji oblik fizičke aktivnosti u prirodi pojedinačne sportske aktivnosti.
Većina (79,7%) anketiranih učenika u
svoje slobodno vreme vrši sva tri oblika kretanja u prirodi. Najviše ohrabruje činjenica da
nijedan ispitanik nije odgovorio da ne radi ništa od ponuđenog. Drugim rečima, svako od
anketiranih učenika vrši najmanje jedno od
ponuđenih oblika kretanja u prirodi.
Kod kretanja u prirodi u odnosu na spol
(χ2 = 4,113; P = 0,128) i razred (χ2 = 8,476;
P = 0, 076), nema statistički značajne razlike.
Međutim postoji tendencija da sva tri oblika
kretanja izvođe učenici trećeg razreda.

Tabela 2: Broj (f) i procentni sastav (f %) anketiranih učenika u odgovoru na pitanja o kretanju u
prirodi
TVRDNJA
Volim da vozim biciklu.

Volim šetati u šumi sa roditeljima.

Volim plivati u moru.

Radne obaveze u prirodi
U cilju da prerastu u zrele i odgovorne
ljude, deca treba da imaju (od najmlađih godina) određene zadatke koji su u skladu sa njihovim psihofizičkim sposobnostima. U svakodnevnom životu porodice ima mnogo zadataka, od kojih su jedni ili drugi povezani sa
prirodom, nudili smo studentima tri radne
obaveze sa pitanjem, da li oni obavljaju. Njihovi odgovori su sumirani u Tabeli 3.
Tabela 3 pokazuje relativno visoku spremnost učenika da obavljaju radne obaveze u prirodi, jer je procenat ispitanika koji su obavljali svaku aktivnost visok;
77,6% ispitanika pomaže kod berbe voća i
povrća, 75,2% ispitanika pomaže da čiste
sneg i 68,5% njih zimi nastvlja hranu za ptice.
Sledi detaljnija analiza sprovođenja različitih
aktivnosti radnih obaveza u prirodi.

f

f%

DA

801

97,3

NE

22

2,7

OKUPNO

823

100

DA

709

86,1

NE

114

13,9

OKUPNO

823

100

DA

779

94,7

NE

44

5,3

OKUPNO

823

100

ODGOVOR

Skoro polovina (46,9 %) anketiranih
učenika obavljaju sva tri oblika radnih obaveza u prirodi, skoro trećina (32,8 %) dve, i
15,1% ispitanika je ponudio jedan oblik radnih obaveza u prirodi. Samo 5,2% ispitanih
učenika ne obavljaju bilo koju od ponuđenih
radnih obaveza u prirodi.
Rezultat χ2 testa je pokazao da razlika u
realizaciji radnih obaveza u prirodi nije statistički značajna kada je u pitanju pol i razred
učenika.
Opasnosti u prirodi
Uprkos zadovoljstvu, koje donose aktivnosti na otvorenom, djeca ne smeju nikad u
potpunosti zaboraviti na opasnosti koje se nalaze u prirodi. Anketiranim učenicima su ponuđene tri opcije za zaštitu od njih. Tabela 4
pokazuje neke od njih.
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Tabela 3: Broj (f) i procentni sastav (f %) odgovora anketiranih učenika na pitanja o svojih radnih
obavezama u prirodi.
TVRDNJA
Kad je zima nastavljam pticama hranu.

Pomažem u berbi voća i povrća.

Pomažem čistit sneg.

Tabela 4 sumira rezultate odgovora ispitanika u vezi sa poznavanjem opasnosti
u prirodi. Tako, 85,3% ispitanika kaže da su

ODGOVOR

f

f%

DA

564

68,5

NE

259

31,5

OKUPNO

823

100

DA

639

77,6

NE

184

22,4

OKUPNO

823

100

DA

619

75,2

NE

204

24,8

OKUPNO

823

100

zaštićeni od ujeda krpelja, 84,8 % kaže da su
zaštićeni od ujeda komarca, 78,7 % anketiranih učenika nikad nije dotaklo pečurku.

Tabela 4: Broj (f) i procentni sastav (f %) anketiranih učenika u odgovoru na pitanja o sprovođenju
zaštite od opasnosti u prirodi
TVRDNJA
Ne dodirujem pečurke.

Zaštitim se od ujeda komarca.

Zaštitim se od ujeda krpelja.
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ODGOVOR

f

f%

DA

648

78,7

NE

175

21,3

OKUPNO

823

100

DA

698

84,8

NE

125

15,2

OKUPNO

823

100

DA

702

85,3

NE

121

14,7

OKUPNO

823

100

Dve od tri opasnosti u prirodi zaštićeno
je 62,1% anketiranih učenika Međutim, alarmantni podaci su sledeći: 8,4 % anketiranih
učenika zaštićeno je samo od jedne opasnosti
u prirodi, a 2,4% ni od jedne.
Sa godinama školovanja povećava se
procenat učenika koji znaju bolje da se obezbede protiv štetnih efekata prirode. To je
potvrđeno uz pomoćtesta χ2 (χ2=27.998,
p=0,000). Češće sprovode zaštitu stariji učenici koji imaju više iskustva i više znanja.
Estetski doživljaj prirode
Sastanak sa lepotom prirode je važan
oblik motivacije za mladu decu koja tako
razvijaju svoje interese prema ekološkim
aktivnostima. Da bismo saznali kako deca
vide i dožive estetski doživljaj prirode i

kako postaju svesni toga, ponudili smo tri
argumenta. Odgovori su prikazani u Tabeli 5.
Tabela 5 pokazuje da većina (93,8%) anketiranih učenika vole da proizvode radove
od prirodnih materijala. Čak 76,9% ispitanika u svojoj kući vodi brigu o biljkama. Više od
polovine (52,6 %) anketiranih učenika rado
pravi herbarijum. U neformalnim razgovorima, učenici su često proveravali koji je prirodni materijal. Najmanje dilema bilo je oko drveta, voća i povrća, papira, metala i plastike.
Često su se i raspitivali o tome kako nastaju
stiropor i staklo.
Nakon detaljne analize saznali smo da
se 81,3% anketiranih učenika raduje sprovođenju najmanje dve od tri aktivnosti koje doprinose estetskom doživljaju prirode.

Tabela 5 : Broj (f) i procentni sastav (f %) anketiranih učenika u odgovoru na pitanja o sprovođenju
aktivnosti koje doprinose estetskom iskustvu prirode
TVRDNJA
Kod kuće se brinem o biljkama.

Volim da pravim herbarijum.

Volim da pravim proizvode od
prirodnih materijala.

ODGOVOR

f

f%

DA

633

76,9

NE

190

23,1

SKUPAJ

823

100

DA

433

52,6

NE

390

47,4

SKUPAJ

823

100

DA

772

93,8

NE

51

6,2

SKUPAJ

823

100
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Rezultati χ2 testa pokazuju da je razlika u sprovođenju aktivnosti koje doprinose estetskom iskustvu prirode statistički značajna kada se u obzir uzmu pol (χ2=20,752,
p=0,000) i razred školovanja (χ2=15,229,
p=0,019)
Zaključak
Danas možemo biti zabrinuti za našu
Zemlju jer nas zagađivanje vazduha, vode i
zemljišta stalno podseća da smo našim arogantnim i nepromišljenim stavovima premašili granicu do koje bi priroda bila u stanju
očistiti se sama.
Razumevanje ekologije od suštinskog
je značaja za opstanak ljudske vrste. Naša populacija ubrzano raste, povećavaju se potrebe
koje prevazilaze kapacitet Zemlje. Savremena
ekologija oslanja se na laboratorijska i terenska istraživanja, jer su se ove tehnike istraživanja pokazale kao izuzetno efikasne u testiranju ekoloških teorija i donošenje odluka kako
da rukujemo i upravljamo prirodnim resursima. Ekologija je istodobno i nauka koja značajno doprinosi našem razumevanju evolucije.
Do kraja 60-ih godina prošlog veka, nijedna evropska zemlja nije imala jasno definisanu politiku zaštite životne sredine. Tokom
protekle tri decenije u ovoj oblasti mogu se videti velike promijene, jer je EU usvojila sveo394

buhvatne mere za zaštitu životne sredine, koje
utiču na širok spektar oblasti delovanja (kao
što su: prevencija buke, smanjenje otpada, čestice vazduha, vode za kupanje, izlivanje nafte,
šumski požari... ) (EU 4 Journalist, b.d.).
Današnja politika zaštite životne sredine u Evropskoj uniji zasniva se na ideji da visoki ekološki standardi nude stimulisanje inovacija i nove poslovne mogućnosti. Evropska
unija ima za cilj da obezbedi adekvatan nivo
zaštite širom Unije, uzimajući u obzir lokalne okolnosti i ekonomske prilike. Kroz proces
pridruživanja EU, u slovenačko zakonodavstvo su ušla neka nova, važna pravila i stroži standardi o zaštiti životne sredine. Izuzetno
su važni mehanizmi za izveštavanje o stanju
zaštite životne sredine i priprema programa
kao dugoročnog strateškog dokumenta.
„Evropski parlament i Evropska komisija u Briselu su 2005. počeli raditi na preporukama Evropskog parlamenta i Saveta o
ključnim kompetencijama za doživotno učenje, koje predstavljaju evropske alate za sticanje ključnih kompetencija i tako preporučuju
kako se može omogućiti kroz doživotni pristup učiti se svim građanom. Jer je obrazovanje odgovornost svake države članice Evropske zajednice, može Evropska komisija i druge evropske institucije samo da sve to preporučuju” (Movit , 2006, str. 7).
Treća na listi nadležnosti kompetencija naziva se kao „numerička mašta i kompe-

tencije u matematici , prirodnim naukama i
tehnologiji”, gdje se prirodoslovje odnosi na
znanje i metodologije, koje služe da se objasni
prirodni svet i razumevanje promena, izazvanih ljudskom aktivnošću i odgovornošću pojedinog građanina (Europe Direct, 2007). Sa
obzirom na sve, pod okrilje ove nadležnosti
možemo staviti i ekološko obrazovanje.
Polazeći od potrebe savremenog društva za uspostavljanjem održivog razvoja i zadovoljavanjem potreba današnjice, bez ugrožavanja budućih generacija, potreba za obrazovanjem o životnoj sredini i životne sredine
u ranom detinjstvu čini se sasvim savršeno jasna i logična. Da bi svaki pojedinac bio kvalifikovan za doživotno odgovorno delovanje
u svetu gde živi, mora da bude već u periodu
ranog detinjstva i obrazovanja prvog ciklusa
osnovnog školovanja aktivno uključen u različite aktivnosti koje proističu iz okruženja.
Sastanak deteta sa okruženjem počinje
u porodici – u porodici dete stiče prva pozitivna (ili negativna) iskustva i tako razvija stavove prema sebi i prema životnoj sredini, žive
i nežive prirode. Prvo ciljno usmereno ekološko obrazovanje počinje u vrtiću i kasnije se,
kroz vertikalni obrazovni sistem, javlja kao
kroskurikularno područje (angl. crosscuricu-

lar theme). Na taj način izbegva se preterana
fragmentacija nastavnog programa i daje mu
se veća koherentnost i konzistentnost.
U prve tri godine osnovne škole trebalo bi da ekološko obrazovanje bude fokusirano na posmatranje i istraživanje u kućnom
okruženju i upoznavanje lepote i mogućnosti
koje pruža okruženje. Stoga, učenici treba da
razviju svest o životnoj sredini i osetljivost za
nju, znanja i razumevanja osnovnih koncepata i faktora životne sredine, veštine za posmatranje, identifikovanje, istraživanje i rešavanje ekoloških problema, životne sredine i
prostornog pitanja u svom okruženju. Da li su
učenici danas već spremni da žive u harmoniji sa prirodom?
Rezultati naše studije, koja se zbog veličine uzorka sigurno ne može generalizovati
na celu populaciju slovenačke dece, pokazuju da su učenici na dobrom putu. U slobodno
vreme, odnosno u vreme kada nisu u razredu ili u bilo kojoj organizovanoj aktivnosti u
klubovima, društvima... bave se aktivnostima
koje spadaju u posmatrana područja. Tako
se igraju u prirodi, kod toga su uvjek u svom
kretanju, rade u prirodi, štite se od opasnosti u njoj i sprovode aktivnosti koje doprinose
boljem estetskom doživljanju prirode.
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ULOGA ŠKOLSKOG PEDAGOGA U REALIZACIJI PROGRAMA
PROFESIONALNE ORIJENTACIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI
Rezime: U radu su prikazani rezultati nastali u okviru proučavanja programa profesionalne orijentacije u osnovnoj školi. Početno interesovanje za ovu temu nastalo je na osnovu saznanja da je danas evidentan disbalans između učeničkog izbora srednjih škola i realnih
potreba tržišta rada. Činjenica je da u Crnoj Gori nemamo odgovarajuću upisnu politiku, te
dolazi do produkcije kadra koji je suficitaran. U cilju ispitivanja uloge pedagoga u realizaciji
programa profesionalne orijentacije, kao značajne pretpostavke za prevazilaženje pomenutog
disbalansa, ispitali smo 50 pedagoga iz Crne Gore. Pored toga, istraživanjem smo obuhvatili
i 50 odjeljenskih starješina koji rade u osnovnim školama sa pomenutog područja. Dobijeni
rezultati predstavljaju kvalitativne i kvantitativne pokazatelje. Nalazi našeg istraživanja govore u prilog tome da u osnovnim školama u Crnoj Gori postoje planovi i programi profesionalne orijentacije i da je glavni nosilac aktivnosti procesa profesionalne orijentacije pedagog.
On prilikom realizacije programa najčešće se sarađuje sa Zavodom za zapošljavanje i roditeljima učenika, pri čemu koristi različite oblike i metode rada. U radu su navedene preporuke,
ali i pitanja nastala usled proučavanja ovog problema koja mogu biti značajna osnova za dalja
istraživanja iz ove oblasti.
Ključne riječi: Profesionalna orijentacija, osnovna škola, plan i program rada, školski pedagog.

Uvod1
Profesionalna orijentacija u osnovnoj
školi se zasniva na pružanju pomoći mladima prilikom donošenja odluke o izboru daljeg obrazovanja, profesije i rješavanju drugih
pitanja u vezi sa karijerom. Izbor srednje škole

na neki način predstavlja, prvi važan korak u
životu djeteta. Samim tim, nameće se zahtjev
da izbor škole bude dugotrajan proces, a ne
nepromišljena i brzopleta odluka. Jer, ukoliko
se pogriješi, potrebno je mnogo truda i energije za ispravljanje pogrešne odluke.

1 milicak@ac.me
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Ona predstavlja važan segment rada u
osnovnoj školi, ali nažalost, u većini slučajeva
mladi nijesu dovoljno informisani, ne znaju
kakva su određena zanimanja i na njihov izbor utiču brojni drugi faktori, kao što je «popularnost» određenih zanimanja, želja za zanimanjima koja donose veliku novčanu dobit,
uticaj vršnjaka (Hirschi i sar., 2011) ili roditelja (Jakelić, 1983) i slično.
Profesionalna orijentacija danas predstavlja specifičan dio obrazovnog procesa, a
sam izbor zanimanja nije ni malo jednostavan
(Hoekstra, 2011). U osnovnim školama ona
ne smije biti proces koji će djeci nametnuti izbor profesije, već treba da predstavlja pomoćni stupanj koji će djeci pomoći prilikom donošenja pravilne odluke i uticati na to da se na
pravi način napravi sinteza želja, potreba, mogućnosti i sposobnosti djece, sa realnim životnim prilikama i potrebama koje su zastupljene na tržištu rada.
„Od izbora zanimanja zavisi, u velikoj
mjeri, uspjeh i sreća u životu čovjeka. Poziv
oblikuje osobine ličnosti, daje smisao i vrijednost životu, određuje naše stavove, shvatanja
i način mišljenja” (Vasić, 1955: 9). Uzimajući u obzir podatak da čovjek na radnom mjestu provede skoro trećinu svog života, ne možemo zanemariti ni stav da su i uspjeh i sreća
u životu čovjeka uslovljeni pravilnim izborom
zanimanja.
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Sistem rada u savremenom društvu je
veoma komplikovan. Broj zanimanja koje danas imamo prelazi 21000. Zanimanje duboko i dugotrajno prožima cjelokupan čovjekov
život. Značaj pravilnog izbora zanimanja, izbor u skladu sa sposobnostima, interesovanjima i drugim svojstvima ličnosti, kao i potrebama društva, očigledan je i predstavlja jedan
od najvažnijih događaja ljudskog života, jer
se ovim izborom ne određuje samo profesionalna karijera, već i sam život dobija određeni
smisao i značaj. Rad predstavlja osnovnu svrhu čovječjeg života, pa se samim tim vidi koliki je značaj adekvatnog izbora zanimanja.
Profesionalna orijentacija predstavlja
važan segment ukupnog vaspitno-obrazovnog rada škole, značajno utiče na formiranje pozitivnog odnosa prema radnoj kulturi
koji se ostvaruje direktno i indirektno. Međutim, neophodno je ove aktivnosti proširiti i van okvira škole. Saradnja porodice i škole bitno utiče na vrednovanje obrazovanja od
strane učenika. Društvo učenika i njegovi vršnjaci mogu predstavljati presudan faktor prilikom izbora profesije (Spasenović, 2008), jer
neki mladi ljudi često podliježu sugestijama
vršnjaka, i spremni su da podrede svoje želje
i interese društvu vršnjaka u kome se nalaze.
Donošenje odluke treba usmjeriti i voditi
računa o tome kakve su perspektive zanimanja
koje mlada osoba želi da izabere, kao i kakve
su mogućnosti zapošljavanja sa željenim,
izabranim zanimanjem. Stoga, neophodno

je da se profesionalna orijentacija obavi što
temeljnije i obuhvatnije (Krulanović, 2011).
Glavni akteri ovog procesa u osnovnoj školi
pored učenika su školski pedagog i odjeljenski
starješina, koji treba da pomognu učeniku da
napravi pravi izbor.
Moderna profesionalna orijentacija
se zasniva na koncepciji po kojoj izbor
zanimanja i radnog mjesta nije jednokratan
akt, već proces koji se sastoji od niza izbora
i donošenja značajnih odluka za čovjekov
profesionalni razvoj, pri čemu je sam čovjek
taj koji donosi odluke (Tarbuk, 1978). Dakle,
čovjek mora svjesno i aktivno da učestvuje
u procesu profesionalnog orijentisanja, a
pedagog je taj koji treba da mu pomaže i
usmjerava ga prilikom tog procesa.
Na realizaciju i razvoj profesioalne
orijentacije utiču i brojne društvenopolitičke promjene koje nastaju, aktuelna
ekonomska situacija zemlje, visok stepen
nezaposlenosti, kao i ograničene mogućnosti
zapošljavanja. Zbog svega toga, ovaj proces se
ne može ograničiti samo na interakciju ličnih
i društvenih faktora, niti kompromisa među
njima, već je diktiran potrebama i uslovima
društva.
Savremeni pristupi profesionalnoj
orijentaciji ističu da je jedan od osnovnih
ciljeva priprema i osposobljavanje pojedinca
da se snalazi i u neizvjesnim uslovima
budućnosti i da nalazi rješenja koja će, u

najvećoj mogućoj mjeri, zadovoljiti njegove
potrebe i potrebe društva (Polović, 1996). Oni
prevazilaze tradicionalni ekspertski model
savjetovanja i pojedinca vide kao odgovornog,
samostalnog nosioca svoje odluke.
U Crnoj Gori se proces profesionalne
orijentacije realizuje kroz brojne aktivnosti
u osnovnoj i srednjoj školi, aktivnosti koje
realizuje CIPS (Centar za informisanje i
profesionalno savjetovanje), kao i djelatnosti
Zavoda za zapošljavanje u domenu
profesionalne orijentacije.
U osnovnoj školi profesionalna orijentacija se realizuje kroz razrednu nastavu, redovnu nastavu i izbornu, dodatnu, dopunsku nastavu, slobodne aktivnosti i druge oblike nastave – pogodne za potpuniju obradu određenih sadržaja profesionalne orijentacije za koje
u redovnoj nastavi nije bilo dovoljno prostora (Polović, 1996). Kasnije je ovaj proces potrebno nadograditi i upotpuniti kroz aktivnosti koje se realizuju od strane aktera vaspitnoobrazovnog rada u srednjoj školi.
Najširi okvir kojim se može direktno i
indirektno odrediti profesionalni razvoj i napredak pojedinca predstavlja ekonomskodruštveni sistem. Ukupnost društveno-ekonomskih uslova i odnosa u određenom društvu umnogome utiču na mogućnost izbora
posla, osposobljavanja, zaposlenja i napredovanja određenog člana tog društva.
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Profesionalno ponašanje i izbor zanimanja zavisi od velikog broja faktora, između
ostalih u njih spadaju: individualne sposobnosti, interesi i motivacija učenika, psiho-fizičke sposobnosti učenika (Joubert, 1980), sistemi vrijednosti svakog učenika, popularnost
određenih zanimanja, porodica, škola, vršnjaci, kao i „želje” ili potrebe društvene zajednice u kojoj pojedinac živi i koje značajno utiču
na izbor buduće profesije (Ferreira, 2007). Jan
Makarovič (1966: 55) ističe da: „za uspeh u
zanimanju nije presudna samo ova ili ona karakteristika ličnosti, kao, na primer, pamćenje
likova ili spretnost prstiju, već celokupna konfiguracija onih karakteristika koje čine njegovu ličnost kao bio-psiho-socijalnu celinu”. Sve
ove determinante će manje ili više oblikovati
proces izbora zanimanja kod svakog čovjeka.
Cilj profesionalne orijentacije u školi je
organizovan pristup osposobljavanju mladih
za samostalan izbor budućeg zanimanja (poziva) u kome imaju najviše izgleda za uspjeh
(Lucas i sar. 2012). Osnovni ciljevi profesionalne orijentacije se mogu definisati i kao:
pružanje pomoći pojedincu da formira cjelovitiju i realniju sliku o sebi, da objektivnije sagleda svoje mjesto i ulogu u svijetu rada, da racionalno planira i ostvaruje svoj profesionalni
razvoj stvaralačkim angažovanjem u procesu
obrazovanja i rada; usklađivanje individualnih
i društvenih potreba i interesa u odnosima čovjek-obrazovanje-rad; osposobljavanje pojedinaca da se prilagođavaju promjenama sredine,
402

odnosno zahtjevima zanimanja i rada, društvenog razvoja i individualnih promjena i da
na osnovu takvih saznanja planiraju i realizuju svoje ciljeve (Polović, 1996). Oni se mogu
ostvariti samo stalnim praćenjem i organizovanjem pomoći pojedincu prilikom izbora zanimanja i rada. To se ostvaruje:
1. profesionalnim informisanjem
2. profesionalnim savjetovanjem (Perdix i sar. 2012) (individualno i grupno)
3. stručnim obrazovanjem
4. zapošljavanjem
5. pružanjem pomoći u prilagođavanju
na radnom mjestu.
Tomislav Đurić (1996: 48) ističe da:
„kandidat, koji je dobro informisan o zanimanjima i školama, ima veće mogućnosti da
poveže te informacije o sebi, da bolje proceni sebe i izabere povoljniju alternativu pri donošenju odluke o izboru zanimanja i škole”.
Procesu izbora zanimanja treba pristupiti temeljno i višestrano, uz međusobnu interakciju svih onih koji utiču na njega.
Konkretno oblikovanje profesionalnih
namjera, tj.planova i priprema za njihovu realizaciju se ostvaruje kroz posebne oblike rada
u ovoj oblasti. Njih možemo klasifikovati u
nekoliko grupa: predavanje, razgovor, film,
radio, televizija, izložbe, samostalni rad učenika, posjeta preduzećima, anketa i tako dalje (Nazimov, 1974). Zatim to mogu biti inter-

vjui, različiti testovi sposobnosti, slobodni sastavi na temu različitih zanimanja, štampani
tekstovi-plakati, leci, bilteni, časopisi, brošure,
monografije, knjige i slično.
Kao što smo već istakli, pedagog predstavlja nosioca ovog procesa u školi. U ovoj
oblasti školski pedagog koordinira i organizuje aktivnosti, učestvuje u izradi plana i programa, anketira učenike u vezi sa profesionalnim interesovanjima, otkriva sklonosti učenika, usmjerenosti ličnosti, profesionalnih težnji, sarađuje sa ustanovama za profesionalnu
orijentaciju i dalje prati učenike poslije prijemnih ispita na srednjim školama i fakultetima
(Trnavac, 1996). Da bi se na pravi način realizovali i ostvarili ciljevi profesionalne orijentacije, neophodno je da:
• pedagog bude u dovoljnoj mjeri informisan o sadržajima profesionalnog informisanja i savjetovanja;
• u školi postoji program profesionalne orijentacije, koji je zasnovan na
realnim mogućnostima škole, poznavanju svih aktera (roditelji, škola, stručne službe, kao i sam učenik)
i determinanti koji doprinose njegovom ostvarenju;
• pedagog prati promjene koje nastaju u području profesionalnog informisanja i savjetovanja. Treba da uočava novine, i da mijenja tok procesa u skladu sa njima, uz predviđanje i

uklanjanje prepreka na koje može da
naiđe;
• se neposredno poznaje učenik kome
je namijenjen proces profesionalne
orijentacije. Zbog toga treba dugoročno prikupljati materijale o učeniku, sa što više izvora informacija.
Prava slika o učeniku će pomoći i nastavnicima u pravilnom procjenjivanju postignuća učenika, ali u velikoj
mjeri i pravilnom donošenju odluke
o budućem profesionalnom izboru
(Jurić, 2004).
Školski pedagog u domenu profesionalne orijentacije ima zahtjevnu i složenu ulogu,
te je neophodno da sarađuje i djeluje u interakciji sa ostalim učesnicima ovog procesa.
Na proces profesionalnog informisanja
u školi pedagog može da utiče posredno i neposredno. Uz pomoć nastavnika on radi na
povezivanju nastavne materije sa područjem
rada, zanimanjima i razvojem učenika. Nastava u tom segmentu još nije dovoljno iskorišćena.
Proces povezivanja nastave sa profesionalnim informisanjem pokušava se poboljšati pomoću dodatnog i dopunskog rada, gdje
se sa učenicima može raditi individualno ili u
grupama, zatim tokom vanškolskih i vannastavnih aktivnosti (Brančić, 1965). Pedagog u
procesu profesionalnog orijentisanja pomaže pri isticanju karakteristika i važnosti ne403

kih zanimanja, kao i područja rada. Za mlađe
uzraste se u ovom svijetlu preporučuje igranje igara u kojima se pojavljuju profesionalne uloge. Djeca tada mogu da prate, analiziraju, diskutuju i donose zaključke o određenima
zanimanjima.
U procesu profesionalne orijentacije,
jako je bitan i odjeljenski starješina. „Odeljenski straješina je pedagoški, organizacioni
i administrativni rukovodilac odeljenja” (Trnavac, Đorđević, 2007). Njegova prvobitna
uloga je da svoje učenike pravilno i pozitivno usmjerava kao stvaralačke ličnosti, da im
pomogne u otkrivanju saznajnih i društvenih
horizonata i da u zajednici sa ostalim organima u školi, formira naučni pogled na svijet,
svijet obrazovanja, zanimanja i rada. Odjeljenski starješina održava i posebne časove,
koji su strukturirani i pedagoško-psihološkosociološki zasnovani, organizuje dodatne sadržaje iz oblasti profesionalnog razvoja, prati
naučnu i stručnu literaturu sa područja naučnog proučavanja profesionalne orijentacije, a
takođe i izgrađuje svoju ličnost u smislu poznavanja opšte, dječje i adolescentske psihologije. On pomaže učenicima da izgrade pojam
o sebi, da povežu teoriju i praksu da bi u pravom smislu osjetili i razumjeli profesionalnu
orijentaciju (Milić, 1996). U okviru svojih aktivnosti u školi sarađuje sa roditeljima, sa članovima pedagoško-psihološke službe u školi
(školski pedagog, školski psiholog, defektolog
i drugi), sa predmetnim nastavnicima, ruko404

vodiocem škole, i sa svima onima koji direktno ili indirektno učestvuju i pokazuju interesovanje za vaspitanje i obrazovanje adolescenata. U okviru plana i programa rada odjeljenskog starješine bi trebalo da postoji poseban dio koji se odnosi na profesionalnu orijentaciju učenika. U okvirima tog plana često
se nalaze i različita mikro istraživanja o učenicima svoga odjeljenja u vezi sa izborom zanimanja.
Metodologija istraživanja
Cilj i zadaci istraživanja:
Istraživanje je imalo za cilj da utvrdi:
način realizacije programa profesionalne orijentacije u osnovnoj školi i ulogu pedagoga u
tom programu.
Cilj smo konkretizovali kroz sljedeće zadatke:
1. Utvrditi da li postoji program profesionalne orijentacije u osnovnim
školama;
2. Ustanoviti stepen saradnje školskog
pedagoga sa nastavnicima i odjeljenskim starješinama prilikom realizacije programa profesionalne orijentacije;
3. Utvrditi koji su oblici rada zastupljeni i na koji način pedagog realizuje

program profesionalne orijentacije u
osnovnoj školi;
4. Ustanoviti na koje probleme se nailazi prilikom realizacije programa
profesionalne orijentacije u osnovnoj
školi.
Hipoteze istraživanja:
Glavna hipoteza glasi: pretpostavlja se da
je program profesionalne orijentacije u osnovnoj školi detaljno planiran i da je pedagog glavni nosilac ovih aktivnosti.
Pored ove osnovne hipoteze, prethodno
definisani istraživački zadaci zahtjevaju postavljanje sljedećih sporednih hipoteza:
• Pretpostavlja se da u osnovnim školama postoje programi profesionalne
orijentacije;
• Pretpostavlja se da se prilikom realizacije programa profesionalne orijentacije ostvaruje potrebna saradnja
između školskog pedagoga, nastavnika i odjeljenskih starješina;
• Pretpostavlja se da se u osnovnim
školama program profesionalne orijentacije realizuje kroz veliki broj aktivnosti;
• Pretpostavlja se da prilikom realizacije programa profesionalne orijentacije
nailazi na brojne probleme.

Uzorak istraživanja
U istraživanju je učestvovalo 50
pedagoga i 50 odjeljenskih starješina koji rade
u osnovnim školama u Crnoj Gori.
Metode, tehnike, instrumenti istraživanja i
statistička obrada podataka
Istraživanje smo sproveli koristeći deskriptivnu metodu koja se najčešće primjenjuje u proučavanju pedagoške prakse. Pomoću
nje smo pokušali utvrditi postojeće stanje, odnosno ulogu školskog pedagoga u realizaciji
programa profesionalne orijentacije u osnovnoj školi.
Primjena ove metode, podrazumijeva-

la je organizaciju anketiranja kao najprihvatljivije tehnike i izradu anketnog upitnika kao
osnovnog istraživačkog instrumenta. Anketni upitnici (za pedagoge i odjeljenske starješine) su posebno konstruisani za potrebe ovog
istraživanja i sastoje se od 17 pitanja. Pitanja
su zatvorenog tipa (u kojima dominiraju odgovori višestrukog izbora) i otvorenog tipa
(gdje se traže odgovori i mišljenja ispitanika).
Dobijeni rezultati su iskazani kombinacijom kvantitativne i kvalitativne analize.
Obradi podataka smo pristupili nakon označavanja odgovora ispitanika koje smo zatim
unijeli u tabele i grafikone. Tokom označavanja odgovora anketiranih koristili smo procente kao pokazatelje strukture neke pojave. U drugom koraku su, nakon prikupljanja
i sređivanja, podaci upoređivani, suprotstav405

ljani, vrednovani i interpretirani i na kraju su
izvedeni zaključci istraživanja.

• Ovim planom i programom najčešće su obuhvaćeni učenici III ciklusa osnovne škole sa fondom časova
koji se po razredima kreće od 1 do
30, a negdje i više časova (tabela 2.),
a više od polovine anketiranih (65%
pedagoga i 52% odjeljenskih starješina) smatra da je to dovoljno uz implementaciju aktivnosti profesionalne orijentacije kroz nastavne sadržaje iz drugih predmeta tokom čitave
osnovne škole.

Rezultati istraživanja
Opšte je poznata činjenica da su ljudi
uspješniji i zadovoljniji u radu kada se bave
zanimanjima koja su usklađena sa njihovim
osobinama, interesima i željama. To nam potvrđuju i preovlađujuće teorije izbora zanimanja (Holland, 1997). Stoga ne možemo zanemariti ulogu profesionalne orijentacije u životu pojedinca.

Ovim nalazima smo potvrdili našu prvu
hipotezu – pretpostavlja se da u osnovnim školama postoje programi profesionalne orijentacije. Ovi programi se u većini slučajeva nalaze
u okviru godišnjih planova i programa rada
pedagoga i odjeljenskih starješina, a najčešće
se realizuju u trećem ciklusu osnovne škole sa
fondom časova koji se kreće od 1 do 30, a u
nekim slučajevima i više.

Istraživanjem smo dobili sljedeće rezultate:
• Visok procenat ispitanika (preko
90% pedagoga i 82% odjeljenskih
starješina) se izjasnio da u njihovoj
školi postoji plan i program
profesionalne orijentacije i da se on
nalazi u okviru njihovog godišnjeg
plana rada (tabela 1.).

• Prilikom izrade plana i programa
profesionalne orijentacije većina pe-

Tabela 1: Da li u Vašoj školi postoji plan i program profesionalne orijentacije?
Procenat (%)

Frekvencija (F)
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Ukupno

Pedagozi

Odjeljenske
starješine

Pedagozi

Odjeljenske
starješine

F

%

Da

47

41

94

82

88

88

Ne

3

8

6

16

11

11

Ne znam

-

1

-

2

1

1

FREKVENCIJA (F)

Tabela 2: Koliko je časova godišnje planirano za realizaciju programa profesionalne orijentacije?

PED.

STA.

PROCENAT (%)

PED.

STA.

U prvom
ciklusu

U drugom
ciklusu

1-15

9

8

15-30

2

3

>30

1

1

0-15

4

7

15-30

2

5

>30

-

1

0-15

18

16

15-30

4

6

>30

2

2

0-15

8

14

15-30

4

10

>30

-

2

U trećem
ciklusu
14
8
4
21
8
2
28
16
8
42
16
4

PED-pedagozi
STA-odjeljenske starješine

dagoga (86%) sarađuje sa Zavodom
za zapošljavanje i roditeljima, dok
odjeljenske starješine (56%) sarađuju
sa stručnom službom škole i sa roditeljima učenika.
• Visok procenat (86% pedagoga i 68%
odjeljenskih starješina) smatra da je
potrebno da postoji tim za profesionalnu orijentaciju na nivou škole (tabela 3.), a većina njih ističe da u okviru tima treba da budu pedagog, psiholog, odjeljenske starješine završnog razreda i III ciklusa, predstavnici

roditelja, predstavnici Zavoda za zapošljavanje, kao i uprava škole. Postoje i sugestije da u taj tim treba uključiti i predstavnike srednjih škola koji
bi imali zadatak upoznavanja učenika sa školama (12%). Takođe, visok
procenat pedagoga (78%) smatra da
su nastavnici i odjeljenske starješine dovoljno zainteresovani i uključeni u proces profesionalne orijentacije učenika u osnovnoj školi i da se
on ostvaruje kroz različite aktivnosti,
kao što su upoznavanje sa profesijom
407

Tabela 3. Da li smatrate je potrebno da postoji tim za profesionalnu orijentaciju na nivou škole?
Frekvencija (F)

Procenat (%)

Ukupno

Pedagozi

Odjeljenske
starješine

Pedagozi

Odjeljenske
starješine

F

%

Da

43

34

86

68

77

77

Ne

7

16

14

32

23

23

Ukupno

50

50

100

100

100

100

Tabela 4. Na koji način realizujete aktivnosti predviđene planom i programom profesionalne
orijentacije u osnovnoj školi?
Frekvencija (F)

Procenat (%)

Pedagozi Odjeljenske Pedagozi Odjeljenske
starješine
starješine

F

%

Predavanjima na određene
teme

17

11

34

22

28

28

Prikazivanjem filmova, emitovanjem radio i TV emisija

12

7

24

14

19

19

Posjetama srednjim
školama

24

14

48

28

38

38

25

11

50

22

36

36

37

21

74

42

58

58

37

17

74

34

54

54

23

6

46

12

29

29

10

3

20

6

13

13

Organizovanjem radionica
na temu profesionalne orijentacije
Profesionalnim
informisanjem učenika
Profesionalnim
savjetovanjem učenika
Organizovanjem tribina, prezentacija i slično na
temu profesionalne orijentacije
Neki drugi način
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Ukupno

kroz redovnu nastavu, predstavljanje
određenih zanimanja, posjete određenim srednjim školama, gostovanje
ljudi iz različitih struka i slično.
Iz našeg drugog istraživačkog zadatka
proizilazi hipoteza: Pretpostavlja se da se prilikom realizacije programa profesionalne orijentacije ostvaruje potrebna saradnja između
školskog pedagoga, nastavnika i odjeljenskih
starješina; Ova hipoteza je, shodno dobijenim rezultatima, takođe prihvaćena, jer se većina anketiranih pozitivno izjasnila u odnosu
na pitanja kojima smo istraživali ovaj zadatak.
Uspješnost ove saradnje je moguće poboljšati
kroz postojanje tima za profesionalnu orijentaciju na nivou škole.
• Pedagozi prilikom realizacije programa profesionalne orijentacije koriste predavanja, radionice, profesionalno informišu i savjetuju učenike
i sl. Odjeljenske starješine su na ovo
pitanje dali slične odgovore (tabela
4.). Kada je u pitanju informisanost
o istraživanjima iz oblasti profesionalne orijentacije, većina njih smatra
da su donekle informisani (30% pedagozi, 22% odjeljenske starješine) ili
da su informisani u potpunosti (34%
pedagozi, 30% odjeljenske starješine), a znatno manji procenat smatra
da nijesu informisani.

• Više od 80% anketiranih pedagoga i odjeljenskih starješina primjenjuje individualni oblik saradnje sa
učenicima i planira različite aktivnosti, među kojima je najčešće anketiranje učenika (76% pedagozi, 44%
odjeljenske starješine), izrada raznog
štampanog materijala (76% pedagozi,
58% odjeljenske starješine) i dolazak
gostujućih predavača (70% pedagozi,
36% odjeljenske starješine). Najmanje zastupljena aktivnost je mjesec
zanimanja (tabela 5.). Kao oblici rada
koriste se i različiti vidovi saradnje sa
roditeljima, kao što su roditeljski sastanci, savjetovanja, dijeljenje propagandnog materijala, kao i individualni razgovori sa roditeljima.
Hipoteza koja proizilazi iz trećeg istraživačkog zadatka – pretpostavlja se da se u osnovnim školama program profesionalne orijentacije realizuje kroz veliki broj aktivnosti, prihvata se, imajući u vidu odgovore koje smo
dobili na prethodna pitanja. Najčešće su zastupljeni profesionalno informisanje i savjetovanje učenika, anketiranje učenika i distribucija štampanog materijala među njima.
• Najčešći problemi na koje se nailazi prilikom procesa profesionalne orijentacije su: nedovoljno svježih informacija o potrebama tržišta
rada (80% pedagoga, 48% odjeljen409

Tabela 5. Koje aktivnosti planirate u okviru programa profesionalne orijentacije učenika?
Frekvencija (F)

Ukupno

Pedagozi

Odjeljenske
starješine

Pedagozi

Odjeljenske
starješine

F

%

7

8

14

16

15

15

Izložbe (učenički radovi na
temu profesionalne orijentacije)
Javni konkursi (likovni, literarni)
„Gostujući” predavači

8

9

16

18

17

17

35

18

70

36

53

53

Anketiranje učenika (o njihovim afinitetima)

38

22

76

44

60

60

Posjete srednjim školama

28

24

56

48

55

52

Štampani materijal – plakati,
brošure, leci, časopisi i sl.

38

29

76

58

67

67

Mjesec zanimanja

3

1

6

2

4

4

skih starješina), donekle i neadekvatna saradnja sa institucijama od značaja (24% pedagozi, 28% odjeljenske starješine), kao i nezainteresovanost učenika za ovu oblast (20% pedagozi, 24% odjeljenske starješine).
Što se tiče saradnje sa srednjim školama i saradnje između stručne službe škole i odjeljenskih starješina, tu
smo dobili ohrabrujuće podatke, jer
je jako mali broj anketiranih naveo
postojanje problema (tabela 6.).
Hipoteza koja proizilazi iz četvrtog
istraživačkog zadatka – pretpostavlja se da prilikom realizacije programa profesionalne ori410

Procenat (%)

jentacije nailazi na brojne probleme, odbija se,
imajući u vidu odgovore koje smo dobili na
prethodna pitanja. Najveći problem predstavlja nedostatak svježih informacija o potrebama tržišta rada, dok je najmanje problema uočeno u domenu saradnje sa kolegama, pedagozima i upravom škole.
Uzimajući u obzir dobijene rezultate
možemo zaključiti da se naša glavna hipoteza: pretpostavlja se da je program profesionalne
orijentacije u osnovnoj školi detaljno planiran
i da je pedagog glavni nosilac ovih aktivnosti –
prihvata, te da je profesionalna orijentacija u
osnovnoj školi prepoznata kao veoma značaj-

Tabela 6. Kakvi se problemi javljaju prilikom realizacije programa profesionalne orijentacije?
Frekvencija (F)

Procenat (%)

PedaPedaOdjeljenske
Odjeljenske
gozi
gozi
starješine
starješine
Neadekvatna saradnja sa institucijama od značaja
Neadekvatna saradnja sa
odjeljenskim starješinama i
upravom škole – pedagozi,
sa stručnom službom i upravom škole – odjeljenske
starješine
Neadekvatna saradnja sa
srednjim školama
Nedovoljno svježih informacija o potrebama tržišta
rada
Neadekvatna saradnja sa
Zavodom za zapošljavanje
Nezainteresovanost učenika
za ovu oblast
Nešto drugo

Ukupno
F

%

12

14

24

28

26

26

3

4

6

8

7

7

8

6

16

12

14

14

40

24

80

48

64

64

10

10

20

20

50

20

10

12

20

24

22

22

5

-

10

-

5

5

na djelatnost, a da školski pedagog najzaslužniji za njenu uspješnu realizaciju.
Zaključna razmatranja

odjeljenskim starješinama, ostalim dijelom
stručne službe škole i roditeljima, kroz veliki
broj aktivnosti kao što su na primjer anketiranje učenika, posjete srednjim školama, dolazak gostujućih predavača i slično.

Razmatrajući
nalaze
do
kojih smo došli, možemo zaključiti da u
osnovnim školama u Crnoj Gori postoji program profesionalne orijentacije, da je detaljno planiran i da je glavni nosilac aktivnosti
ovog procesa školski pedagog. Prilikom njegove realizacije pedagog aktivno sarađuje sa

Profesionalna orijentacija u osnovnoj
školi ne treba da bude spoljašnje ili usputna
aktivnost u vaspitno-obrazovnom procesu.
Ona treba da pomogne prilikom izbora zanimanja i zadovoljavanja životnih potreba pojedinaca. Neophodno je da škole sarađuju sa
brojnim institucijama kao što su Zavod za za411

pošljavanje, Centri za informisanje i profesionalno savjetovanje, stručne službe srednjih
škola i slične institucije, i da u saradnji sa njima i porodicom rade na ovom osjetljivom i
značajnom pitanju.
Posljednjih godina proces industrijalizacije i urbanizacije, razvoj nauke i tehnike doveo je do pojave novih privrednih grana i novih, do sada nepoznatih, zanimanja i
škola. Sve ovo je učenicima otežalo pravilan
izbor. Stoga, mišljenja smo da uloga škole u
ovom procesu treba da bude veća, treba je jasnije definisati i povezati sa ostalim faktorima
koji utiču na donošenje pravilne i realne odluke (Krulanović, 2011).
Školski pedagog na neki način objedinjuje aktivnosti svih činilaca koji učestvuju u
vaspitanju i obrazovanju, te samim tim i procesa profesionalne orijentacije. Neophodno je
da školski pedagog prilikom planiranja i programiranja ovih programa vodi računa o povezivanju i koordiniranju različitih aktivnosti, s obzirom na različite činioce koji djeluju
u tom procesu (roditelji, škola, stručne službe,
sam učenik i slično).
Uspješnoj realizaciji i „osavremenjavanju” procesa profesionalne orijentacije bi doprinijelo i postojanje timova za profesionalnu
orijentaciju u školama. Došli smo do podataka da bi postojanje tih timova bilo opravdano, sa jasno utvđenim planom i programom
za njihovo funkcionisanje u skladu sa važe412

ćim zakonskim dokumentima. Rad timova je
potrebno povezati sa institucijama koje mogu
koristiti u ovom procesu, zatim uspostaviti čvrstu saradnju sa roditeljima, koji su partneri, direktno učestvuju i zainteresovani su
za izbor budućeg zanimanja njihovog djeteta i
njegov dalji profesionalni razvoj.
Naše preporuke u domenu aktivnosti
koje bi tim za profesionalnu orijentaciju trebalo da ostvari bi bile sljedeće:
• uočavanje, praćenje i evidentiranje
psihofizičkih sposobnosti i interesovanja učenika;
• profesionalno informisanje;
• profesionalno savjetovanje;
• sprovođenje anketa o izboru zanimanja;
• formiranje dosijea učenika (praćenje
napredovanja, dokumentacija o učenicima);
• praćenje, podsticanje i usmjeravanje
profesionalnog razvoja posebnih kategorija učenika (obdarenih i onih sa
nedostacima);
• prikupljanje podataka o srednjim
školama i fakultetima;
• prikupljanje podataka o zanimanjima, potrebama na tržištu rada, o mogućnostima stručnog osposobljavanja;

• organizovanje radionica na temu
profesionalne orijentacije;

me za rad, kao i odgovarajuću opremu koja bi
omogućila kvalitetan rad.

• predavanja i razgovori sa učenicima i
roditeljima, grupni i individualni;

Porodica, uzimajući u obzir njene primarne osobine kao što su zaposlenost jednog
ili oba roditelja, kulturno-obrazovni nivo roditelja, zanimanje roditelja, materijalni status,
utiče na profesionalni razvoj djece najčešće
kroz lične primjere, igru, poučavanje, pohvale, nagrade, kazne i slično (Cohen, 1965), davanjem savjeta prilikom izbora odgovarjućih
škola ili fakulteta, upoznavanjem sa različitim
zanimanjima, praćenjem profesionalnog razvoja, sklonosti, interesovanja i sposobnosti
djece. Međutim, veliki broj porodica nije osposobljen za ove funkcije, pogotovu za davanje savjeta prilikom izbora konkretnog zanimanja, o čemu govore eksperimentalni i dokazi u praksi (Novaković, 1979). Zbog toga, u
sistem profesionalne orijentacije treba uvrstiti
i organizovane oblike osposobljavanja roditelja za tu ulogu, posebno u tom smjeru da roditelji kod djece formiraju aktivni stav u procesu izbora zanimanja i profesionalnog razvoja
uopšte. Rad sa mladom populacijom treba sistematski provući kroz sve nivoe obrazovanja,
osnovno, srednje, i visoko, jer je to jedini način da se buduće generacije motivišu da razmišljaju o poslovnoj budućnosti, koja zavisi
prvenstveno od njihove inicijative. Na taj način ćemo uspjeti da smanjimo broj ljudi koji
su „zalutali u profesiju” ili se školuju da budu
„nezaposleni”.

• predstavljanje određenih škola, fakulteta (prezentacije);
• posjete radnim organizacijama i preduzećima, povezivanje sa poslodavcima;
• aktivna saradnja sa Zavodom za zapošljavanje i drugim institucijama od
značaja;
• organizovanje izložbi, panoa, mjeseca, kutka profesionalne orijentacije;
• pripremanje i distribucija štampanog
materijala (plakati, posteri, flajeri,
leci, brošure, članci i slično) kao vid
profesionalnog informisanja;
• praćenje primljenih ili odbijenih učenika u njihovom daljem školovanju;
• uključivanje roditelja, nastavnika,
stručnih lica, lokalne zajednice;
• animiranje što većeg broja učenika
i isticanje važnosti pravilnog izbora
budućeg zanimanja.
Da bi ovaj tim funkcionisao potrebno je i obezbijediti mnoge uslove, kao što su
prostor, organizovanje neophodne obuke za
stručni kadar i nastavnike iz ove oblasti, vrije-
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Profesionalna orijentacija je usmjerena
na proces više nego na akt izbora, na postepeno razumijevanje prirode karijere od strane
pojedinca i sticanje eksplorativnog iskustva u
vezi sa zanimanjima na osnovu čega pojedinac može bolje da upozna sebe i realnije planira svoj profesionalni razvoj, koji bi bio u
skladu sa njegovim aspiracijama i pojmom o
sebi (Brančić, 1986). Ona podrazumijeva pomoć pojedincu da postigne zadovoljavajući
profesionalni identitet koji mu omogućuje da
svoje bavljenje zanimanjem povezuje sa prihvatljivim načinom života
Postoje brojna pitanja koja je potrebno
detaljnije razmotriti i proučavati, te na taj način proces profesionalne orijentacije u osnovnim i srednjim školama učiniti znatno efikasnijim, „životnijim” i temeljnijim. Potrebe tržišta rada i zapošljavanja bi trebalo uskladiti
sa upisnom politikom, izborom srednjih škola od strane mladih, te kasnije i izborom visokoškolskih ustanova. Neka od tih pitanja bi se
zasnivala na sljedećem:
• Čini se da je realizacija programa
profesionalne orijentacije u osnovnoj školi na zadovoljavajućem nivou.
Mada, uzimajući u obzir dobijene rezultate, stiče se utisak da škola obavlja samo jedan dio djelatnosti profesionalne orijentacije, kroz profesionalno informisanje i profesionalno
savjetovanje učenika. Nijesmo uočili
druge bitne segmente profesionalne
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orijentacije. Nema karijernog vođenja mladih, realna slika o tržistu rada
im se ne predstavlja na pravi način,
niti postoji kontinuitet procesa profesionalne orijentacije u osnovnoj i
srednjoj školi.
• Znatan broj odjeljenskih starješina u osnovnim školama smatra da
u njihovim školama nema programa
profesionalne orijentacije ili ne znaju da li postoji. To svakako ne može
da bude prihvatljiv stav, budući da
su nastavnici, naročito odjeljenske
starješine jedan od značajnijih faktora koji utiču na uspješnu realizaciju
ovog procesa.
• Moramo se zapitati i zbog čega u Crnoj Gori i dalje postoji potreba za
radnicima na poslovima ugostiteljstva, građevine i slično i nerijetko te
poslove obavljaju strani državljani.
Sa druge strane neki obrazovni profii su toliko prezasićeni da diplomci
ni ne očekuju da će poslije završene
škole raditi u struci.
• Zanimljivo je i to da se u prvi razred
gimnazije, medicinske i ekonomske
škole svake godine traži mjesto više,
dok neki drugi profili ostaju nepopunjeni, što nedvosmisleno govori da sa
završetkom tih srednjih škola dobijamo veliki broj nepotrebnog kadra.

Nekako se tu samo po sebi nameće
pitanje koliki je tu učinak profesionalne orijentacije, zbog čega se javlja toliki broj zainteresovanih, da li su
oni svi zaista sposobni, zainteresovani i motivisani za svoj izbor, te kakva
je budućnost tih mladih ljudi.
Nije rijetka pojava da naš obrazovni sistem ne školuje kadar koji je potreban privredi i cjelokupnoj društvenoj zajednici, tako da
je konstantan nedostatak pojedinih zanimanja (trenutno u Crnoj Gori postoji evidentan
deficit kadra sa srednjom školom – zanati, kao
i određenih visokoškolskih kadrova), a suficit drugih (veliki broj fakultetski obrazovanih ljudi je bez posla). Prilagođavanje novim
trendovima, u kontekstu našeg društva, treba

da predstavlja i reformu regulatornih okvira,
bolju saradnju učesnika procesa, unapređenje postojećih praksi i neophodnost kreiranja
i razvijanja novih strategija profesionalne orijentacije.
Na kraju želimo istaći da ukoliko želimo da doprinesemo stvaranju povoljnih uslova za obrazovanje, rad i zapošljavanje mladih ljudi koji će uspjeti, napredivati i pronaći svoje mesto u današnjem svijetu ubrzanog
razvoja nauke, tehnike, nestajanja određenih
i rađanja novih, do sada nepoznatih zanimanja, moramo proces profesionalne orijentacije učiniti aktuelnim, pristupati mu temeljnije i
povezati ga sa ukupnim vaspitno-obrazovnim
sistemom.
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KURIKULUM U PEDAGOŠKOJ PRAKSI
PREDŠKOLSKIH USTANOVA
U CRNOJ GORI
Rezime: U radu ćemo se fokusirati na jedan od krucijalnih segmenata vaspitno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama u Crnoj Gori, koji je razmatran uokviru šire evaluacione istraživačke analize efekata reforme predškolstva. Cilj nam je bio da procijenimo u
kojoj mjeri je predškolski kurikulum operabilan, obuhvatan, razumljiv i funkcionalan iz vizure vaspitača i istraživača (projektni tim). Takođe, intencija je bila i sagledati načine i puteve
razvijanja kurikuluma u praksi, kao i kako vaspitači „žive” u skladu sa novom paradigmom,
usmjerenom na dijete i kako percipiraju kurikulum u vlastitom praktičnom kontekstu i izvođenju (implicitni kurikulum praktičara). U svrhu oblikovanja što obuhvatnije, holističke slike
predškolskog konteksta, primijenili smo anketu, analizu sadržaja pedagoške dokumentacije
(ISSA protokol), grupne intervjue sa vaspitačima. U dijelu upitnika (484 vaspitača), kroz namjenski strukturirani korpus pitanja, pažnju smo takođe fokusirali na problematiku programa i načina njegove primene u praksi.
Prema dobijenim podacima i ukupnoj empirijskoj evidenciji o aktuelnom crnogorskom
predškolskom kontekstu, zaključujemo da je predškolski kurikulum, iz vizure procjenjivača i
respondenata/vaspitača, svrsishodno koncipiran, funkcionalan u praksi, te da vaspitači autonomno biraju puteve i načine njegove implementacije shodno kontekstualnim specifičnostima, potrebama djece, i neizostavno, vlastitoj profesionalnoj percepciji najcjelishodnijeg vaspitno-obrazovnog modela.
Ključne riječi: kurikulum, planiranje, vaspitači, kontekst, holizam.
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Uvod
U osnovi svakog programa stoje teorijska polazišta, koja impliciraju uvjerenja o vaspitanju i obrazovanju, o učenju i prirodi djeteta. Nasuprot nekadašnjoj determinističkoj,
na beživotnim mehaničkim pojavama primjenjivoj paradigmi, postupno se afirmiše
nova probabilistička, koja se temelji na shvatanju da u prirodnim i društvenim procesima
nije sve tako strogo determinisano i predvidivo, te da i kurikulum ne može biti vještački
projektovani konstrukt, koji djeluje nezavisno
od konteksta (Slunjski, 2011). Nova teorijska i metodološka paradigma temelji se na sistemskom ili holističkom pristupu, po kojem
stvarnost nije prosti sastav djelova, već živi sistem, u kojem se kontinuirano mijenjaju odnosi. Stoga, predškolsku instituciju gledamo
kao samoorganizujući sistem, koji je izgrađen
od jedinstvenih učesnika, relacija i sadržaja. U
tom smislu, ni razumijevanje kurikuluma ne
može biti jednoznačno, sasvim konzistentno,
niti dosljedno linearno primjenjivo na različite kontekste. U raspravi »Šta je kurikulum?«,
J. Širec je nastojao da brojne definicije kurikuluma kanališe u dva ključna opredjeljenja ili
određenja ovog pojma: otvoreni kurikulum,
koji je utemeljen na ciljno-procesno usmjerenom programu ili „realnoj substanci vaspitno-obrazovnog procesa”, prilagođenom konkretnim okolnostima, i zatvoreni kurikulum,
precizno orjentisan vaspitno-obrazovni pro420

ces, omeđen „normativnim univerzalijama” u
svim aspektima, bez obzira na situaciju i kontekst (Kroflič, 1992: 7).
Od nastanka institucionalnog školstva
pa do danas, dominiraju nastavno sadržajni kurikulumi, zatvorenog tipa. I pored brojnih nedostataka, koji se lako mogu izdvojiti,
i »zapadanja u bihejviorizam i instrumentalizam« (Kroflič, 1992: 9), ovaj način oblikovanja kurikuluma i njegovog prevođenja u praksu, tj. planiranja, i dalje se često primjenjuje. Razloge za održavanje i opstajanje transmisijskog, zatvorenog kurikularnog modela,
stručnjaci nalaze u regulisanosti, koja olakšava rad, kao i visokom stepenu kontrole, koju
ova strategija nudi nastavnicima i predstavnicima obrazovne politike, na svim nivoima,
uz oslanjanje na neke opštepriznate i svevremene vrijednosti. Zatvoreni kurikulum je, takođe, na svoj način, nalazio mjesto i u okvirima specifičnog, „neškolskog”, predškolskog
konteksta i ukotvio se u razuđeni institucionalno uređeni ambijent ranog djetinjstva, pa
i u našem, crnogorskom predreformskom sistemu. No, proces implementacije kurikuluma kao teorijskog konstrukta u realni kurikulum (kurikulum u užem smislu), neosporno se ostvaruje u uslovima neizvjesne, slojevite i dinamične vaspitno-obrazovne prakse.
Stoga, otvaranje teorijskog modela kurikuluma omogućava fleksibilnost njegove implementacije u uslovima različito organizovanih
institucijskih konteksta ustanova i njihovih

posebnosti. Koncept „organizacije koja uči”
(Fullan, 2000) naglašava potrebu traganja za
novim načinima razumijevanja radi postizanja što efikasnijih puteva i efekata rada, budući da je moguće cjelishodno mijenjati samo
ono što razumijemo kroz punu participaciju,
zajedničko istraživanje, učenje i usavršavanje
postojećeg (Slunjski, 2006: 21). Razvoj kurikuluma, ističe A. Miljak (1996), znači prevođenje vaspitno-obrazovne koncepcije, njenih
osnovnih ideja i načela u vaspitnu praksu, te
njihovog preispitivanja i provjeravanja u realitetu, kroz zajedničku analizu i raspravu. U
otvorenom sistemu predškolskog vaspitanja,
akcenat se stavlja na načine, postupke i metode rada s djecom, te ukupni pedagoški diskurs, što ne znači da su programski sadržaji u
potpunosti zanemareni (Miljak, 1996). »Kurikulum se shvata kao skup kompleksnih i dinamičnih interakcija, koje se odvijaju u širim
kontekstima i zavise od njih. Proces vaspitanja se ne može shvatiti kao jednostavno spoljašnje dejstvo, kao linearan uzročno-posledični odnos, već pre kao proces razmena i izgrađivanja značenja« (Pešić, 1987: 176). Ovako humanistički orijentisan model vaspitanja
i obrazovanja zahtijeva i drugačiji pristup u
izradi kurikuluma u vidu tzv. proces-modela, otvorenog za koncept različitosti. Kada je
u pitanju struktura ovog modela, potrebno je
naglasiti da on sadrži samo bitne ideje u vidu:
(1) ciljeva za selekciju određenog sadržaja i
obrazovnih strategija, (2) principa evaluaci-

je progresa djece i ostalih učesnika obrazovnog procesa, (3) mogućnosti primjene u različitim kontekstima i informacije o varijabilnosti efekata, kao i (4) mogućnosti kritičkog
ispitivanja svrhe i ciljeva kojima je usmjeren
(Stenhause prema: Miljak, 1991: 71). Otvoreni model kurikuluma je elastičan i pregnantan, tj. „propustljiv” prema konkretnom kontekstu i različitostima učesnika, a od vaspitača će zavisiti u kojoj mjeri će biti fleksibilan i spreman za pružanje stručne i cjelovite
podrške procesu funkcionalne inkluzije djece iz različitih porodičnih sredina i kultura.
Konačno, ovako koncipiran kurikulum otvara prilike da u predškolskoj ustanovi odgovorimo dječjim potrebama i upriličimo im ambijent u kome funkcionalno ostvaruju svoja
prava, bez obzira na razlike po individualnim
osobenostima, polu, jeziku i religiji.
Razlike između zvaničnih ideja, koncepata i njihove implementacije u praksi su očigledne, i to u vrtiću više nego u školi. Osim
institucionalnog miljea, projekcija zvaničnog
vaspitno-obrazovnog programa zavisi i od
»implicitne pedagogije« vaspitača, učitelja, tj.
ne samo od usvojenih i zvanično izgrađenih
kompetencija profesionalaca već i od njihove percepcije »pedagoškog dobra« za djecu ili,
kako zagovornici Reggio pristupa ističu, »folk
pedagogije« praktičara.
Implicitna pedagogija vaspitača odnosno ustanove je u stvari kontekstualna interpretacija kurikuluma i ona se prirodno odra421

žava na „živi i živeći” dio prakse, što je posebno vidljivo na predškolskom nivou. Tu su
nenamjerni a vrlo djelotvorni uticaji na dječji razvoj i učenje, brojni i raznovrsni: način
organizacije prostora, kvalitet komunikacije i interakcije u grupi/vrtiću, broj djece, način regulacije ponašanja i uspostavljena pravila u zajednici. Dakle, proces implementacije kurikuluma nastaje kao „sakonstrukcijski
proces” (Miljak, 2007:206) zajedničkog, interakcijskog dooblikovanja u praksi („kurikulum zbilje”). Tvorbu, izgrađivanje, ili sakonstrukciju kurikuluma u užem smislu u jednoj
vaspitno-obrazovnoj ustanovi mogu stvarati
oni praktičari koji stalno preispituju i usavršavaju kvalitet življenja djece (Miljak, 2009),
jer je učenje djece ranog i predškolskog uzrasta „rezultat kvalitete uvjeta u kojima ona svakodnevno žive (kvalitete fizičkog i socijalnog
okruženja)” (Sočo-Petrovič, 2012: 65, prema
Slunjski). Primjeri za taj očigledan kontekstualno-interpretacijski prevod teorije (kurikuluma) u praksu jesu sagledavanja načina i
efekata implementacije međunarodnih programa poput Reggio pedagogije, koja se u različitim sredinama različito „primila”, zatim
detaljno strukturirani program Marije Montessori, u svijetu prepoznat u američkoj, njemačkoj, holandskoj i drugim manje poznatim
a jednako stvarnim obličjima. Waldorfska pedagogija je takođe našla svoje brojne refleksije u različitim sredinama i ustanovama koje je
provode, a ne smijemo zaboraviti ni, nama u
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Crnoj Gori veoma dobro poznati i prihvaćeni
program, Korak po korak (Step by step), koji
u različitim sredinama počiva na zajedničkim
krucijalnim pretpostavkama, ali živi u skladu
sa implicitnom pedagogijom ustanove, odnosno sa svim participatorima u njegovoj implementaciji. Stoga postaje jasno da se teorija i
praksa stalno dopunjavaju i međusobno usaglašavaju, a kako će izgledati to „užljebljenje”
zavisiće od kontekstualnih činilaca. Fullan
zato logično zaključuje da u domenu refleksija o reformskim procesima, uopšte, možemo
identifikovati jednu od zakonitosti koja stoji u
osnovi predikcija o mogućim pozitivnim i negativnim efektima određenih obrazovnih rješenja, a to je: 25 % naspram 75% (izdvojila A.
Miljak). Dakle, 25% uspjeha reformi zavisi od
dobrih rješenja/ideja, a 75% od uslova, ljudi,
situacija, odnosno konteksta.
Zašto programi usmjereni na
dijete u vrtiću?
Analizirajući brojne uspješne programe/kurikulume u uslovima predškolskog razuđenog vaspitno-obrazovnog konteksta, pored osobenosti svakog od aktuelnih modela, uočavamo njihovu zajedničku orijentaciju: proces usmjeren na dijete u ambijentu podijeljenih odgovornosti i bogate interakcije
(child-centered). Prema mišljenju McCombsa
i Whislerja, usmjerenost na dijete se oslanja
na pet principa:

1. Poznavanje i uvažavanje dječjih
osnovnih potreba u procesu učenja: potreba
za pripadanjem i podrškom, potreba za vlastitom kontrolom i potreba da dokaže svoje mogućnosti u osmišljenim vaspitno-obrazovnim
situacijama. Na taj način se ohrabruje dječja
motivacija, podstiču i uvažavaju dječje potrebe, interesovanja i prethodna znanja.
2. Istraživanja ukazuju na važnost prve
tri godine života za ukupan kasniji razvoj ličnosti. Način življenja, bogatstvo podsticaja,
vrsta interakcije koju dijete ostvaruje sa okruženjem se reflektuje na kasnije ponašanje,
nivo samostalnosti, zrelost i aktivnost.
3. Stalno se ističe holistički pristup razvoju tj. važnost osnaživanja svih razvojnih
domena. Permanentna briga o socio-emocionalnim potrebama djeteta povećava akademske učinke u daljem razvoju i unapređuje komunikaciju na svim nivoima.
4. Važna je činjenica da je proces bitan
koliko i sam rezultat, da djeca znaju da prave
izbore i to treba poštovati.
5. Znanje je kompleksno, zahtijeva preispitivanje, istraživanje, primjenu u životnim
situacijama (Vonta, T., 2009).
Uz sve navedene uporišne ideje, ovi programi temelje se na pretpostavkama o razvojnoj odmjerenosti, individualnoj primjerenosti i kulturološkoj prikladnosti. „Kao u dugi,
u spektru kvaliteta konteksta ranog djetinjstva postoje nepromjenljivi sastojci, ali spek-

tar sam po sebi nije fiksan nego se pojavljuje iz kombinacije pojedinačnih uslova viđenih
iz pojedinačnih perspektiva”. (Woodhead, Petrovič-Sočo, 2011)
Sve što je dokazano istraživanjima i formulisano u teoriji o dječjem načinu učenja i
razvoja se koristi pri oblikovanju kurikuluma,
uz puno poštovanje kontekstualnih konstitutivnih varijabli.
Aspekti aktuelnog
crnogorskog kurikuluma
Humanističko-razvojna koncepcija vaspitanja i obrazovanja, Konvencija o dječjim
pravima, otvorenost pedagoških ideja i koncepcija, demokratizacija odnosa u porodici i
društvu, izmijenjena slika o djetetu i djetinjstvu u okrilju novih naučnih spoznaja, te neprikosnovena argumentacija o mogućnostima
i načinima učenja na ranom uzrastu, polazišta
su za novi kurikulum, u našoj sredini. U kontekstu reformskih izmjena crnogorskog obrazovnog kompleksa sadržaja po segmentima
u vertikali, 2004. godine, unutar referentnih
Osnova programa, razrađen je Program za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i
obrazovanju (2004). Nakon sedmogodišnje
primjene reformskog prvobitnog formata kurikuluma, urađena je njegova revizija, a ranije
projektovana temeljna načela, ciljevi, didaktičke preporuke za rad vaspitača, način plani423

ranja i evaluacije, i dalje su polazišta i ishodišta Programa (2011). Program je strukturiran
po područjima aktivnosti (7), koja su komponovana od tri vrste ciljeva za svaku oblast: otkrivanje i ovladavanje sobom, razvijanje odnosa i izgrađivanje saznanja o drugima i otkrivanje svijeta i izgrađivanje znanja o njemu; a zatim su predložne tri vrste aktivnosti: životno-praktične, specifične i kompleksne aktivnosti.
Slijede metodska uputstva za vaspitače, značaj
sredine za učenje i uloga/e porodice. Sadržaji i
aktivnosti nijesu propisani, već je vaspitačima
data prilika i profesionalna sloboda da razvijaju kurikulum prema konkretnom kontekstu,
koga čine jedinstveni sastav djece, profesionalaca, roditelja u Posebno strukturiranom ambijentu, shodno lokalnim i društvenim specifičnostima. Ovako koncipiran kurikulum implicira izmijenjene i usložnjene uloge učesnika u vaspitno-obrazovnoj praksi, a od vaspitača kao autonomnog, emancipovanog profesionalca, očekuje se da promišlja praksu, konstruiše i evaluira efekte vlastitog djelovanja,
»planirajući naredne korake na osnovu refleksije a ne dogmatski, u normama« (akcija-refleksija-akcija – Marjanović, 1987).
Primjena kurikuluma u crnogorskoj
predškolskoj praksi
U namjeri da na najefikasniji način
„ukotvimo” Program, kao teorijski konstrukt
i zvanično usvojeni referentni programski
424

model u realitet predškolske prakse u crnogorskim vaspitno-obrazovnim ustanovama,
potrebno je bilo izgraditi svu infrastrukturu,
koja će moći kvalitetno odgovoriti zahtjevima
savremenog kurikuluma. Nakon višegodišnje
primjene zvaničnog programa, moguće je napraviti istraživačku, evaluativnu retrospektivu
efekata reforme u domenu predškolskog sistema. U okviru šireg istraživačkog projekta2
koji je bio višeaspekatski usredsređen na sagledavanje dimenzija reformisanog vaspitno-obrazovnog ambijenta u predškolskim ustanovama u Crnoj Gori, posebno smo fokusirali sadržaje aktuelnog predškolskog kurikuluma, Programi za područja aktivnosti, (2011),
kao i posebne primjerke dokumentacije i evidencije, koju vaspitači oblikuju prilikom planiranja i evaluacije programskih ciljeva/ishoda vaspitno-obrazovnog procesa. Imajući u
vidu osnovni predmet i cilj istraživanja (Utvrditi u kojoj mjeri vaspitno-obrazovni proces u
predškolskom institucionalnom kontekstu Crne
Gore odgovara na temeljne reformske pretpostavke/zadatke u domenu: vaspitno-obrazovnog procesa (učenja), kurikuluma, kompetencija vaspitača/nastavnika, organizacionih uslova
pod kojima se odvija vaspitno-obrazovni rad i
saradnje sa porodicom), u fokusu naše pažnje
u okviru opservacije vaspitno-obrazovnog
2 Nacionalni naučno-istraživački projekat »Efekti
reformskih promjena predškolskog vaspitnoobrazovnog konteksta u Crnoj Gori« , Filozofski
fakultet u Nikšiću, uz podršku MPCG, MNCG

procesa, bile su predškolske grupe u sve tri regije u Crnoj Gori (sjeverna, centralna i južna).
O kvalitetu, funkcionalnosti, praktičnoj cjelishodnosti aktuelnog Programa, načinu njegove implementacije, iz vizure naših naših ispitanika – vaspitača, nastojali smo da prikupimo relevantne informacije na osnovu primijenjene ankete, koja je realizovana na uzorku
od 480 vaspitača u Crnoj Gori (tri regije – 9
opština).
Analiziran je aktuelni crnogorski predškolski kurikulum (Program za područja aktivnosti, 2011) i nastavnički planovi rada (korišćen je prilagođeni ISSA protokol – Koraci ka kvalitetnoj praksi). U svrhu opsežnije i
obuhvatnije kvalitativne analize empirijskog
polja nalaza, primijenili smo i polustrukturirani intervju sa vaspitačima, čije smo grupe
posjetili (projektni tim).

li smo pitanja usmjerena na ključne dimenzije Programa, uz mogućnost izbora jedne od
opcija na trostepenoj skali procjene. U skladu sa mogućnostima i u okvirima optimalnih
referentnih granica rada, odabrani su neki od
značajnih pokazatelja iz istraživačkog kompleksa nalaza. Zanimalo nas je da li su kreatori Programa vodili računa o dječjim potrebama u dovoljnoj mjeri, da li su ciljeve formulisali iz dječje vizure, te da li je njihova operabilnost provjerljiva. Na osnovu dobijenih
rezultata, odnosno analize Programa, zaključujemo da su projektovani programski ciljevi
formulisani iz ugla djeteta, te da odgovaraju
uslovima prakse i potrebama učesnika u kontekstu, tj. da su svrsishodni, „rastegljivi” i pregnantni.

Analiza kurikuluma u praksi crnogorskih
predškolskih ustanova
(Istraživački nalazi)
Analiza Programa za područja aktivnosti
Sagledavajući kvalitet i obuhvatnost,
prezentnost, pragmatičnost, kao i nivo povezanosti zvaničnog, teorijskog programskog
modela sa vaspitno-obrazovnim procesom,
analizirali smo aktuelni, za profesionalce obavezujući, Program za područja aktivnosti. U
protokolu za analizu kurikuluma projektova425

Tabela 1. Procjena članova istraživačkog tima (10), u kojoj mjeri aktuelni Program uvažava razlike
u tempu razvoja, sposobnostima, potrebama djece, izborom jedne od opcija na trostepenoj skali
(u velikoj mjeri, donekle, nedovoljno)
Procenti

Kumulativni procenti

U velikoj mjeri

57,1

57,1

Donekle

14,3

71,4

Nedovoljno

28,6

100,0

Ukupno

100,0

Kao što se može vidjeti iz tabele 1, po
procjeni naših istraživača, aktuelni Program
afirmiše dimenziju individualizacije kroz projektovane kategorije ciljeva u 57,1% situacija,
u velikoj mjeri.
Takođe, na fonu savremenih tendencija
u domenu mogućnosti i puteva saznavanja i
učenja na ranom uzrastu, analizirani Program
u potpunosti adekvatno odgovara na te zahtjeve (dvije afirmativne opcije), omogućavajući
učenje kroz sva tri tipa aktivnosti (praktične,
specifične i kompleksne). No, kad je u pitanju koncept integrisanog učenja, u protokolu
sa rezultatima/procjenama, afirmativne opcije su markirane u 71,4% situacija od strane naših respondenata/vaspitača. Koncept
različitosti u korpusu srodnih pitanja usmjerenih na ovu problematiku, zastupljen je u domenu uvažavanja porodičnog učešća u 57,1%
situacija, dok se afirmisanje odgovarajuće
sredine za učenje nalazi u 71,4% situacija, tj.
ukupnih sadržaja Programa.
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Vaspitači, ispitanici u našem istraživačkom uzorku, kao što se vidi iz tabele 2, procjenjuju da je zvanični program prilagođen uzrastu djece i optimalno oblikovan, shodno razvojnim, ali i individualnim varijetetima/mogućnostima učesnika.
Na pitanje o stepenu razumljivosti i
funkcionalnosti Programa (tabela 3), ispitanici odgovaraju afirmativno, mada su uočljive razlike između regija. Tako anketirani vaspitači iz južne regije u 15,3% procjenjuju da
aktuelni program uglavnom nije sasvim razumljiv i u dovoljnoj mjeri funkcionalan. Iz intervjua (grupni intervjui) saznajemo da neki
ispitanici i dalje priželjkuju školarizovani, detaljno isplanirani, po segmentima razrađeni
program, koji bi nudio gotova rješenja i tipske matrice za razrađene i unificirane sadržaje. Razloge nalaze u izvjesnom »komoditetu«
i profesionalnoj »udobnosti«, odn. manjem
»riziku« od profesionalno složenijih izazova,
koju bi ovaj definisani program – model nudio.

uopšte nije

uglavnom nije %

uopšte nije %

ukupno %

4

1

121 25,6% 70,2%

3,3%

,8%

100,0%

Centralna 112 97

6

0

215 52,1% 45,1%

2,8%

100,0%

Sjeverna

47

76

1

0

124 37,9% 61,3%

,8%

100,0%

Ukupno

190 258

11

1

460 41,3% 56,1%

2,4%

uglavnom %

uglavnom nije

85

Južna

veoma %

uglavnom

31

Regija

ukupno

veoma

Tabela 2. Procjena vaspitača o nivou prilagođenosti Programa razvojno-uzrasnom nivou djece na
četvorostepenoj skali – broj vaspitača i procenti opredijeljenih ispitanika za jednu od ponuđenih
opcija (veoma prilagođen program, uglavnom, uglavnom nije i uopšte nije)

,2%

100,0%

118

22,9% 61,9% 15,3%

ukupno %

uopšte nije %

uglavnom nije %

uglavnom %

73 18 0

veoma %

27

ukupno

uopšte nije

uglavnom

Južna

veoma

Regija

uglavnom nije

Tabela 3. Procjena ispitanika o nivou/stepenu razumljivosti i funkcionalnosti aktuelnog Programa,
izborom jedne od opcija na četvorostepenoj skali (veoma razumljiv i funkcionalan, uglavnom,
uglavnom nije, uopšte nije) – broj ispitanika i procenat opredijeljenih za pojedine opcije

100,0%

Centralna 123 80

7

4

214

57,5% 37,4%

3,3%

1,9% 100,0%

Sjeverna

51

5

0

120

42,5% 53,3%

4,2%

100,0%

Ukupno

201 217 30 4

452

44,5% 48,0%

6,6%

64

,9%

100,0%

427

116 28,4% 62,1% 8,6% ,9%

100,0%

Centralna

124 78

7

4

213 58,2% 36,6% 3,3% 1,9%

100,0%

Sjeverna

64

59

3

0

126 50,8% 46,8% 2,4%

100,0%

Ukupno

221 209

20

5

455 48,6% 45,9% 4,4% 1,1%

100,0%

Otvoreni kurikulum omogućava puno
prilagođavanje projektovanih ciljeva i predloženih aktivnosti vaspitnom ambijentu, odnosno potrebama, mogućnostima i specifičnim
zahtjevima sredine u kojoj »živi« (tabela 4).
Naši ispitanici procjenjuju da je aktuelni program primjeren, tj. adekvatno prati aktuelna
dešavanja na širem i užem planu konteksta, u
kojem nastaje i iz koga »izrasta«.
Iako se kurikulum usmjeren na dijete i
vaspitno-obrazovni proces realizuje u crnogorskim predškolskim ustanovama već više
od deceniju, izmijenjeni kontekst u kojem
se uloge učesnika usložnjavaju, umrežavaju i
stalno preispituju kroz praksu, nalaže vaspitačima permanentno usavršavanje profesionalnih kompetencija, u cilju što efikasnije imple-

ukupno %

1

uopšte nije %

uopšte nije

10

uglavnom %

uglavnom nije

72

veoma %

uglavnom

33

ukupno

veoma
Južna

Regija

428

uglavnom nije %

Tabela 4. Procjena ispitanika o nivou/stepenu primjerenosti Programa aktuelnom vremenu i
okolnostima, izborom jedne od opcija na četvorostepenoj skali (veoma, uglavnom, uglavnom
nije, uopšte nije) – broj ispitanika i procenat opredijeljenih za pojedine opcije

mentacije Programa. U polju novih kompetencija markirane su otvorenost na promjene,
redefinisanje „tradicionalnih uloga” i pristupa
učenju, te afirmisanje savremene paradigme
djeteta kroz primjenu raznovrsnih metodskih
strategija i didaktičko-metodičkih postupaka. Savremena praksa vaspitača uključuje građenje značenja, podržavanje aktivnog učenja,
stimulisanje odgovornosti, pružanje izbora i
poznavanje dječjih mogućnosti (Krnjaja, Miškeljin, 2006).
Naši ispitanici procjenjuju, opredjeljujući se za dominantno dvije afirmativne opcije (tabela 5), da su vaspitači kompetentni da
aktuelni program implementiraju u vlastitom
kontekstu znalački i primjereno specifičnim
okolnostima i vaspitno-obrazovnom procesu.

u potpunosti

uglavnom jesu

uglavnom nijesu

ukupno

u potpunosti %

uglavnom jesu %

uglavnom nijesu %

ukupno %

Tabela 5. Procjena ispitanika o nivou/stepenu osposobljenosti vaspitača za realizaciju aktuelnog
programa, izborom jedne od opcija na četvorostepenoj skali (veoma, uglavnom, uglavnom nije,
uopšte nije) – broj ispitanika i procenat opredijeljenih za pojedine opcije

Južna

48

71

2

121

39,7%

58,7%

1,7%

100,0%

Centralna

123 86

2

211

58,3%

40,8%

,9%

100,0%

Sjeverna

49

71

2

122

40,2%

58,2%

1,6%

100,0%

Ukupno

220 228

6

454

48,5%

50,2%

1,3%

100,0%

Regija

Planiranje i programiranje u
crnogorskim predškolskim ustanovama
Budući da je način planiranja uslovljen
usvojenim zvaničnim programskim modelom, kao i skupom organizacijsko-strukturnih odrednica, te autonomnim pedagoškim
pristupom vaspitača, mogući su različiti pravci oblikovanja tematskih planova.
Analizirajući planove vaspitača u vaspitnim grupama u Crnoj Gori, zaključujemo
da vaspitači planiraju tematski, te da dominiraju uopštene, prilično okvirno postavljene teme, koje se segmentiraju po užim podtemama, odnosno konceptima. Na pitanje u intervjuu o pristupu i načinu odabira tema, od

vaspitača dobijamo objašnjenja da je ovakav
deduktivni postupak razvijanja tema, nasurot spiralnom pristupu, imanentnom integrisanom modelu, oslonjen na prethodna iskustva, na dugogodišnje navike u pogledu odabira sadržaja za organizovanje dječjeg učenja.
Takođe, zanimalo nas je i koje polazište ili kriterijski parametar pri planiranju vaspitno-obrazovnih aktivnosti, polazeći od aktuelnog
programa, preovlađuje u našoj praksi. Naravno, izbor tematskog pristupa i autonomija pri
oblikovanju aktuelnog kurikuluma zavisi od
stepena razumijevanja Programa, organizacijske strukture predškolske ustanove, ali i od
one manje «vidljive realnosti», „sakrivene” u
kulturi i nasljeđu sredine. Pri tome valja ima429

Slika 1. Procjena vaspitača o stepenu zastupljenosti tematskog planiranja u praksi
(tri regije u Crnoj Gori – južna, centralna i sjeverna)

ti na umu da su sve organizacijske dimenzije (strukture) u međusobnom interaktivnom
djelovanju (Fullan, 1999; Datnow, et.al., 2002;
Senge, 2002), pa je potrebno ne samo istražiti, sagledati i razumjeti svaku ponaosob nego
i kontinuirano istraživati njihovu međusobnu
povezanost, prepletenost i uslovljenost (Šagud, 2012, 465). Analizirani planovi vaspitača
pokazuju da vaspitači dominantno polaze od
područja aktivnosti, kompatibilno sa Programom, a rjeđe od razvojnih domena ili centara
interesovanja.
Kvalitet ranog predškolskog konteksta
uslovljen je fluidnim, različitim značenjima,
refleksijama, evaluacijom i samoevaluacijom
učesnika u jedinstvenom predškolskom ambi430

jentu. I zato se s razlogom vraćamo navodima
Lorisa Malaguzija, koji ilustrativno ističe sve
bogatstvo različitosti (stotine jezika) u dječjem kontekstu, u kongruenciji sa procesnim,
interpretativnim pristupom sagledavanju dimenzija kvaliteta predškolskog konteksta. Konačno, dijete se izražava na različitim poljima i uči u svom prirodnom okruženju, koje je
slojevito, isprepleteno, poput „asure” (Te Wariki-Novi Zeland), promjenjivo, a ne fiksirano
i jasno determinisano. Zato se od savremenog
profesionalca očekuje osjetljivost i otvorenost
za sve aspekte dječjeg razvoja, jednako uvažavanje svih programskih područja vaspitanja,
poštovanje jedinstvene kontekstulne infrastrukture, koja predstavlja funkcionalni, integrativni okvir i vezivno tkivo vaspitnog pro-

cesa. Naši ispitanici iz sve tri regije smatraju da tematski planovi i način njihove implementacije zaista odražavaju holistički pristup
djetetu u aktuelnom crnogorskom predškolskom kontekstu (tabela 6).

red centara za učenje u svom radnom kontekstu, uvažavaju potrebe učesnika, uključujući
članove porodice, saradnike i druge, po potrebi. Takođe, prilikom planiranja vaspitači
modifikuju planove prema dinamici grupe i
promjenama u okruženju.

Na fonu individualizacije, holističkog pristupa i afirmacije demokratskog ambijenta za učenje i život u predškolskoj ustanovi, od vaspitača se očekuje da variraju metodske strategije i postupke u radu kako bi izašli
u susret različitim stilovima učenja i specifičnim potrebama djece. Prema procjeni naših
respondenata, vaspitači u svim regijama adekvatno i u visokom procentu poštuju i planiraju različite stilove i puteve saznavanja i učenja kod djece (tabela 7). Planiraju i koriste raznovrsne materijale za učenje, variraju raspo-

Budući da je otvoreni kurikulum „podatan” prema svim osobitostima konteksta u kojem se oživotvoruje, jasno je koliko je važno
mjesto roditelja u gradnji tog autentičnog vaspitnog prostora. Zato smo od vaspitača, koji
transponuju kurikulum u praksu, nastojali da
saznamo koliko su zapravo otvoreni za roditeljsku konkretniju i određeniju participaciju
u životu predškolske ustanove.

veoma
često

često

rijetko

ukupno

ukupno %

Tabela 6. Procjena ispitanika o nivou/stepenu uvažavanja sveobuhvatnog (holističkog) pristupa
pri planiranju, izborom jedne od opcija na trostepenoj skali (veoma često, često, rijetko) – broj
ispitanika i procenat opredijeljenih za pojedine opcije
veoma
rijetko
često %
često %
%

Južna

60

48

3

111

54,1%

43,2%

Centralna

144

73

0

217

66,4%

33,6%

Sjeverna

59

59

4

122

48,4%

48,4%

3,3%

100,0%

Ukupno

263

180

7

450

58,4%

40,0%

1,6%

100,0%

Regija

2,7%

100,0%
100,0%

431

često

rijetko

veoma često
često %
%

Južna

44

59

11

114

38,6%

Centralna

92

117

4

213

Sjeverna

48

61

10

Ukupno

184

237

25

Regija

rijetko
%

ukupno
%

veoma
često

ukupno

Tabela 7. Procjena ispitanika o nivou/stepenu uvažavanja različitih stilova učenja djece pri
planiranju, izborom jedne od opcija na trostepenoj skali (veoma često, često, rijetko) – broj
ispitanika, procenat opredijeljenih za pojedine opcije, c2 – razlika između ispitanika iz tri regije
i Kramerov V koef. pokazuje da li su te razlike povezane (c2=10,929 df=4, p=.027 Kramerov
v=,111)

51,8%

9,6%

100,0%

43,2%

54,9%

1,9%

100,0%

119

40,3%

51,3%

8,4%

100,0%

446

41,3%

53,1%

5,6%

100,0%

veoma često rijetko
često % %
%

ukupno
%

109

11,0% 59,6%

100,0%

32

208

46,2% 38,5% 15,3% 100,0%

53

42

120

20,8% 44,2%

198

106
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30,4% 45,3% 24,2% 100,0%

veoma
često

često

rijetko

Južna

12

65

32

Centralna

96

80

Sjeverna

25

Ukupno

133

Regija

432

ukupno

Tabela 8. Procjena ispitanika o nivou/stepenu uključivanja roditelje u izbor tema prilikom
planiranja, izborom jedne od opcija na trostepenoj skali (veoma često, često, rijetko) – broj
ispitanika, procenat opredijeljenih za pojedine opcije, c2 – razlika između ispitanika iz tri regije
i Kramerov V koef. pokazuje da li su te razlike povezane (c2=54,788 df=4, p=.000 Kramerov
v=,250)

29,3

35%

100,0%

Koji su najčešći problemi pri planiranju?
Iz intervjua sa vaspitačima saznajemo
da tematsko planiranje ima niz pozitivnih aspekata: omogućava integrisano, a ne samo
„asocijativno” povezivanje sadržaja iz različitih oblasti vaspitno-obrazovnog rada (Pavlovski, 1997), omogućava uspostavljanje suštinskih pojmovnih veza i unaprijeđenih postupaka podučavanja, ciljeva iz programskih područja, nasuprot ranijem segmentisanom planiranju pojedinih oblasti, odnosno sadržaja u

njima. No, i dalje im je problem da planiraju i realizuju individualizovane aktivnosti jer
su grupe veoma brojne: „Neka djeca o nekoj
temi znaju više, neka manje, teško je to uskladiti, planirati i realizovati. Kako da uključimo
roditelje i otvorimo više centara interesovanja, kad sa ovolikim brojem djece treba preživjeti!? Postajemo čuvari, u prvom redu!” (vaspitačica, Podgorica).
Budući da i dalje vaspitači imaju poteškoća oko izbora i načina razvijanja i oblikovanja tema, te adekvatnog realizovanja i ope-

poteškoće pri konkretizaciji programskih ciljeva u okviru fokusiranih tema

neadekvatno strukturirana radna knjiga

broj djece ne odgvora pedagoškim normativima

nedostatak stručnog saradnika koji bi
nam pomagao u tome

poteškoće pri prilagođavanju ciljeva
razvojnim mogućnostima djece

nedostatak literature

neusaglašena mišljenja vaspitača i fluidna interesovanja djece

teme se previse prolongiraju

premali prostor

ukupno

Tabela 9: Mišljenje vaspitača/ispitanika iz tri regije u Crnoj Gori o najčešće prisutnim problemima
i izazovima u procesu planiranja vaspitno--obrazovnog rada i primjene Programa u praksi,
iskazano putem odgovora na otvoreno pitanje. Najčešće dobijeni odgovori su u tabeli prikazani
u okviru 9 kategorija grupisanih odgovora naših ispitanika (178 odgovorilo)

Južna

24

0

5

0

3

3

7

0

0

42

Centralna

41

2

19

0

2

5

9

1

1

80

Sjeverna

37

5

1

2

3

4

4

0

0

56

ukupno

102

7

25

2

8

12

20

1

1

178
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racionalizacije ciljeva (tabela 9), oni očekuju
više namjenski osmišljene i praktično utemeljene obuke, ali i osnaživanje kontinuiteta u sistemu, u smislu funkcionalnijeg povezivanja
između inicijalnog („pre-service”) i radnog
(„in service”) obučavanja.
Zaključak
Prema dobijenim podacima i ukupnoj
empirijskoj evidenciji o aktuelnom crnogorskom predškolskom kontekstu, zaključujemo
da je predškolski kurikulum, iz vizure procjenjivača i respondenata/vaspitača, svrsishodno
koncipiran, funkcionalan u praksi, te da vaspitači autonomno biraju puteve i načine njegove implementacije shodno kontekstualnim
specifičnostima, potrebama djece, i neizostavno, vlastitoj profesionalnoj percepciji najcjelishodnijeg vaspitno-obrazovnog modela.
No, na osnovu istraživačkih pokazatelja smo markirali i polja izazova koja mogu

biti polazište za dalje unapređivanje ukupne
predškolske prakse u Crnoj Gori. Prepoznajemo: poteškoće pri konkretizaciji programskih
ciljeva u okviru fokusiranih tema i njihovom
prilagođavanju razvojnim mogućnostima
djece, u kurikulumu nisu u dovoljnoj mjeri
zastupljeni neki važni koncepti, neadekvatno
strukturirana pedagoška evidencija, broj djece ne odgovara pedagoškim normativima, pa
je i mogućnost optimalnog individualizovanja i razvoja kurikuluma u praksi otežana, neusaglašena mišljenja vaspitača, tj. „implicitne
pedagogije” i očekivanja učesnika nisu sasvim
u sinergiji, teme su često fluidne/rasplinute.
Konačno, ostarivanje Programa uslovljeno je
sredinom, uslovima, praktičnim interpretacijama referentnih programskih smjernica, pa
je od izuzetnog značaja afirmisanje akcionih
i drugih participativnih istraživanja u svrhu
unapređivanja kvaliteta života u crnogorskim
predškolskim ustanovama.
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Завод за унапређивање образовања и васпитања, Бeoгрaд

Дoц. др Гoрдaнa Никoлић,2
Пeдaгoшки фaкултeт у Сoмбoру, Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ
ШКОЛЕ, НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА И ВРСТЕ СМЕТЊИ
Резиме: Ученици са сметњама у развоју у Републици Србији се образују у основним
и средњим школама и у школама за ученике са сметњама у развоју. Образовање ових ученика је рeгулисано Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником
о образовној, здравственој подршци деци и ученицима са сметњама у развоју. У складу
са законом, основне школе су почеле да примају децу са различитим сметњама и развојним тешкоћама, а специјалне школе су почеле са инплементацијом „редовног” плана и
програма. Рад презентује истраживање чији је циљ био да истражи колико је образовни
систем припремљен за образовање ученика са сметњама у развоју. Тестирање образовних постигнућа ученика са сметњама у развоју трећег разреда основне школе из српског
језика, математике и природе и друштва обављено је у периоду мај–јун 2013. Узорак се
састојао од 88 ученика са сметњама у развоју, 41 ученика са сметњама у развоју који се
образују по ИОП-у у основним школама и 47 ученика који се образују по ИОП-у у школама за ученике са сметњама у развоју. Ученици су на основу плана и програма за трећи
разред радили тестове српског језика, математике и природе и друштва. Тестове су припремили саветници за наведене предмете из Завода за унапређивање образовања и васпитања. Циљна група су били ученици са различитим сметњама: оштећење слуха, сметње са видом, интелектуалне сметње, моторичке сметње, ученици на болничком лечењу
и аутизам. Истраживањем је било обухваћено десет основних школа на територији
града Београда, пет основних школа у којима се образују ученици са сметњама у развоју и пет основних школа за ученике са сметњама у развоју. Резултати су показали

1 zorica.popovic@zuov.gov.rs
2 gocadra@gmail.com
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ниво усвојености наставних садржаја у односу на сметњу и специфичности које су одређене наставним садржајима из одређених предмета.
На основу анализе резултата дати су предлози за утврђивање механизама за континуирану процену стручне подршке деци и ученицима са сметњама у развоју, у основним школама и школама за ученике са сметњама у развоју као и могућности унапређивања наставе и образовања ученика са сметњама у развоју, без обзира на то где стичу
образовање.
Кључне речи: образовање, образовна постигнућа, ученици са сметњама у развоју

Увод
Од Виготског (1996), који је поставио темеље савременог система образовања ученика са сметњама у развоју, па до
данас, много тога се променило. Међутим,
када је реч о улози школе и њеног кључног циља који се тиче образовања и васпитања ових ученика, суштина је остала
иста. Покрет масовнијег отварања основних и средњих („редовних”) школа за децу
са сметњама у развоју, у неким земљама,
започео је пре више од пола века, а у другим, интензивније, у последњој деценији
(Николић, 2014). У Америци је 1997. године усвојен Акт у форми амандмана који
се тиче подршке и индивидуализације у
образовању ученика са сметњама у развоју (Аmendments to the Individuals with
Disabilities Education Act IDEA; Chitiyoetal,
2011), у Великој Британији (2010) усвојен
је Акт о једнакости, који је у свом пуном
обиму почео да се примењује 2011. године, када је и започето испитивање значаја
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његове примене. Реч је о Акту којим се
обезбеђују сви потребни видови подршке ученицима са тешкоћама у учењу изазваним сметњама или тешкоћама у развоју,
у редовним и специјалним школама. Поред подршке, важно питање се тиче курикулума који поред програма и садржаја укључује и процену исхода ученика.
Питање сумативног и формативног процењивања постигнућа добија посебну димензију код индивидуализованог приступа у раду са ученицима са сметњама у развоју. Поред испитивања ефеката различитих приступа у процени исхода, актуелна
су и истраживања која се баве утицајем
посебних приступа у раду и њихов утицај
на академска постигнућа ових ученика. Један од приступа усмерених ка унапређивању академских постигнућа је и позитиван бихевиорални приступ или подршка
(PBS), који подразумева приступ повезивања подстицајног окружења и редизајнирања курикулума. Мета-анализа ове методе, која издваја важност окружења и при-

лагођеног курикулума, потврђује позитивну корелацију од 0.40 између издвојених варијабли (Chritiyo et al, 2011).
Важност унапређивања системских
решења за процену академских постигнућа ових ученика издвајају и аутори Гортин и Мордик (Gartin and Murdick, 2001),
који сматрају да, поред неопходне адаптације курикулума, треба стално унапређивати и етос школе. Фјулен (Fullan, 1991,
Николић, 2014) сматра да кретање школе
у правцу промене подразумева поверење
и решеност да се остваре бољи резултати.
Одређени аспекти промена у раду школе
су мерљиви и представљају добру основу
за праћење развоја школе у правцу њене
прилагођености потребама ученика са
проблемима у учењу који настају као последица сметњи у развоју. Један од начина процене квалитета у раду са ученицима
са сметњама у развоју, јесте и процена постигнућа ученика, чиме се овај рад и бави.
Приказ неких од приступа у процени
постигнућа ученика са сметњама у
развоју
Од различитих педагошких и дидактичких приступа од краја деветнаестог и
почетка двадесетог века, издвајају се они
који су развијали различите моделе у процени ученичких постигнућа, што је укљу-

чивало и процену постигнућа ученика
који одступају од уредног развоја.
Монтесори модел подржава приступ
„самоедукације” ученика, где наставник
асистира детету да би се оно усавршило кроз свој лични напор и труд. Ученици у школама Монтесори се не тестирају
и не добијају оцене као у другим школама.
За педагогију и дидактику посебно су важна истраживања која имају за циљ процену различитих постигнућа ученика из
тих школа и предшколских установа, као и
компаративна анализа постигнућа ученика традиционалне основне школе и школе Монтесори. Једно од таквих истраживања у области постигнућа методе Монтесори, у коју су били укључени и ученици са
проблемима у учењу, обављено је у држави
Милвоки (USA, Milwaukee, 2006).
Ученици из школе Монтесори на
тестовима су показали већу креативност
у писању састава. На тестовима из граматике, писања и математике резултати код
ученика традиционалне и школе Монтесори били су изједначени. При томе, ученици из школе Монтесори нису у току школовања стекли искуство у решавању тестова и оцењивању на класичан начин (Lillard,
2006, према: Николић, 2014).
Приступ који такође издвајамо је
План Далтон (Parkhurst,1922), код кога су
програми из сваког предмета поставље439

ни на три нивоа. Ученик сам бира ниво по
коме ће учити, у складу са могућностима,
интересовањима и темпом који му одговара. Овај приступ омогућава ученику да из
појединих предмета буде на нивоу различитих разреда. Када је реч о ученицима са
сметњама и тешкоћама у развоју, они раде
у складу са својим могућностима и у темпу
који им одговара, а процена постигнућа је
у вези са индивидуалним планом.
У периоду тридесетих година прошлог века, Карлт Вешбурн (Carlet Weshburne)
поставља методе Винетки плана, којим се
ученицима омогућава рад у складу са њиховим развојем, тако што су постављени
минимални исходи за сваки разред.
Критичар фронталне наставе и једнообразног тестирања ученика је био и
швајцарски педагог Роберт Дотренс, који
је својом изјавом: „Да школи није задатак
да само учи децу знању, већ је њен пречи задатак да их научи како да учи и да школа само пуни чињеницама главу, а не ради
на њеном формирању” (Dottrens, 1959)
указао на неопходност развоја критичког
мишљења код ученика које је могуће проценити индивидуалним тестовима. Дотренс је први осмислио и развио дидактичку технику са наставним листићима
(фрац. la fishe – листић, цедуљица), али и
ученичке мапе (портфолио), које представљају збир свих радних листића које је ученик током године радио (Dottrens, 1959).
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Актуелни приступ у процени постигнућа ученика са тешкоћама у учењу које су
изазване сметњама у развоју, креће се од
појединачних процена тестовима који се
припремају за сваког ученика у складу са
његовим индивидуалним планом, до покушаја да се утврди ниво елементарних
знања и вештина који, преточени у стандарде постигнућа, представљају коту од
које је могуће проценити колико ученик
објективно заостаје од вршњачке групе.
Ово је уједно и основа за утврђивање видова подршке у циљу унапређивања услова за учење у школи и код куће. У Сједињеним Америчким Државама је 2009. године припремљено Заједничко језгро државних стандарда на иницијативу Националне асоцијације одбора за образовање
(Porter et al., 2012 према: Thomas, E., etal.,
2013). Иницијативу заједничке адаптације
стандарда постигнућа прихватило је 45 држава, како би се омогућило шире праћење
постигнућа и њихова упоредна анализа
(Common Core State Standards Initiative,
2012, Thomas,E.,etal.,2013).
Када је реч о образовању ученика
са сметњама у развоју и инвалидитетом,
кључно питање кoје се намеће тиче се приступа, односно методологије погодне за
процену академских али и осталих постигнућа код тих ученика. Приступи за процену постигнућа ученика са сметњама у развоју и са инвалидитетом су различити, пре

свега, између земаља које примењују јединствени курикулум и оних које поред
јединственог примењују и посебни курикулум. У земљама у којима се поред јединственог примењује и посебан курикулум,
у употреби су посебни стандарди знања и
вештина који су припремљени у складу са
посебним садржајима и компетенцијама
(Policy Paper 5, 2009).
Рад на повезивању курикулума са
прилагођеним и измењеним компетенцијама, као и припрема прилагођених и
посебних стандарда знања и вештина, доприноси унапређивању могућности за
објективну процену постигнућа ученика
као и процену начина рада наставника и
специјализованих стручњака у учионици
и ван ње (Lovaas, I., et. al., 1981).
Такође, многи аутори у својим радовима истичу да постоји мали број истраживања са подацима о академским постигнућима ученика у специјалним и редовним
школама, као и чињеницу да је потребно
радити на развијању следећих тема: континуирано испитивање академских постигнућа ученика са различитим сметњама и
тешкоћама у развоју; испитивање односа
академских постигнућа и окружења у коме
се ученици образују; испитивање утицаја
различитих приступа у раду наставника и
препознавање најуспешнијих начина рада
који унапређују успешност ових ученика
(Anderson, J.,etal., 2009).

У Великој Британији су током шест
месеци праћена и тестирана постигнућа
ових ученика у 49 специјалних и редовних школа. Резултати су потврдили да су
додатна подршка као и сигурнији приступ
наставника у раду са ученицима, утицали на боља постигнућа код ученика, без
обзира на тип школе у којој се ученици
образују, односно у којој наставници раде
(Feiler А., 2012).
С обзиром на чињеницу да се за ученике са сметњама и тешкоћама у учењу и
развоју поставља индивидуални образовни план, констатована је и неопходност да
се јасно сагледају и механизми за процену
остварености постављених циљева у раду
са учеником (Mc Nary, S., et al., 2005). Проценом нивоа остварености постављених
циљева долази се до података о постигнућима ученика, што је посебно важно код
ученика чија постигнућа или компетенције не улазе у оквир државних стандарда
знања и вештина. У циљу испитивања ученичких постигнућа, научници Курт и Мастерџорџ (Kurth, J., & Mastergeorge, J., 2010)
су припремили инструменте за процену
остварености постављених циљева.
Инструменти су представљени у
виду табела које помажу наставницима да
поставе везу између курикулума, компетенција (циља) и стандарда, али које служе и за утврђивање механизама погодних
за процену остварености циља (табела 1).
441

Табела бр. 1: Како се процењују постављени циљеви у индивидуално образовном плану
Битне
Начин
Да ли
Ограничења ЦиљеСтанинформапраје циљ
– проблеми
ви
дарди
ције
ћења
остварен?

Област
Читање
Математика
Писање

Табела бр. 2: Анализа постављених циљева
Тотал

Академска
постигнућа

Говор Соција- Мото- Брига о Понализација рика
себи
шање

циљеви
% од
тотала

100

Други ниво разраде се односи на везу стандарда дефинисаних за одређени образовни ниво са посебним стандардима утврђеним за сваког ученика (табела 2.) (Kurth, J.,
& Mastergeorge, J., 2010).
Испитивање академских постигнућа
у школама за образовање ученика са
сметњама у развоју у Републици Србији
У оквиру Закона о основама система образовања и васпитања регулисано је
да се у школама за образовање ученика са
сметњама у развоју примењује заједнички план и програм. Увођење заједничког
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плана и програма у ове школе је планирано поступно, односно годину за годином,
од године када је закон усвојен. У склопу
таквог приступа, заједнички програм се у
току 2011/12. године, примењује од првог
до трећег разреда, док се на осталим нивоима и даље примењују посебни и прилагођени планови и програми. За посебне
и прилагођене програме се не припремају
стандардизовани тестови знања, већ наставници сами припремају задатке отвореног типа.
Потребно је нагласити да су у наставним плановима и програмима формулисани циљеви и задаци за све нивое образо-

вања како би се отворио јасан оквир за наставнике који за ове ученике припремају
тестове са низом задатака отвореног типа.
Разлика између стандардизованих тестова и тестова са задацима отвореног типа
садржана је у следећем приказу: „У наставној пракси, поред стандардизованих
тестова знања, користе се низови задатака отвореног типа које саставља наставник, а на које ученик одговара у писаном облику. Када се примењује стандардизовани
тест знања, такву врсту испитивања постигнућа ученика називамо тестирањем
знања. Ако наставник сам конструише низове задатака отвореног типа, онда говоримо о испитивању постигнућа ученика”.
Коришћење теста или низова задатака отвореног типа је добар избор када се
жели да се на ефикасан, објективан и економичан начин испитају постигнућа ученика. На тај начин се:
• прати и вреднује шири обим постигнућа ученика;
• прати и оцењује постигнуће већег
броја ученика;
• прате и мере која знања су ученици усвојили, до које мере их разумеју и да ли увиђају њихову практичну вредност (Тестови и оцењивање у настави, 2011).
Ипак, провере постигнућа само
тестовима отвореног типа, без могућности

упоредне анализе, остављају недоумицу
како самог квалитета тестова за процену
постигнућа, пошто наставници сами припремају тестове, тако и недоумицу о реалним постигнућима тих ученика, с обзиром на то да је све базирано на субјективној процени самог наставника. Чињеница
да у нашој земљи није понуђена листа прилагођених и измењених стандарда знања
и вештина за све оне ученике који нису у
могућности да остваре основни ниво стандарда знања, доводи у питање напредак
ових ученика (по процени стручњака број
тих ученика је око 20% од укупне ученичке
популације) (Прeвшић, 2007).
Ако се овоме дода и чињеница да се
спољна евалуација академских постигнућа
ученика у специјалним школама спроводи
само за ученике седмог разреда у оквиру
такмичења између школа за ученике са одређеним сметњама у развоју, подаци о академским постигнућима ових ученика су
веома ретки не само код нас већ и у многим другим земљама (Di Finizio, A., 2011).
Метод
Истраживање је реализовано у
Сектору за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања
у току школске 2012/13. године са циљем
да се испитају академска постигнућа уче443

ника са сметњама у развоју који стичу основно образовање и васпитање по наставном плану и програму основног образовања и васпитања уз индивидуални образовни план у складу са Законом, Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и
вредновање и Правилником о додатној
образовној, здравственој и социјалној
подршци детету и ученику. Ученици са
сметњама у развоју који се налазе у основним школама остварују право на додатну
подршку у образовању и васпитању због
тешкоћа у савлађивању наставних садржаја и остваривању општих исхода образовања.
3.1.Циљ истраживања је утврђивање успешности ученика трећих разреда
са сметњама у развоју који се образују у основним школама по ИОП-у (редовне школе) и у школама за ученике са сметњама у
развоју (специјалне школе) на основу постигнућа на тестовима знања из Српског језика, Математике и Природе и друштва.
Анализа је основ за конципирање модела стручне подршке за ове ученике, као и
за утврђивање механизма за континуирану процену стручне подршке деци и уче-
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ницима са сметњама у развоју у школама
за ученике са сметњама у развоју и основним школама.
3.2.Ток истраживања
На основу података Сектора за специфична питања о броју и заступљености ученика са сметњама у развоју у
основним школама, у јануару 2013. извршен је одабир основних школа и формиран узорак за истраживање. Интенција
истраживања је била да у оквиру узорка
буду заступљене све сметње, као што су заступљене у целокупној популацији ученика са сметњама у развоју, у оквиру првог
циклуса основног образовања. Сметње су
груписане у десет група, а у једанаестој се
налазе неспецифичне сметње које се нису
могле сврстати ни у једну групу.
3.3.Узорак
Узорак се састојао од 88 ученика
трећег разреда (ученици са сметњама у
развоју који се образују у основним школама и ученици који се образују у школама
за ученике са сметњама у развоју).

Табела бр. 3: Узорак истраживања и школе у којима је истраживање спроведено
Врста школе

Назив школе

м

ж

Бр.
уч.

5

15

Основна

ОШ „Марија Бурсаћ”, Звездара

10

школа

ОШ „Влада Аксентијевић”, Палилула

2

2

ОШ „Јанко Веселиновић”, Вождовац

1

1

ОШ „Свети Сава”, Младеновац

6

6

12

ОШ „Влада Обрадовић Камени”,
Ледине

4

7

11

23

18

41

7

3

10

4

7

11

Основна школа „др Драган Херцог”

12

11

23

Основнашкола „ДушанДугалић”

3

Укупно:
Основна школа за заштиту вида
„Драган Ковачевић”
Школа за оштећене слухом-наглуве
„Стефан Дечански”

Школаза
ученике
са сметњама

Укупно
Укупноученика

3

26

21

47

49

39

88

Графикон бр. 1: Врсте сметњи (заступљеност у узорку)
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На основу графикона, највећа
је заступљеност сметњи узрокованих
оштећењем слуха (13), телесних сметњи
(13) и интелектуалних сметњи (11). Ученици који имају успорен развој (11) заступљени су такође у већем броју. Ученици који су едукативно запуштени (9), ученици са церебралном парализом (7), сметњама са видом (7) и дислексијом и дисграфијом (6) заступљени су у узорку подједнако. Најмање је ученика са аутизмом (4) и
лошом пажњом (3).
Уочава се асиметричност расподеле
појединих сметњи у односу на врсту школе. У специјалној школи су заступљене
теже сметње као што су аутизам (4 ученика), церебрална парализа (6 ученика), сен-

зорне сметње (12 ученика са оштећењем
слуха и 6 ученика са сметњама вида) и телесне сметње (13 ученика). У редовној
школи су доминантне едукативна запуштеност (7 ученика), дислексија и дисграфија (6 ученика), успорен развој (11 ученика), лоша пажња и 3 ученика и интелектуалне сметње).
3.4. Инструменти
У периоду фебруар-март 2013, конципирани су тестови за проверу знања
из српског језика, математике и природе
и друштва, у складу са планом и програмима основних школа. Тестове су припремили стручњаци за предмете из Центра за

Графикон бр. 2: Заступљеност сметњи у школама (редовна и специјална)
Vrsta škole i vrsta smetnje
14
12
10
8

specijalna
redovna

6
4
2

446

e

sm

et
n

je

ta
lo
os

te
le
sn

m
et

nj
e

nj
e
sl
uh
-s

vi
dsm
et

žn
ja
pa
a
lo
š

en
di
os
sl
ek
t
si
ja
/d
is
gr
af
ija
us
po
re
n
ra
ce
zv
re
oj
br
al
na
pa
ra
liz
a

ed
uk

at
iv

na

za
pu
št

au
tiz
am

IQ

sm

et
n

je

0

4. Резултати истраживања

развој планова и уџбеника у сарадњи са
стручњацима из Сектора за специфична
питања. Сваки тест се састојао од 12 задатака – 9 задатака је било на основном а 3
задатка на средњем нивоу.

Постигнућа ученика са сметњама у
развоју у зависности од наставног предмета

Поузданост тестова је испитивана помоћу статистичке мере Кронбахова
алфа, која је за тест из математике и српског језика имала вредност 0,865 (већа од
0,7), а за тест из природе и друштва 0,864,
што показује да сви задаци испитују предмет мерења.

На основу података из табеле најбољи резултати су постигнути на тестовима из природе и друштва (М=9,089), нешто лошији резултати су постигнути из
српског језика (М=8,392), док су најслабији резултати постигнути из математике
(М=6,24).

Табела бр.4: Постигнућа на тестовима из математике, српског језика и природе и
друштва
DescriptiveStatistics
N

Mini- Maximum mum

Mean

Statis- Statis- Statis- Statistic
tic
tic
tic

Std. Deviation

Skewness

Kurtosis

Std.
Error

Statistic

Statis- Std. Statis- Std.
tic
Error
tic
Error

Математика

88

.0

12.0

6.214

.3750

3.5175

-.315

.257

-.841

.508

Српски језик

88

.0

12.0

8.392

.3624

3.4000

-.894

.257

-.276

.508

Природа

88

.0

12.0

9.089

.3271

3.0682

-1.117

.257

.564

.508

Укупан скор

88

.0

36.0

23.694

.9730

9.1274

-.806

.257

-.190

.508
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4.1.Постигнућа ученика са
сметњама у развоју у
зависности од врсте школе

ученици специјалних школа су остварили резултат М=9,877, док су ученици из
редовних школа имали значајно нижа постигнућа М=8,185. Укупан скор на тестовима такође показује сличан однос: ученици специјалних школа су остварили резултат М=26,634, док су ученици из редовних
школа имали нижа постигнућа М=20,324.

На основу података из табеле, резултати ученика из специјалних школа су на
свим тестовима бољи од резултата ученика редовних школа: на тесту из математике ученици специјалних школа су остварили резултат М=7,353, док су ученици из
редовних школа имали значајно нижа постигнућа М=4,907. На тесту из српског језика ученици специјалних школа су остварили резултат М=9,404, док су ученици из
редовних школа имали нижа постигнућа
М=7,232. На тесту из природе и друштва

Левинов тест једнакости варијанси
има значајност 0,66 за математику што је
>0,01, тако да можемо закључити да нема
разлике између варијанси два узорка. За
српски језик једнакост варијанси има значајност 0,13 што је >0,01, тако да и овде
можемо закључити да нема разлике из-

Табела бр. 5: Врста школе и скорови на тестовима
Group Statistics
Врста школе
N Mean

Математика

Српски
језик

Природа и
друштво

Укупан скор

448

Std. Deviation

Std. Error
Mean

Редовна школа

41

4.907

3.3952

.5302

Специјална школа

47

7.353

3.2447

.4733

Редовна школа

41

7.232

3.4880

.5447

Специјална школа

47

9.404

3.0062

.4385

Редовна школа

41

8.185

3.2452

.5068

Специјална школа

47

9.877

2.6991

.3937

Редовна школа

41

20.324

9.2701

1.4478

Специјална школа

47

26.634

7.9928

1.1659

међу варијанси два узорка.И за природу
и друштво једнакост варијанси има значајност 0,10 што је >0,01, тако да можемо закључити да нема разлике између варијанси два узорка. Код укупног скора, такође, једнакост варијанси има значајност
0,79 што је >0,01, тако да можемо закључити да нема разлике између варијанси два
узорка.

закључујемо да су ученици специјалних
школа постигли значајно боље резултате
од ученика редовних школа.
4.2.Постигнућа ученика са
сметњама у развоју у
заависности од врста сметњи
На основу графикона најнижа постигнућа на тестовима из математике су имали ученици са интелектуалним сметњама
(М=1,68) и аутизмом (М=3,30). Ученици са
успореним развојем, дислексијом и дисграфијом и едукативном запуштеношћу постигли су просечне резултате на тестовима
из математике. Значајно боље резултате постигли су ученици са сензорним сметњама,
оштећење слуха (М=7,82) и вида (М=7,58).

Значајност т-теста из математике је
0,001 што је <0,01 или 0,05, из српског језика 0,002 што је <0,01, из природе и друштва
0,009 што је <0,01, тако да је закључак да
постоје значајне разлике између аритметичких средина два узорка (редовна и
специјална школа). На основу података

Графикон бр. 3: Успешност на тесту из математике према врстама сметњи
Vrsta smetnje i Test iz Matematike
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Најбоље резултате на тестовима из математике су постигли ученици који су на болничком
лечењу и имају телесне сметње (М=9,53)
На основу графикона најнижа постигнућа на тестовима из српског језика су имали
ученици са интелектуалним сметњама и аутизмом (М=4,65). Ученици са успореним развојем, дислексијом и дисграфијом и едукативном запуштеношћу су постигли просечне резултате на тестовима из српског језика. Боље резултате постигли су ученици са поремећајима пажње (М=8,86), док су ученици са сензорним сметњама, оштећење слуха (М=9,13) и
вида (М=8,55), били још успешнији. Најбоље резултате на тестовима из српског језика су
постигли ученици са церебралном парализом (М=10,34) и ученици који су на болничком
лечењу и имају телесне сметње (М=11,28).
Графикон бр. 4: Успешност на тесту из српског језика према врстама сметњи
Test iz srpskog i Vrsta smetnje
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Графикон бр.5: Успешност на тесту из природе и друштва према врстама сметњи
Vrsta smetnje - Test iz Prirode
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На тестовима из природе и друштва
ученици са сметњама у развоју су показали
следеће резултате: најлошија постигнућа
су имали ученици са интелектуалним сметњама (М=5,94) и аутизмом (М=7,22). Ученици са успореним развојем, дислексијом
и дисграфијом, едукативном запуштеношћу, проблемима са пажњом, сензорним

проблемима и церебралном парализом су
постигли просечне резултате на тестовима из природе и друштва. Најбоље резултате на тестовима из природе и друштва
постигли су ученици који су на болничком
лечењу и имају телесне сметње (М=11,81).

На основу графикона најнижа постигнућа из свих тестова су имали учениГрафикон бр.6: Успешност према врстама сметњи (укупни скорови)
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ци са интелектуалним сметњама и аутизмом. Ученици са успореним развојем, дислексијом и дисграфијом и едукативном
запуштеношћу су постигли просечне резултате, док су нешто боље резултате имали ученици са сензорним сметњама и церебралном парализом. На основу укупног
скора најбоље резултате су на свим тестовима на основу укупног постигли ученици
који су на болничком лечењу и имају телесне сметње.

диним тестовима. Има укупно шест разлика за тест из математике као и за укупни
скор, и по две разлике за тест из српског
језика и природе и друштва.
На основу анализе варијансе показало се да су ученици са интелектуалним сметњама имали лошије резултате на тесту из
математике у односу на резултате ученика
са дислексијом/дисграфијом, слушним сметњама и телесним сметњама. Ова категорија ученика је имала лошија постигнућа и
на тестовима из српског језика у односу на
постигнућа ученика са церебралном парализом и телесним сметњама на истом тесту.

На основу података из табеле уочавају се разлике које су поједине групе варијабли – врста сметње – постигле на поје-

Интелектуалне
сметње
Аутизам

Мат
емат

УС, Мат УС, Српски

Телесне
сметње

Церебрална
парализа

Слух- сметње

Вид - сметње

Лоша пажња

Дислексија/
дисграфија
Успорен
развој
Едукативна
запуштеност

Games-Howell
ANOVA

Аутизам

Табела бр.6: Сумарна табела АNOVA разлика (Games-Howell test):

УС, Мат,
Срп, При
Мат

Дислексија/
дисграфија

УС, Мат

Успорен развој

УС, Мат

Едукативна
запуштеност
Лоша пажња
Вид-сметње
Слух-сметње
Церебрална
парализа
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УС, При

Табела бр. 7: Корелације између тестова
Correlations
Укупанскор Mатематика Српски Природа

Укупан скор

Pearson
Correlation

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Српски језик

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Природа и
друштво

.897**

.934**

.911**

.000

.000

.000

88

88

88

88

.897**

1

.743**

.701**

.000

.000

Sig. (2-tailed)
N

Математика

1

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.000
88

88

88

88

.934**

.743**

1

.819**

.000

.000

88

88

88

88

.911**

.701**

.819**

1

.000

.000

.000

88

88

88

.000

88

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

На основу података из табеле уочава се да укупан скор највише корелира
са скором теста из српског језика (0,934),
а најмање са скором теста из математике
(0,897). Ако се анализира корелација између појединачних тестова, највише корелирају скорови на тестовима из српског језика и скорови на тестовима из природе и
друштва (0,819).Укупан скор највише корелира са скором теста из српског језика, а
најмање са скором из математике.

Дискусија резултата и закључак
Резултати истраживања показују да
су ученици са сметњама у развоју показали различита постигнућа на тестовима у
зависности од врсте теста, врсте сметње,
али и школе у којој стичу образовање. Ученици са сметњама у развоју најбоље резултате су постигли на тестовима из природе
и друштва, нешто лошији резултати су постигнути из српског језика, док су тестови
из математике били најтежи, те су на њима
453

постигли најслабије резултате. Тестови из
природе и друштва су конципирани на основу програмских садржаја који представљају функционалну повезаност наставе и
свакодневног живота и обезбеђују активну
улогу ученика у самом процесу наставе.
Разноврсно ангажовање ученика кроз активно посматрање, описивање, упоређивање и закључивање о непосредном природном и друштвеном окружењу, има за
резултат да ученик стечена знања из предмета Природа и друштво самостално и успешно примењује на провери знања, али и
у свакодневном животу. Тестови из природе и друштва највише корелирају са тестовима за српски језик, на којима су ученици постигли нешто слабије резултате јер
су програмски садржаји из овог предмета
захтевнији и обухватају оспособљавање за
правилну усмену и писмену комуникацију.
Код неких ученика је развој говора и језика успорен или онемогућен због сложености и тежине сметње, те су ти ученици
имали слабија постигнућа на тесту из српског језика. Тест из математике је био најзахтевнији за ученике са сметњама у развоју због програмских садржаја који предвиђају операције са бројевима до 1000, геометријске објекте и њихове односе и мерење и мере. Задаци су захтевали способност апстрактног мишљења за разумевање
квантитативних и просторних односа и за
решавање проблемских задатака. Код уче454

ника са доминантном тешкоћом у интелектуалном развоју постигнућа на тестовима из математике су статистички значајно нижа од резултата које су постигли ученици са другим сметњама у развоју.
Резултати ученика из специјалних
школа су на свим тестовима и у укупном
скору бољи од резултата ученика из редовних школа. Примена индивидуализације и
диференцијације у настави у специјалним
школама има значајан утицај на свеукупан
квалитет наставе и посредно се одражава
и на постигнућа ових ученика. Овакав начин рада који укључује примену посебних
метода и употребу расположивих асистивних технологија у функцији наставе, ученика са сметњама у развоју и његове потребе ставља у центар и даје боље резултате.
Најнижа постигнућа из свих тестова су имали ученици са интелектуалним
сметњама и аутизмом, јер се ове сметње
директно одражавају на интелектуално
функционисање, које је директно повезано са академским постигнућима. Ученици са успореним развојем, дислексијом и
дисграфијом и едукативном запуштеношћу постигли су просечне резултате, док
су нешто боље резултате имали ученици са
сензорним сметњама и церебралном парализом. Најбоље резултате на свим тестовима, на основу укупног скора, постигли
су ученици који су на болничком лечењу и
имају телесне сметње, јер поред физичких

ограничења којима су ове сметње условљене, интелектуално немају ограничења и савлађују програм за трећи разред без већих
тешкоћа.
На основу резултата истраживања
неопходно је обезбедити континуирану сарадњу школа која васпитавају и образују децу и ученике са сметњама у развоју и редовних основних школа, у циљу
трансфера знања и преношења искустава у раду са ученицима са сметњама у развоју и та сарадња би требало да траје током читаве школске године. Наставници
из специјалних школа би требало да своје

искуство кроз улогу ментора преносе колегама из основних школа који се тек последњих година суочавају са радом са ученицима са најразличитијим сметњама у
развоју. Добијени резултати такође указују на недовољност постојећих семинара који се тематски, пре свега, баве ставовима и општом организацијом наставе у
одељењима у која су укључени и ученици
са сметњама у развоју. Специјалне школе
и кадар који ради у њима су ресурс који је
до сада у нашем систему остао недовољно
искоришћен, на шта указује и ово истраживање.
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ЈАВНИ НАТПИСИ СА ГРЕШКАМА У НАСТАВИ
ПРАВОПИСА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
(од 5. до 8. разреда)
Резиме: Рад се бави правописним грешкама у јавним натписима. Основни циљ
рада је да се истражи начин њихове примене у настави правописа српског језика. Задаци рада су следећи: указати на могућности коришћења натписа са грешкама као основе за формулисање питања, потом размотрити начин њихове функционалне употребе
у настави (тип часа, облик рада...), утврдити да ли је њиховом употребом побољшан
квалитет наставе и ученичких постигнућа (степен усвојености градива) и сл. Истраживање је показало да су сами натписи са грешкама одлична основа за састављање питања
различитог типа и тежине и да се могу врло успешно користити приликом обнављања
и утврђивања, али и при обради новог градива из правописа. Увођењем самих натписа са грешкама било као део наставних листова, ПП презентација или као илустрација
одређених правописних грешака, истраживачких домаћих задатака, мотивисаност
ученика за рад је повећана, настава правописа је постала истраживачка и стваралачка,
а само знање правописа ученика побољшано – постало је трајније и функционалније.
Кључне речи: правопис, јавни натпис, правописна грешка, правописно правило,
настава.

1 saleprof@gmail.com
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Увод
Непосредни подстицај за писање овог
рада јесу резултати једног истраживања
правописних грешака у јавним натписима
и исписима2, које је рађено 2012. године на
ДАС Филолошког факултета Универзитета у Београду, у оквиру курса Методичка
истраживања у настави српског језика, под
менторством проф. др Вељка Брборића.
Наиме, на корпусу од 100 јавних натписа
истраживано је које су правописне грешке најчешће, зашто се јављају и шта треба предузети како би се њихов број у догледно време смањио. Натписи су прикупљани током четири месеца у Бору, Нишу
и Београду, а потом груписани на основу
типа грешке (гласовне промене, писмо,
транскрипција, интерпункција, глас Ј, велико слово, састављено и растављено писање речи). Истраживање је показало да је
највећи проценат грешака био у писму, интерпункцији, великом слову и гласовним
променама. Постојеће грешке у натписима нису биле изузеци, нити последица још
неусвојених новина допуњеног издања

2 Натписи су посматрани као краћи текст, запис, обично с називом онога на шта се односи
и с другим основним подацима, исписаним или
урезаним на нечему (РСJ, 2007), a исписи као део
извађен, исписан из неког текста, извадак; запис, натпис на нечему (РСJ, 2007).
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Правописa3, већ јасан показатељ недостатка елементарног знања, језичке анархије и
великог утицаја пре свега енглеског језика
(нпр.: мешање ћирилице и латинице, употреба „ошишане”/„аски” латинице, изостављање тачке иза редних бројева написаних арапским цифрама, нетачно комбиновање правописних знакова, писање сваке речи вишечланих наслова књига или
песама великим почетним словом и сл.).
Неки од закључака анализе били су да треба појачати (пробудити) свест о неминовности поштовања и примене правописних
правила, осавременити начин рада у настави, али и обезбедити неопходну институционалну подршку државе (увођење обавезних лектора и третирање ортографске
норме као било којег другог закона) у циљу
заштите српског језика од његовог даљег
деградирања.
Овоме треба додати и све присутнију
чињеницу да многи ученици (и не само
ученици) сматрају да је нешто правилно јер тако пише на неком билборду, реклами, сајту. Тако се стварају квазиузори
на које се ученици позивају (Зељић, 2007:
265–266), а изостаје развијено критичко
мишљење и добро познавање нашег правописа.

3 Овде мислимо на измењено и допуњено издање Правописа из 2010. године.

Размере неписмености и незнање,
непостојање изграђене навике правилног
писања међу припадницима садашњих генерација ученика отварају и многа питања
о часовима правописа у школи: од питања
да ли су довољно заступљени у наставним
плановима и програмима, како се градиво из правописа презентује у постојећим
акредитованим граматичким уџбеницима
(нарочито је битно колико су присутни и
истакнути примери са правописним огрешењима) до питања о осмишљености самих часова у пракси. Анализирањем граматика из акредитованих уџбеничких комплета за пети разред (Завод за уџбенике,
Нови Логос, Клет, Бигз школство, Едука,
Креативни центар), уочљив је двојак начин презентовања градива из правописа:
као посебан одељак о правопису (Ломпар,
2007: 83–96; Срдић, 2012: 140–161; Савић–
Јованетић, 2007: 80–90), или после одређеног дела градива из језика (Драгићевић,
2007; Маринковић, 2007; Журић–Ангеловски, 2013). Понекад се примери одређених
огрешења у пракси издвајају и у посебно
насловљеним деловима типа пажња (Ломпар, 2007), обрати пажњу (Журић–Ангеловски, 2013), запази (Драгићевић, 2007),
запамти и ово (Срдић, 2012) и сл. Међутим, у зависности од аутора објашњења су
детаљнија или сажета, боље или лошије
уобличена, често уз нетипичне, архаичне
примере који их поткрепљују и недовољно

функционалне илустрације, које би омогућиле лакше разумевање и учиниле градиво из правописа занимљивијим и приступачнијим ученицима (уп. Ломпар, 2007 и
Савић–Јованетић, 2007). С друге стране,
у анонимној анкети спроведеној међу ученицима завршног разреда једне борске основне школе више од половине анкетираних ученика (55,35%) истакло је да су часови правописа ретки и незанимљиви и
да су углавном засновани на таксативном
навођењу правила са понеким примером,
или се пак правописна правила увежбавају
коришћењем неколико правописних вежби (допуњавање или исправљање текста,
диктати, самодиктати и сл.) (Чорболоковић, 2013: 107).4 Понављање истих правописних вежби у пракси, неадекватни и неактуелни примери доприносе да ученици стичу пасивно знање правописа (знају
правила, али у писменим задацима и вежбама праве грешке или знају правила, али
их у електронској комуникацији ретко кад
примењују).
Предмет овог рада представљају јавни натписи са правописним грешкама.
Основни циљ рада је да се истражи начин њихове употребе у настави правописа српског језика од 5. до 8. разреда. Зада4 О правописним вежбама у настави в. шире
у: (Маринковић, 2000: 114; Илић, 2006: 566–570;
Николић, 2006: 770–798; Брборић, 2006: 135–
145).
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ци рада су следећи: указати на могућности
коришћења одређеног натписа као полазне основе за формулисање питања, потом размотрити начине њихове функционалне употребе у настави (тип часа, облик
рада...), као и проценити да ли је њиховом
употребом побољшан квалитет наставе
и ученичких постигнућа (степен усвојености градива).
Јавни натписи као предмет
лингвистичких и
методичких истраживања
Јавни натписи5 су данас много чешће
предмет духовитих опсервација и коментара на интернету (нпр.: Србовање, Вукајлија и сл.) и у штампаним медијима
него неког стручног разматрања. О јавним натписима писало се успутно (Шипка, 2007: 25), мада постоје и радови у којима се различите језичке грешке (правописне, морфолошке, творбене, лексичке) детаљније анализирају (Jurkić, 1938: 95–104
и 138–144; Moguš, 1953: 107–111; Медић,
2001: 67–76; Богдановић, 2007: 40–48).6 Ау5 Под јавним натписима подразумевамо називе
улица, знакове путних праваца, раскрсница, затим називе фирми и све врсте обавештења којима се износи или преноси нека информација на
огласној табли, билборду, плакатима и сл.
6 Хрватски лингвисти Јуркић (1938) и Могуш
(1953) баве се натписима у Загребу, Медић (2001)
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тори углавном указују на претерану употребу страних речи, на непоштовање Закона о службеној употреби језика и писма
јер је већина текстова натписа фирми, разних обавештења, па чак и улица написана
латиницом, и на недопустиво ниску језичку културу која их прати. Кад је реч о неком свеобухватнијем сагледавању и анализи језика натписа новијег датума, свакако треба поменути и излагања проф. др
Вељка Брборића Језик натписа и исписа,
2011. и Нови натписи и исписи, 2013. године на Зимском републичком семинару
у Београду. Он је на основу великог броја
прикупљених примера који потврђују занемаривање правописне норме настојао да
скрене пажњу на тренутну ситуацију у језику, али и да утиче на повећање свести о
његовом очувању.
Што се тиче методичких истраживања примене натписа у настави, мало је
радова у којима се кроз конкретне примере (издвојене скениране или усликане фотографије, а не само истакнути тип грешке) скреће пажња на правописна огрешења
на јавним натписима, а уједно и предлаже њихова употреба на часовима (Зељић,
2007: 75–88; Зељић, 2008: 264–275). До сада
у нашој литератури не постоји ниједна публикација која обједињује (и штампа) већи
број натписа са грешкама, која би била поанализира називе у Београду, док Богдановић
(2007) проучава нишке јавне натписе.

моћ у учењу језика, као што је у немачком књига Колико је добар Ваш немачки?
немачког новинара и филолога Бастијана
Зика (Sick, 2011). Двеста квиз питања на
заокруживање различите тежине, колико
садржи ова књига, пре штампања решавало је више хиљада учесника у онлајн-тестовима. Посебан квалитет (и новину) овим
питањима дају многе оригиналне илустрације и бројни натписи који су функционално уклопљени у њихов садржај. Цела
књига је конципирана као квиз у коме свако питање носи један поен, а „учесник у
квизу” може решавати сва питања одједном или правити паузу после одређених
поглавља/области (укупно их је девет). У
другом делу књиге штампана су решења.
Натписи као основа за прављење
питања
Натписи са правописним грешкама представљају добар материјал за састављање питања различитог типа и тежине. Сâм метод постављања питања се ипак
прилагођава ограниченом броју примера.
Приликом њиховог формулисања мора
се водити рачуна да она буду примере-

на различитим ученичким могућностима,
прилагођена узрасту и направљена према постојећим образовним стандардима.
Може се користити један или више натписа са истим типом грешке, или више варијанти једног натписа. У том случају питањима је обухваћена само по једна правописна област. Друга варијанта подразумева натписе са више грешака. Тада би се
проверавало познавање једне правописне области или више њих. Натпис може
бити основа за једно питање, али и два или
више, све у зависности од идеје наставника, потребе наставне јединице и типа часа.
Примери питања за употребу великог
слова у насловима
1. Цео натпис је пример грешке за
једну правописну област. Заокружи слово
испред те области.
а) велико слово б) интерпункција в)
састављено и растављено писање речи г)
скраћенице
2. Ова грешка јавља се под утицајем____________________језика (допуни реченицу називом једног од понуђених
језика: руски језик, енглески језик, француски језик).

Слика 1: Велико слово
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Пример питања за транскрипцију
(прилагођено писање страних речи)
3.

Слика 2: Транскрипција

Пример питања за писање скраћеница
4. Обрати пажњу на скраћеницу за титулу доктор у датом натпису. Коју грешку запажаш?

Слика 3: Скраћенице

а) Скраћеници недостаје тачка.
б) Оба слова скраћенице треба да буду мала.
в) Скраћеница треба да буде написана ћирилицом.
г) Оба слова у скраћеници треба да буду велика.
Заокружи слово испред тачног одговора.
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Пример питања за гласовне промене
5. Сва три натписа имају једну грешку – није извршена једна гласовна промена. Напиши назив те гласовне промене.

Слика 4: Гласовне промене

Пример питања за писање гласа Ј у придевима и бројевима
6. Пред тобом су називи једне улице и трга.

Слика 5: Глас Ј

У оба назива направљена је грешка. Грешка је:
а) у писању гласа Ј, б) у писању слова Х, в) у писању гласа И.
Заокружи слово испред тачног одговора.
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Пример питања за комбиновање правописних знакова
7. У следећем натпису није примењено једно правописно правило. Заокружи слово
испред тог правила.

Слика 6: Комбиновање правописних знакова

Пример питања за интерпункцију
8. Црта се употребљава у значењу ОД ДО. Пронађи натпис у коме је она правилно
употребљена и упиши знак √ у одговарајућу кућицу:

Слика 7: Интерпункција
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Пример питања за правилну употребу латинице
На основу имена испод слика, напиши правило латиничка слова која су погрешно откуцана.

Слика 8: Писмо
_____, _____, ______, _____

Као што се може видети, нека питања
личе на постојећа текстуална питања (вишеструки избор) у нашим радним свескама и збиркама задатака, са једином разликом што се уместо понуђених одговора јављају варијанте једног или више различитих натписа. У другима је натпис само полазна основа, после које следи радни захтев. Сâм радни захтев је тако формулисан
да се од ученика очекује да суштински разуме градиво, да уме логички да размишља
и повезује и да научено градиво из правописа активно примењује. Ова питања налик су на нелинерни тип текста. Будући да
су примери натписа за задатке узимани из

свакодневног живота (називи фирми, улица, плакате, билборди...), настојало се да се
ученицима правопис приближи на занимљив и забаван начин и тако повеже са реалним и њима блиским ситуацијама како
би лакше уочили недопустиве правописне
грешке и сами закључили која правописна
правила нису примењена.
Начин употребе натписа са грешкама у
настави правописа
Најпогодније је натписе са грешкама
користити на часовима утврђивања или
увежбавања одређеног градива из право465

писа, али и приликом обраде неког новог
градива (у уводном делу часа).
Могуће је организовати цео час као
тематско утврђивање једне правописне
области или комбинације више њих кроз
припремљени наставни листић, ПП презентацију, тематски плакат, илустрације
одређених грешака и сл. Сигурно да прављење наставних листића представља
само једну од могућности, коју сваки наставник може креирати. Подразумева се
да сами натписи морају бити умањени или
исечени коришћењем одређеног компјутерског програма за обраду (уређивање)
слика како би стали у оквир осмишљеног листића. Међутим, понекад, ма колико да је нешто умањено, оно заузима доста простора. Решење се може потражити
у комбиновању оваквих питања са оним
класичним на наставном листићу. Дакле,
наставни листић може представљати комбинацију уобичајених и овако припремљених питања. С друге стране, ПП презентација нам омогућава да укључимо жељени
број питања и не захтева велико информатичко знање наставника. Час се може реализовати уз лаптоп, пројектор и пројекционо платно, који су у већини школа данас доступни. Неки примери питања се
могу радити само у осмом разреду (писање скраћеница, комбиновање правописних знакова, прилагођено писање страних речи и имена), док се сва остала, осим
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у осмом, могу укључивати на часовима
утврђивања градива из правописа у петом
(правилно писање редних бројева, писање
придева изведених од именица у чијој се
основи налази ј, употреба ћирилице и латинице), шестом (увежбавање гласовних
промена) и седмом разреду (писање црте)
у складу са утврђеним наставним садржајима из правописа за дати разред.
Врло занимљив начин утврђивања
градива из правописа, али и провере колико су ученици заиста научили из приказаних (анализираних) јавних натписа са
грешкама је час на коме би они сами правили јавне натписе. Потребно је направити пет група од по пет ученика и свакој
дати различити задатак. Прва група треба да именује пет нових улица по знаменитим личностима из прошлости града Бора,
друга ће смислити пет назива фирми (књижара, издавачка кућа, продавница сувенира, продавница здраве хране...), трећа треба да састави јеловник у школском ресторану / ђачкој кухињи, а четврта да направи
плакате за оглашавање најважнијих школских догађаја. Пета група ће заједно са наставником представљати комисију која ће
прегледати направљене натписе и одлучити која је група била најуспешнија. Њу ће
чинити најбољи познаваоци правописних
правила.

Слика 9: Дечји радови: називи улица, књижаре и најава догађаја

У уводном делу часа обраде новог
градива натписи су погодни јер могу заменити класичан монолошки увод и направити добру мотивациону припрему за
оперативни део часа.
Као добар подстицај за размишљање
шта су и зашто се врше гласовне промене,
могу нам послужити следеће две слике са

по једном грешком, насталом услед њиховог непоштовања, тј. невршења:
Погледајте следеће слике. Прочитајте
истакнуте речи. Да ли вам нешто смета у
изговору? Који је то глас у речи топџије, а
који у облику тренутци? Шта би нам ту помогло? Шта да урадимо ради лакшег изговора ових речи?

Слика 10: Гласовне промене
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Осим што се јавни натписи са грешкама могу користити у свим облицима
рада на часу, они су врло погодни за домаћи истраживачки задатак под називом
Филолошка шетња нашим градом, где би
ученици обиласком улица или насеља у
граду требало да уоче, а потом и фотографишу мобилним телефоном или дигиталним фото-апаратом неправилне јавне натписе. Најбоље је ученике поделити у неколико група и дати им посебне задатке: једна група ће фотографисати само натписе
улица и тргова, друга ће се бавити само називима фирми, трећа ће истраживати само
правописне грешке на плакатима и у огласима, четврта ће пажњу усмерити само
на знакове саобраћајних раскрсница и сл.
Наставник може дати и неке мале смернице у виду назнака и препорука које делове града би требало посетити и истражити
како би задаци били што брже и успешније
урађени. Задаци сваке филолошке шетње
обавезно се морају добро осмислити и
временски ограничити. Такође, наставник

мора бити спреман на различите усликане
примере, од којих неће сви бити неправилни јер постоји више допуштених правописних решења које ученици не знају или
се врло често колебају око тога шта је правилно, а шта неправилно (нарочито у огласима и на плакатима). Након прикупљања
примера, приступа се њиховом сређивању,
смишљању коментара за презентацију,
која се реализује на посебном часу. Ученичка креативност и оригиналност може
се јасно уочити у начину презентације.
Осим обичне ПП презентације (фотографије натписа и текста), презентација натписа може бити и мултимедијална уз убацивање и одређеног аудио-записа (неког
инструментала) или уснимљених кратких
коментара, чиме би се остварила корелација са Информатиком и рачунарством. То
наравно све зависи од ученичког информатичког знања, али и знања предметног
наставника српског језика и његовог става
о међупредметној корелацији и спремности да примењује иновације у настави.

Слика 11: Фотографије које су ученици забележили у филолошкој шетњи
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Предности употребе оваквих натписа у
настави
Коришћење натписа са грешкама у
настави има многе предности. Побољшан је квалитет наставе правописа јер је
она постала истраживачка и проблемска.
Ученици решавају различите правописне
задатке на основу неправилних натписа.
Тако уче и обнављају правописна правила
откривањем и развијају критички однос
према јавним натписима не схватајући их
као ауторитет изнад Правописа, већ обрнуто.
Приликом састављања питања на основу прикупљених натписа, наставници
се константно усавршавају јер трагају за
могућностима примене, неретко и за одговорима будући да нису сва правописна
решења увек очигледна, нити су сви пронађени примери присутни у правописном
речнику (нпр. компјутерска терминологија, називи нових занимања и сл.).
Ученици су мотивисанији за рад, постављени су у активну позицију стицања
знања, уче да логички и критички мисле,
развијају вештину исправног закључивања и решавају правописне недоумице,
и најважније – оспособљавају се да сами
препознају грешке и да их не понављају у
свом изражавању. Услед тога и њихово усвојено знање постаје трајније и функционалније.

Закључак
У раду је разматрана могућност употребе јавних натписа са грешкама у настави правописа српског језика од 5. до 8. разреда. За разлику од других радова сличне
садржине, натписи нису посматрани само
као илустрација одређених правописних
огрешења већ су прикупљени примери
послужили као основа за састављање питања (задатака) различитог типа и тежине.
Као што је и показано, предочени задаци се највише могу користити приликом
обнављања и утврђивања (нпр. на наставним листовима, ПП презентацијама), а понекад и при обради новог градива из правописа, како кроз индивидуални, тако и
групни облик рада.
Осим за рад на часу, где се користе
јавни натписи са грешкама које је наставник прикупио, они могу бити део истраживачког домаћег задатка ученика у виду филолошке шетње. Групни облик рада у коме
ученици кроз игру смишљају (илуструју
и графички представљају) јавне натписе
улица, институција, најаве школских догађаја подстиче ученичку креативност јер
се осим поштовања правописне норме и
стварања навике правилног писања, уочавају разне оригиналне идеје и решења.
Укључивање јавних натписа са правописним грешкама у наставу правопи469

са, доприноси да она буде истраживачка
и стваралачка, а да само знање правописа
ученика постане трајније и функционалније. Правописне грешке се због очигледности и истакнутости много лакше препознају и отклањају, а ученици су много
више мотивисани за рад на часу, али и заинтересовани да се ангажују за рад и ван
школе: и без неког конкретног задужења
фотографишу натписе у свом окружењу и
доносе у школу, a сва уочена огрешења о
правила негативно коментаришу.
У садашњем образовном систему
много тога зависи од индивидуалног залагања и креативности наставника, па чак и
оствареност постављених циљева наставе.
Успешан је онај наставник који проба да
нешто промени, а не само констатује или
опише тренутну ситуацију. Зато се против
тренутне неписмености можемо и морамо
борити најпре праћењем и прикупљањем
примера који је потврђују, а потом њиховим благовременим и промишљеним
увођењем у наставну праксу (нпр: кроз осмишљена питања, вежбе, квиз, истражи-

вачке домаће задатке). Тако постајемо, с
једне стране, иновативни, савремени у навођењу актуелних примера, а са друге, општекорисни јер настојимо да садашњу неуређеност у језику смањимо, а ниво свести
ученика подигнемо како би схватили да
правила без примене не значе ништа.
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SLOVENIAN MATHEMATICS I-TEXTBOOKS
Abstract: The paper presents results of several pedagogical experiments evaluating the
i-textbooks for mathematics in 4th and 5th grade. The evaluation was carried out on various
mathematical topics in the following areas: arithmetic (numeric expressions with parentheses,
operations with multiples of 10), geometry (perimeter, 2D and 3D shapes; vertex, segment,
line), measurement (weight/time; relationships between measurement units) and data processing (pie chart). There were N=330 participants. The results show that the achievements of
pupils in all experimental groups are better than the performance of students in comparable
control groups.
Keywords: e-learning materials, interactivity, pedagogical experiment, primary school
education, evaluation

Introduction1234
Several studies confirm the assumption
that on average students, who have access to
a computer at school, derogate from students
who do not. The educational achievement of
students due to the use of information and
communication technology (ICT) does not
change (improve), the benefits of ICT are visible especially in terms of increased motivation
and individual learning (PISA 2006; SITES
2007; TIMSS 2007). Although research results
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in this area are unclear, a hypothesis that computers will play a role of cognitive enhancers
in future classrooms, is currently widely accepted (Lesgold, 2013).
Development of information and communication technologies has enabled a more
efficient use of e-learning materials in educational process because of interactive learning media. The essential difference between etextbook as a type of e-learning material and
i-textbook is in the level interactivity, which is
defined as a characteristic of a controlled process of communication, that contains at least
two different return loops that can potentially
be executed several times (Repolusk, 2009). Itextbooks, described in this paper, were devel475

oped in the framework of the project E-textbooks for science classes in primary school. It is
an ongoing project aiming at i-textbooks for
all school subjects. The i-textbooks are available on http://eucbeniki.sio.si/test/iucbeniki/.
The European Science Foundation and
the Ministry of Education, Science and Sport
fund the project. Several substantive-didactic
and technical-organizational guidelines were
set and deployed in framework of this project, enabling logical continuation and an upgrade of base for development of e-textbooks
(Zmazek and co., 2014). The goal of this project is to develop e-textbooks with impeccable content and fresh didactic approaches,
which are approved by the Council of Experts
for General Education and will be used in primary and secondary schools as a replacement
and an upgrade to printed textbooks. (Pesek,
Zmazek and Mohorčič, 2014). To achieve all
these goals, i-textbooks must provide independent learning structures and comprehensive knowledge framework. I-textbook therefore combines content of a printed textbook
and a workbook, but with additional elements
that form a much more effective and stimulating learning environment. It enhances the
power of insight and a deeper understanding
of low, medium and high grade interactive elements such as: images, video, sound, animation, simulation (multimedia components),
which are ranked low in level of interactivity;
various tests (true/false, multiple-choice ques476

tions, gap-fill, etc.) ranked medium in level
of interactivity and applets and educational
game ranked high in level of interactivity. Described project is at the dissemination phase,
but in the framework of the „E-school bag”
project, also i-textbooks for social sciences
subjects for the 8th and 9th grade of primary
school and the first year of high school are developed. The developers of i-textbooks, which
were selected based on the conditions set out
in the public call for tenders, will prepare itextbooks for the Slovenian, English and German as a second foreign language (primary
school), Fine Arts, Musical Arts, Geography
and History. Textbooks will be ready by the
end of 2014. I-textbooks for Homeland and
Civic Culture and Ethics, German language
(for secondary school), Sports (for primary
school) and Science (for secondary school)
will be ready by the end of this project (April
2015) (Flogie, Milekšić, Čuk and Jelen, 2014).
The content and structure of e-learning
units in an i-textbook must be adapted to a
specific subject area and specific content that
the e-learning unit covers. A sequence of substantive elements of an e-learning unit should
not be considered rigidly. It can always be adjusted due to different didactic approaches
and forms of effectiveness. The proposed sequence of content elements is depicted on figure 1.

Figure 1: Suggested structure of an e-learning unit (Zmazek and co., 2014)

By introducing ICT in teaching, we face
many different problems. The classrooms are
often equipped with just one computer with
limited software and limited dedicated to development of skills required for the use of a
computer. It should be emphasised that the

„teacher training and regular updating of
their ICT knowledge and skills is very important in integrating technology into the daily
educational practice”.
The primary purpose of e-learning material developers, which were the basis of i477

textbooks, still remains the gaining of mathematical knowledge, i.e. cognitive aspect (Lipovec, Kobal and Repolusk, 2007). Since I-textbooks have not been evaluated in the Slovenian school environment, a verification of effects on a cognitive domain of students is necessary. The goal of this evaluation is to measure the impact of an i-textbook for mathematics on the level of knowledge in school mathematics.

control group, together N=330 students participated in experiment. The sample was balanced in age (115 students in 4th grade and
115 students in 5th grade. The sample structure and mathematics contents are described
in table 1.
The experimental and control group
were given initial and a final test of knowledge. Exercises for the introductory test were
developed on the example of TIMSS 2003.
The final test was developed to measure the
content being taught in schools.

Methodology
We carried out a one-factor pedagogical experiment with one modality (using an
i-textbook for mathematics). There were 164
students in experimental and 165 students in

The experiment was carried in seven
different groups (14 paired classes with average size of 20 students) with various subject in

Table 1: Sample structure and mathematics content
Content

Grade
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Experimental
group

Control
group

Combined

5.

Pie chart

22

20

42

5.

Perimeter

20

19

39

5.

Relationships between measurement units

17

17

34

4.

Mass/ time

20

20

40

4.

2D and 3D shapes.

17

17

34

4.

Vertex, segment, line

27

28

56

4.

Numeric expressions with
parenthesis

23

26

49

4.

Operations with multiples
of 10.

18

18

36

164

165

330

4th and 5th grade mathematics such as: numeric expressions with parenthesis, data processing and pie charts, perimeter, measurement
(length, surface, volume, mass and time) and
geometry (vertex, segment, line and relation
between square and rectangle).
The classes in the experimental group
ranged from 5 to 9 hours, depending on the
size of evaluated contents. The control group
has been working in the same time layout, but
the teacher used resources she would otherwise use too. The teachers of the experimental
group were students of the Elementary education programme at the University of Maribor, in the control group the lessons were
conducted by class teachers. As an essential
limitation in research, we must highlight the
poor equipment in schools, which were included in the evaluation and different teachers for the experimental and control group.
None of schools was equipped with tablets
and even though they had available computer classrooms, several issues with the Internet
occurred. We are also aware of the fact that
teachers have a tremendous influence on the
atmosphere and openness of students to at
least the same extent as an impact of a certain
type of a textbook (printed/ interactive).
Results and discussion
The initial test showed similar results
between the experimental and control group.
Control group scored on average 69% and ex-

perimental group 67%. This means that both
groups have equal pre-knowledge and that
appropriate conditions were set for the experiment.
On the final exam, control group scored
on average 67% and experimental group scored
on average 75%. The detailed results are shown
in Table 2.
Additionally all experimental groups
achieved better results on final test than the
control group pair. Experimental group surpassed paired control group in final test for
more than or equal to 9% in experiments covering contents of measurement, mass/time,
perimeter and 2D and 3D shapes. In number expressions with parenthesis experimental group scored 7% better and in multiplying
and dividing multiples of 10 for 5%. The least
difference (less than 5%) was found on the
area of geometry (square-rectangle relation)
and data processing (pie charts). We therefore
argue that no area of mathematics (arithmetic, algebra, measurement, geometry, data) is
especial favourable for e-learning.
The progress of 4th graders was similar
to the progress of 5th graders, therefore we can
not draw any conclusions regarding age suitability of i-textbooks. In Slovenia no i-textbooks are written for students younger than
4th grade because of findings regarding reading on virtual media.
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Table 2: Initial and final test results
Content

initial

final

experimental control experimental
pie chart

76%

78%

93%

89%

perimeter

76%

77%

72%

59%

measurement

73%

74%

61%

50%

75%

76%

75%

66%

mass/time

66%

65%

63%

49%

2D/3D shapes

69%

71%

72%

69%

vertex, segment, line

56%

57%

74%

65%

numeric expressions

69%

73%

88%

83%

operations on multiples of 10

47%

53%

73%

66%

61%

64%

74%

66%

67%

69%

75%

66%

5th grade average

4th grade average
average

The Slovenian school system is characterised by the fact that there is too much emphasis on procedural and declarative type of
knowledge and not enough on conceptual and
problem knowledge (Japelj Pavešić, Svetlik
and Kozina, 2013). We are therefore very surprised by the results in a subset of study sample that was dealing with geometric-measurement content of perimeter (N=39). We discovered that the experimental group had better results in all four types of knowledge, but
not statistically significant in the procedural type of knowledge. There is no statistically
significant difference between two groups in
procedural type of knowledge (χ2 = 1.725, P
480

control

= 0.422). In declarative, conceptual and problem knowledge, the experimental group was
statistically significantly better than control
group (χ2 = 6.295, P = 0.043; χ2 = 10.025, P
= 0.007 and χ2 = 6.613, P = 0.037). The results, however, cannot be generalized, because
of the size of the sample.
Conclusion
Evaluation of an i-textbook showed that
the use of an i-textbook for teaching mathematics in 4th and 5th grade of primary school
yields positive results on the cognitive field.
We can also assume that the impact of the

use of an i-textbook on mathematical knowledge is relatively independent from teaching
of mathematical content, as our research confirmed a positive effect on topics of Measuring, Arithmetic and Other content. If we add
the results of previous evaluations (Antolin
and Lipovec, 2010) made with e-materials for
geometric content in 6th grade, which were
carried out by a similar group of authors as itextbooks, we can see that all fields of mathematics are covered, except algebra. The limitations of this evaluation are obvious reflected in the fact that it covers only the second
third-year and that the sample was not representative. Despite these limitations, we believe
that we can confirm our hypothesis, that, in
observed examples, i-textbooks have a positive influence on mathematical knowledge of
students.
Further, the findings confirm he efficacy of blended learning. In lessons, where students worked only with e-teaching materials
(usually consolidation trough generated exercises), students lost motivation towards the
end of the lesson, however, where made an introduction to these lessons without a computer, and then included the use of a computer,

students remained focused until the end of a
lesson.
In the end we would like to highlight the
impact of an i-textbook on different types of
knowledge. We believe that these attributes
are not only a result of the medium (e-form),
but also a result of a specifically designed methodical approach. Our reasoning is in line
with the findings of Ameis (2006) and Clark
and Mayer (2008), who stress that the quality
and presentation of e-learning content are key
factors for effective learning, where clearness
and interactivity are not sufficient by themselves. Interactive and dynamic elements can
play a constructive or a destructive role in the
learning process. They can be a useful tool
in ensuring active participation of a student,
with a better presentation of the facts and a
deeper understanding of the material. Misused elements however can cause a student to
lose focus of the essential objective (Lipovec,
Kobal in Repolusk, 2007). We hope that with
this premise in mind i-textbooks can be used
as an efficient learning resource for mathematics.
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PUPILS' VIEWS ON INTRODUCING
ICT INTO MUSIC LESSONS
Abstract: Contemporary school changes bring new didactic forms and methods including information technology (ICT). The pupil and the active learning process are put into the
centre of attention. According to the constructivist paradigm of teaching and learning the focus is on the collaborative learning and individual learning pace of progression, all of which
affect pupil’s learning motivation.
Within the theoretical concepts, we present research findings, in which we studied the
introducing of ICT into music lessons in Slovenian Primary school in Slovenia, with the pupils, aged of 10. The results of the experimental group, in which the teaching of music education carried out using the computer program Finale Note Pad, showed that pupils are generally inclined towards the use of ICT. At the end of the experiment, there were significant effects
in the category »success aspiration« and »interest in computers« which both achieved higher
ratings, while the effects on two other dimensions »fear and stress« and »achievement motivation« have not proved.
Keywords: elementary school, music education, modern technology, pupils’ views, research

E-learning12
In recent years we have especially come
across Information technology, which includes ICT in lessons. This allows us to pass
a lot of information that are promptly processed, modified, organized etc. The main
1 jozko.lango@guest.arnes.si
2 barbara.kafol@guest.arnes.si

characteristics of multimedia technology are
that it is based on computer technology, is integrative, interactive and communicative. An
important feature is also its multifunctionality (Blažič et al. 2003). It is important here that
devices/technologies mutually complement
each other and thus allow each pupil to learn
successfully (Mason, 1994). In pursuing contemporary learning approaches, which can
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help us achieve better learning results, ICT learning technology is of key importance also
learning process is dynamic and interesting
for pupils (McDowall, 2003, Borota, 2006).
Within the framework of International Society for Technology in Education (ISTE
NETS) national standards have been formed
for the use of technology in education and
training. Notwithstanding the multiple dimensions of technology, its deployment and
integration depends largely on the teacher,
the tasks and objectives (Blažič et al. 2003;
Sutherland et al. 2004). An important place is
given to the role of the teacher and his or her
knowledge related to the modern technology
(ISTE NETS, 2006). The lessons are conceptualised on problems and include an active role
of pupils in their work. This way the lessons
maintain the inner motivation for the work
and develop critical thinking (Rudolph et al.
2005; McDowall 2003; Lango 2007b). On the
other hand, the emphasis is on computer literacy, which allows the use of different software
and computers in general (McDowall 2003;
Gerlič 2006).
Theoretical foundations of introducing ICT into the lessons are related to the academic achievement of pupils, development
of higher forms of thinking, problem solving,
and encouraging motivation in pupils and
represent help for pupils in developing their
work habits (Robleyer, 2006).
484

National standards of musical knowledge include ICT in the field of singing, playing instruments, improvising, composing and
arranging, reading and writing melodies, listening in relation to the analysis and experience, evaluation and implementation of music, understanding the relationship between
music, culture and history (Music Educators
National Conference, 2006).
The curriculum for music education in
Slovenia indicates the sensible use of modern
information and communication technology. ICT is incorporated in the field of music education in line with objectives identified in the curriculum (Curriculum for music
lessons 2011). Music technology helps an individual to form, emphasise and understand
the dimension of sound more qualitatively. It
means much more than just the use of relevant hardware and software, various notation
programs, multimedia presentations of music
history etc. Precisely development in the field
of software and hardware has enabled better
quality teaching and learning (Webster, 2007).
Technology is not only an effective tool
for teaching, the tool is namely also in the
role of transformation as it allows the development of individual music activities of composing, listening and performance. It is important here that very small pupils are reflected in these diverse roles (Beckstead, 2001). It
is experienced by them as a tool for understanding music knowledge while also it devel-

ops their listening skills (Buehrer, 2000). Such
role also develops critical listening and group
dynamics, communication skills and cooperation (Greher, 2004; Lango, 2006, 2007a). Integration of ICT has a positive impact on improvisation and creativity of pupils (Addessi
and Pachet, 2005). Contemporary forms of
work also include assistance in the formation
of certain musical items, tutorship (Reese,
2001; Bush, 2001). According to researchers’ opinion, the introduction of ICT also affects the cognitive area, performance, satisfaction and motivation (Leggete, 2002; Gleen,
Fitzgerald, 2002).
ICT may be integrated into various stages of the learning process. This technology can
be used before other music activities, such as
learning about new musical contents, or accompanying activity, where the work is differentiated and individualised or per other music activities supporting the acquired knowledge of pupils (Fuertes 2003).
Computer software can be divided into
two major groups. The first group are open
programs, which allow changing and developing own ideas: music editors, sequencer
programs, sound editors and programs with
multimedia presentation, music encyclopaedias, (simple) analysis of music works, image
processing, autodidactic and didactic programs for solfeggio and music theory and the
like. The second group includes closed programs that cannot be changed: tutorial pro-

grams, entertainment programs and multimedia programs (Fuertes, 2003). Webster (2002)
divides music software into: programs for exercising and repetition, flexible training programs, programs such as instructions, games,
programs for research and programs for creating music.
Also in the field of music lessons ICT offers demonstrability, multimedia and interactivity. All the aforementioned represents highquality teaching aid and a learning tool, which
can be used in a variety of music activities –
from listening, implementation to musical literacy and creativity; within the framework of
music study as well as in solfeggio and composing music (Pančur, 1997). Programs offer
pupils the opportunity to develop on the complex field of music.
As regards software functioning Musical Instruments Digital Interface (MIDI),
these are musical instruments with a digital
interface, play an important role. It is a connection between various systems (communication protocols) that allow data exchange.
MIDI does not generate or transmit a sound,
but information on how to re-create or reproduce specific part of the sound. It allows us
to create different sounds or instruments that
can be used in musical composition. Traditional instruments may enter into musicians’
repertoire as processed MIDI sounds (Childs
1996).
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If we wish to actively engage ourselves
in the life and society we are required to supplement, update or improve our knowledge
on a regular basis. An important role here is
also played by e-learning that is a result of ICT
and offers a wide range of options for improving knowledge and its dimensions. This learning is focused both on pupils only entering the
world of learning as well as on all those who
in the context of lifelong learning want to improve their knowledge and modify or maintain a constant contact with innovations in
their professional field (Andrade et al. 2005).
What is e-learning? American Society
for Training & Development (Mason, Rennie, 2006) believes that this is a form of learning including applicability and processes. Processes are focused on learning related to Internet, computer, virtual classroom and digital collaboration. Such form of work allows
the creation, cooperation, exchange of knowledge any time and any place (Mason, Rennie
ibid). Also, the characteristics of e-learning
are independence from the place, where it is
held and flexibility of work. This way is possible to increase activities within the framework
of learning itself. E-learning also allows easier
learning (Andrade et al. 2005).
Hannafin with co-authors (1999) highlights the context, different resources (information, written records, human), tutorship, feedback, necessary tools and accessories. Horton (2000) sees e-learning as an ex486

perience, activities and forms of cooperation. What is relevant is recording the pupil’s
progress, internal motivation as well as feedback. A central place is taken by cooperation and communication. Jonassen (1999) believes that a constructivist learning environment highlights learning tools, cooperation
and dialogue, mutual support and relatedness. Rosenberg (2000) defines e-learning as a
link between certain instructions that specify
learning processes and knowledge, which the
pupils need in order to improve their work.
Of central importance here are explicit objectives, adequacy of work and applicability
of knowledge (learning by doing). A decisive
position also has feedback allowing the upgrade of work and affecting the efficiency of
learning processes (Andrade et al. 2005).
An increase in e-learning is seen in different parts of the world. The survey, which
was conducted in 2004 by Allen and Seaman in the U.S., shows the frequency of „online” activity, also learning. O’Neil, Singh and
O’Donoghue (2004) highlight the growth
of e-learning in higher education. Indications reveal the importance of lifelong learning, which highlights the need for upgrading
knowledge and skills, the need for learning
new skills, the need to preserve certain values
associated with information development on
the Internet (Mason, Rennie 2006). An important reason for increasing use of such learning
is also the effectiveness of learning processes,

and thus are also developed multimedia educational programs. All this of course affects
the improvement of methods and techniques
of teaching (Bagnasco et al. 2000).
Integration of e-learning is associated
with psychological and teaching knowledge,
particularly with theoretical basics of behaviourists and those building their own knowledge. In behaviourism, specific behaviour
is associated with stimuli from the environment, while constructivists strive for the creation of knowledge taking into account processes and different styles of learning (Andrade et al. 2005).
Ideas of constructivists are very close
to e-learning. In such learning pupils acquire knowledge independently and use different forms and methods of work as well as
own strategies. All these forms contribute to
the creation of own knowledge (Mason, Rennie, 2006). Forms of e-learning, which include different computer video conferences,
open learning, flexible learning, virtual classrooms, distance learning, are associated with
objectives and fundamental principles. What
all these forms have in common is computer
supported learning.
Contemporary forms of e-learning influence on motivation, work efficiency as well
as metacognitive learning processes. Modified method of teaching leads into changed
communication between individual educa-

tions links (Naidu, 2003). Pupils build their
knowledge on experience, along cooperative
learning and co-create evaluations of their
work. Evaluation is associated with different
contemporary forms of work, projects, discussions, portfolios (Rovai, 2004). This way
the learning process individualizes; and evaluation that highlights individual’s integration,
is also individualized (Shelton, 2004).
Pupils participate among themselves,
they are complementary and very active in
their work. This work motivates and encourages them. They develop their own path to
knowledge, independence and trust in own
abilities. However, we should also be aware
of deficiencies since pupils require increased
motivation for such learning and are limited
in socializing and social relationships. Therefore, the teacher plays an important role, acting as a tutor or mediator (Mason, Rennie,
2006).
ICT in music teaching
Qualitative research allows us to learn
about the advantages of including ICT into
various fields of music lessons. It is included
as an aid into music activities (Hodges, 2003).
In the process of introducing new technology into music lessons the active role of pupils has an important place. Pupils learn about
the complexity of musical processes and use
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a variety of audio and visual aids (McDowall,
2003). Contemporary forms of learning emphasise pupils’ work in groups and their mutual cooperation. Participation in group also
promotes pupils’ responsibility for the final
product. Collaborative learning is conducted
along multimedia support provided for technology (Gall, Brezze, 2005; Savage, 2003; Lango, 2006, 2007a, 2007b).
ICT plays an important also in the development of pupils’ musical creativity, integration of music notation and sound, experimenting with timbre in virtual music bands,
audio control of changes that have occurred
due to transposing, changing of tempo, modulation (Rudoplh et al. 2004). Pupils achieve
higher objectives in the cognitive and affective area, develop their own working strategy, are those who build their own knowledge
(Higgins, 1992; Keast, 2004; Buehrer 2000;
Brodnik, Borota 2006). What is of central importance here is the interaction between creativity and technology as well as formation of
flexible learning environment. Learning success is also achieved by pupils who have less
knowledge of music. Having regard to the activation theory an individual tries to maintain
a level of activation to which he or she is used
to and which is typical of him or her. These
way pupils develop their learning style. Pupils’
reactions depend on the environment and are
shaped by experience and education, and a
certain role is also played by genetic and he488

reditary aspects. All this affects the renewed
teaching of music lessons (Burnard, 2007).
There are many approaches in presenting music theory through Internet by using
computer software The Virtual Conservatory
(An Online Community for Music Learning).
This virtual library offers multimedia textbooks for teaching music theory and solfeggio. Large place is also taken by the software
Sibelius, which focuses on the following areas:
Musical instruments, Basics of composition, Music in elementary school, Basics of
music theory, Solfeggio, Advanced music theory, Music engraving and printing, Music theory for children, Music theory for young people.
In the teaching of music education are
of central importance sound editing software
programs Audacity and WavePad. Both programs are free of charge. They allow detailed
consideration of parameters of sound and different sound combinations as well as editing
and sound recording.
On the market we are also able to find
a wide selection of software for editing musical notations, music engraving and printing.
Among the best programs are certainly Finale, Sibelius as well as QuickScore, Capella and
Encore. There are quite some free programs
among this software, including Finale Note
Pad, which will be presented in more detail
on the following pages.

Music engraving and printing programs
are very convenient for the transmission of
musical images. Sound and image actually
take place before our eyes. Certain programs
can combine the following options:
• writing and editing written music
material,
• converting digitized sound in notes,
• audio reproduction of music
notation and clear demonstration of
the implemented in real time,
• analysis of various features of musical
notation,
• access to a large number of also
educationally useful scores.
A good notation program helps, but
does not offer methodical solutions. These
regulate the set objective and teacher’s beliefs.
It is a tool which abilities allow realisation of
certain music teaching objectives, such as:
• teaching music theory (musical
science, solfeggio, musical phrase),
• listening, identifying and explaining
musical structures (also solfeggio,
learning instrument, singing),
• approaching the world of past and
present music achievements.
In computer supported teaching of
music is necessary to consider the extent to
which it makes sense to search for comput-

er assistance for teaching music as well as the
purpose which we want to achieve with that.
A useful guideline is reflected in an on-going
examination of knowledge and access to information about music. A negative side is reflected in an increased possibility of relativization of data meaning. Thus computer support
cannot change into a „technocratic” company where reading of notes may be linked with
playing of „musical tetris”, without any special
awareness of the purpose of these notes.
When introducing the technology we
should be aware of certain limitations posed
by the contemporary-based teaching. The
teacher is the one who teaches, he or she is
thus the one deciding on the use of specific
aids, including technology. »The path we walk
on needs to be separated from the purpose
for which we are on such path. Computersupported teaching of music fails to help us
here any more or less as a kind of technological inventions that have gradually established
themselves and upgraded the „old fashioned”
lessons. Of course, teachers’ responsibility is
much larger here.« (Stefanija, 2006, p. 47)
In the summary of Computer-assisted
music learning Stefanija wrote down the following: »Despite some extent of the problems
posed by the computer market music teacher quickly sees the advantage of working with
computer. Every effort outweighs the living
relationship between them, which is, last but
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not least, one of the central ideal also in music…« (Stefanija 2006, p. 47).
Pupils’ views on introducing ICT into
music lessons
Views are lasting mental, emotional
and value orientation to a variety of objects,
people, events and phenomena (Marentič
Požarnik, 2000, p. 108). A fundamental feature of views is also their multidimensionality
and complexity (Uhan, 2008). Views increase
the possibility to act accordingly but fail to
provide that. There is no direct connection
between the views and our behaviour, as our
action is also influenced by habits, examples
and environmental pressures as well as possibilities that we have.
The views vary in direction, strength
and duration. Direction means that we agree
with something (we are for that) or reject it
(are against it), or it may make no difference
to us (we are neutral). Strength represents our
decisiveness. As regards some views, we firmly
stand behind them, strive for them, while other views are indifferent. In terms of duration
some views accompany us throughout our entire life while others reappear or circumstances lead us to change our former views and to
accept new ones. Each view has a recognizable (cognitive), emotional (conative) and be-
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havioural (action) component, and the willingness to act accordingly.
Certain negative views are prejudices that are deeply rooted among the people,
emotionally coloured. Views are resistant to
changes. They are usually generated in longterm contacts with certain information, examples, and especially with emotionally coloured experience (Marentič Požarnik, 2000)
Modern technology brings along changes that are not always well accepted. The first
one confronted with changes by the teachers.
Numerous studies (McDowall, 2003; Webster,
2007; Breeze, 2009) have shown that it is precisely the interest and motivation of a teacher for introducing ICT into lessons a prerequisite for a positive acceptance of the change
also by pupils.
Problem
Modern technology is integrated in
public schools. Depending on the software
and hardware we have many options for quality planning and lessons implementation.
However, the basic question is how innovations are accepted by teachers and in particular by pupils. Given that no research from this
area has been found in our area, we decided
to research pupil’s attitudes to introduction of
ICT into music lessons.

Objectives
The purpose of the study was to determine the pupil’s views to introduction of ICT
into music lessons. To achieve this objective
we have set the following hypothesis:
H1: Pupils of experimental group are inclined towards introduction of ICT in music
lessons.
Research method
Our study used descriptive and causal
method of educational research.
In that study, we included pupils from
the 5th grade Primary School in Slovenia.
Solving of questionnaires was held in September 2008 and in May 2009. It was solved by
pupils in experimental group, who in comparison with pupils in control group attended
music lessons with applied ICT.
Data collection and processing
In order to determine the pupils’ views
to introducing ICT into music lessons, we
prepared a questionnaire that was distributed
among pupils.
For checking the measure of reliability
in basic variables we calculated the following

Cronbach’s alpha reliability coefficient, which
were 0,695.
Table 1: KMO test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure
of Sampling Adequacy
0,695
Approx.
Chi-Square 382,029
Bartlett’s Test of Sphericity
Df
66
Sig.
0

The questionnaire consisted of a scale
of views and also included 12 statements, in
which pupils expressed their agreement or
disagreement with the set statements (annex
1).
Instructions were uniform for all
pupils; they have solved the questionnaires
independently, without any additional
questions and explanations. Anonymity
was assured. In carrying out the survey the
questionnaire was objective, as it applied the
scale of views, which provided specific answers
(agreement or disagreement with statements),
and pupils were given precise instructions
before solving the questionnaire. Thus, the
results of the survey were not affected by the
subjective factors of the interviewer.
The data were analysed in the SPSS program. For the purposes of data processing we
used the frequency distribution of responses,
factor analysis and t-test. The frequency distribution was used for presenting the number
of female and male pupils included in our sur491

vey. The factor analysis was used for analysing
relations between variables, where 4 factors
were formed. These factors explained a large
proportion of the entire dispersion (variance)
of the data.
T-test was used for checking the hypothesis, if the dimensions of pupils’ views to
introducing ICT in music lessons differ between the measurements.
Definition of a sample
The sample represented fifth grade pupils of Primary school in Slovenia. The survey
included 23 female pupils and 30 male pupils
of the experimental group.
Table 2: Sample structure by gender
F
M
Total

Frequencies

Percentage

23
30
53

43,4
56,6
100,0

Chart 1: Sample structure by gender of EG
pupils
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Results and interpretation
We wanted to find out whether the
hypothesis, in which we have assumed to be
between pupils EG, showed a positive attitude
towardsthe introduction of ICT in teaching
music education. In doing so, we highlight
certain dimensions of their attitudes towards
the introduction of ICT in teaching music lessons.
Hypothesis number 1, which assumes
that pupils are inclined towards introducing
ICT in lessons, is checked with frequency distribution of responses.
All statements were assessed with values
above 3,5, which shows pupils agree with the
introduction of ICT into music lessons.
ICT is an innovation that encourages
different work, emphasises own style of learning and creativity (Burnard, 2007), own strategy of work, problem learning that links pupil’s experience with his or her objectives and
plans for the future (Brodnik, Borota, 2006,
Mason, Rennie, 2006), as well as participation in groups (Savage, 2003; Brodnik, Borota, 2006).

Table 3: Pupils’ inclination towards introducing ICT into music lessons
N

Min.

Max.

Mean

Std. Deviation

1. I like to use the computer when I learn.

53

1

5

4,26

1,024

2. I like to face new challenges allowed by
the computer.

53

1

5

4,43

0,907

3. I favour the use of computer in music
lessons.

53

1

5

4,12

1,093

4. In music lessons, I like active methods
of work offered by the computer.

53

1

5

4,32

0,956

5. I am confident that the use of computer in music lessons will allow cooperation
with my classmates.

53

1

5

3,52

1,454

6. I am afraid that I will not be able to
work with computer in music lessons.

53

1

5

4,55

0,816

7. I am sure that I will know to use music
knowledge with computer independently.

53

1

5

4,42

0,927

8. I am afraid of forming melodies with
computer slower than my classmates.

53

1

5

4,43

0,873

9. Creating music with computer is a chal- 53
lenge for me.

1

5

3,82

1,254

10. I am afraid that melodies I write with 53
computer will be worse than those written
by my classmates.

1

5

4,32

0,946

11. I am happy when classmates praise my 53
melodies, which I wrote with computer.

1

5

4,68

0,706

12. I am proud of melodies that I have de- 53
veloped with my computer.

2

5

4,64

0,728

Valid number (N)

53
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Table 4: Communalities Factor analysis
1. I like to use the computer when I learn.
2. I like to face new challenges allowed by the computer.
3. I favour the use of computer in music lessons.
4. In music lessons, I like active methods of work offered
by the computer.
5. I am confident that the use of computer in music lessons will allow cooperation with my classmates.
6. I am afraid that I will not be able to work with computer in music lessons.
7. I am sure that I will know to use music knowledge
with computer independently.
8. I am afraid of forming melodies with computer slower
than my classmates.
9. Creating music with computer is a challenge for me.
10. I am afraid that melodies I write with computer will
be worse than those written by my classmates.
11. I am happy when classmates praise my melodies,
which I wrote with computer.
12. I am proud of melodies that I have developed with
my computer.

Factor model contains 12 variables; two
have their communality values below 0,4, others above 0,6, which means the model is suf-

Initial
1

Extracted
0,652

1
1

0,618
0,753

1

0,719

1

0,705

1

0,435

1

0,604

1

0,729

1

0,432

1

0,799

1

0,81

1

0,804

ficiently covered by the variance of each variable.

Chart 2: Scree diagram
Scree Plot

4

Eigenvalue

3

2

1

0
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1

2

3

4

5

6

7

8

Component Number

9

10

11

12

The diagram of eigenvalues reveals that
four factors have their communality values

above 1, which is one of the criteria for selecting the number of factors.

Table 5: The proportion of explained variance
Initial Eigenvalues
Components

Extraction Sums of
Squared Loadings

Rotation Sums of
Squared Loadings

%
%
%
cummucummucummuTotal of varTotal of variTotal of varlative %
lative %
lative %
iance
ance
iance

1

3,449 28,739

28,739

3,449 28,739

28,739

2,736 22,798

22,798

2

1,978 16,487

45,226

1,978 16,487

45,226

1,997 16,641

39,439

3

1,386 11,547

56,774

1,386 11,547

56,774

1,697 14,139

53,578

4

1,248

10,4

67,173

1,248

67,173

1,631 13,595

67,173

5

0,899 7,488

74,662

6

0,755 6,291

80,953

7

0,532 4,433

85,386

8

0,458 3,815

89,201

9

0,449 3,745

92,946

10

0,35

2,917

95,863

11

0,263 2,195

98,057

12

0,233 1,943

100

Four factors explained 67% of the total
variance of variables. The above table shows
the proportion of explained variance with factors according to the orthogonal rotation. The
first factor explained 28,7%, and according to
the orthogonal rotation 22,8% of the total variance of variables. The second factor explained

10,4

16,5%, and according to the orthogonal rotation 16,6%. The third factor explained 11,5%,
and according to the orthogonal rotation the
portion increases to 14,1% of the total variance. The fourth factor explained 10,4%, and
according to the orthogonal rotation 13,6% of
the total variance.
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Table 6: Factor loadings according to the orthogonal rotation
Components
1

2

3

4

3. I favour the use of computer in music lessons.

0,851

-0,063

0,146

0,056

4. In music lessons, I like active methods of
work offered by the computer.

0,822

0,095

0,066

0,172

1. I like to use the computer when I learn.

0,799

-0,004

0,085

0,075

2. I like to face new challenges allowed by the
computer.

0,732

0,207

0,122

0,158

10. I am afraid that melodies I write with computer will be worse than those written by my
classmates.

0,091

0,862

0,156

-0,152

8. I am afraid of forming melodies with comput-0,008
er slower than my classmates.

0,852

-0,022

-0,047

6. I am afraid that I will not be able to work with
computer in music lessons.

0,081

0,625

-0,079

0,178

11. I am happy when classmates praise my melodies, which I wrote with computer.

0,086

-0,004

0,888

0,116

12. I am proud of melodies that I have developed with my computer.

0,257

0,029

0,853

0,092

5. I am confident that the use of computer in
music lessons will allow cooperation with my
classmates.

0,176

-0,185

0,069

0,797

7. I am sure that I will know to use music
knowledge with computer independently.

0,201

0,214

-0,065

0,717

9. Creating music with computer is a challenge
for me.

0,016

-0,012

0,303

0,583

Orthogonal and oblique rotations are
very similar, because the correlation between
the factors according to the oblique rotation
totals under 0,3; the interpretation shall be
subject to decision according to the orthogonal rotation.
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The first factor inclination and interest
for computer is best explained by the following variables:

4. In music lessons, I like active methods of work offered by the computer.

11. I am happy when classmates
praise my melodies, which I wrote
with computer.

3. I favour the use of computer in
music lessons.

12. I am proud of melodies that I have
developed with my computer.

1. I like to use the computer when I
learn.

The statements refer to the achievement motivation (part of the homonymous dimension according
to the C. Peklaj’s classification).

2. I like to face new challenges allowed by the computer.
The statements relate to the dimension
of inclination and interest for computer and
are similar to the dimension interest according to the C. Peklaj’s classification (2000).
The second factor fear and stress has the
strongest loadings in the following variables:
10. I am afraid that melodies I write
with computer will be worse than
those written by my classmates.
8. I am afraid of forming melodies
with computer slower than my
classmates.
6. I am afraid that I will not be able to
work with computer in music lessons.
This factor refers to the fear and stress
(the dimension fear according to the C.
Peklaj’s classification).

The fourth factor success aspiration is
explained by the following variables:
5. I am confident that the use of computer in music lessons will allow
cooperation with my classmates.
7. I am sure that I will know to use
music knowledge with computer
independently.
9. Creating music with computer is a
challenge for me.
These variables relate to the dimension
referred to as success aspiration.
Following below we calculated four dimensions that represent an average of a statement, which have the highest loadings in a
given factor. The following table presents the
basic statistics of newly obtained dimensions.

The third factor achievement motivation has distinctive loadings in the following
variables:
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Table 7: Motivation – descriptive statistics Inclination towards introducing ICT into music lessons
N

Min.

Max.

Mean

Standard deviation

inclination, interest for computers

53

1,5

5

4,2843

0,81754

fear and stress

53

2

5

4,4346

0,70013

achievement motivation

53

1,5

5

4,6569

0,65242

success aspiration

53

1

5

3,9216

0,89391

Respondents evaluated all dimension
above mean 3, which indicates that agreement is larger than disagreement. The highest level of agreement is with the dimension
referring to achievement motivation (4,7); the
next highest rated dimension is fear and stress
(4,4); and finally success aspiration (3,9).
According to opinions of many authors
such as McDowall, (2003), Roblyer (2006),
Breeze (2009), Kington, et al. (2002), pupils
are motivated for work as they develop working habits, higher forms of thinking and are
more effective as regards learning (Campbell, Scott-Kassner, 1995; Ward, 2009). They
choose activities for their work, which encourage and challenge them. They value performed work, as ICT allows feedback and
evaluation (Ward ibid.).
In our study we can see both, positive
and negative attitudes on the introduction of
ICT. It’s important that to consider both di-
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mensions of attitudes. We can help pupils to
improve their work and they succeed.
Pupils are able to actively obtain new
data (Higgins, 2003). In addition to the fact
that ICT promotes internal motivation in pupils, is on the other hand interesting as it takes
place in forms of games and entertainment,
and work is less straining. E-learning also allows exchange of opinions and cooperation
among classmates (Clark, 2005), develops the
ability of automation, fluency and upgrade of
certain skills (Roblyer, 2006).
By using ICT, pupils develop their music and digital literacy (Mc Dowall, 2003; Roblyer ibid.).
Hypothesis number 1 is checked by the
Paired Samples t-test, which is used for checking if dimensions of pupils’ views towards introduction of ICT into music lessons differ
between both measurements.

Chart 3: Mean values of dimensions

Table 8: Paired Sample t-test
T

Degrees of
freedom

P

inclination, interest for computers – inclination, interest for computers

-2,673

52

0,01

fear and stress – fear and stress

-1,155

52

0,253

achievement motivation – achievement motivation

-0,148

52

0,883

success aspiration – success aspiration

-5,485

52

0

The biggest difference between the
measurements is shown in the dimension
success aspiration, which in the second measurement increased from 3,4 to 4,4 (t = -5,5,
p < 0,01). The dimension inclination or interest for computers in the second measurement was also estimated with a higher value
(t = -2,7, p = 0,01), while there were no dif-

ferences found between the measurements in
dimension achievement motivation and fear
and stress. Thus, the hypothesis, which assumes that there will be statistically relevant
different among the EG pupils in their views
towards the introduction of ICT into music
lesson, is confirmed in two dimensions.
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Among pupils has increased the level
of their expectations and the level of interest
for computers. During the active work pupils
learned how to develop their own ideas; they
work with others and they became active in
creating their own knowledge.
It is important that pupils in music lessons are no longer passive listeners but active creators. Their learning is much more effective, encourages self-motivation, critical
thinking and problem solving, and this means
different acceptance of music as art (Mash,
2005). Pupils develop musical creativity, integrate musical notations and sound, experiment with timbre in virtual bands, monitor
and analyze sound changes resulting from
transposing, change of tempo and modulation (Rudolph et al. 2005).
ICT is not a toy to be included in lessons
for the purpose of relaxation, but is a teaching tool that allows and encourages creative
processes (Ward, 2009). Introduction of ICT
into music lessons promotes the development
of self-esteem, self-discipline and personal
creativity, enables the development of learning and personal skills, and while positively impacts all other areas of learning (Alvaro,
2010).
ICT allows pupils acquire new knowledge, but also allowed them autonomy and
individualization.
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Conclusion
ICT nowadays represents means of education by which we are able to achieve the
objectives of lessons. However, we need to be
aware of limitations and suitably articulate
particular stages of educational work. The basis is the curriculum, which allows the realization of the set objectives of lessons. Modern technology is incorporated into learning
process, by which are reflected the benefits of
such work, as it encourages constructive work,
mutual cooperation and own pace of work. It
allows pupils different way of work. All this
affects their views towards introducing ICT
into lessons. Pupils in this survey demonstrated their agreement with the introduction of
the new technology into music lessons. In research, we found that pupils’ views are also affected by teachers and their attitude towards
technology. Inclination is frequently reflected
in motivating pupils to find information, independent research and upgrade of work.
The results of our research showed agreement in views towards the ICT in dimensions
showing a positive attitude towards technology. The computer itself is a motivational tool. Within the Finale Note Pad program
computer allowed pupils to research and develop own musical achievements pupils were
able to hear, change and modify these musical
achievements which is important for promoting their interest for music. All pupils in our

study were successful in their musical activity
by use of ICT and were able to help each other in the learning process. There was also the
fear of failure, so it is important that teachers motivate pupils with their own forms of
work, differentiation and individualisation. It
is necessary to change the evaluation of pupil’s
work, based on their past work and upgrades.
This encourages assessment, which includes
systematic monitoring each pupil individual-

ly. Here we highlight portfolio as an authentic
form of evaluation pupil’s progress.
The findings of our research confirm
pupil’s positive attitude towards the introduction ICT in teaching music. However, the research offers the new possibilities. What are
their attitudes on portfolio as authentic assessment method and how this contributes to
their knowledge?
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Annex 1: Pupils’ views towards introducing ICT into music lessons
To find outwhatare yourviews on theintroduction ofICT inteachingmusic education, complete the questionnaire. Carefully read each statement and then circle one number from 1 to 5 in
the line next to each statement, depending on how firmly particular statement holds true for you:
not true at all (1), mostly not true (2), sometimes true, sometimes not true (3), mostly true (4), always true (5). If you make a mistake in circling or change your mind, strike the old answer off and
circle a new one. Please make sure not to leave out any statement. In each statement circle only
one answer.
not true mostly sometimes mostly
at all not true true, some- true
times not
true
1. I like to use the computer when I learn.
2. I like to face new challenges allowed by the computer.
3. I favour the use of computer in music lessons.
4. In music lessons, I like active methods of work offered
by the computer.
5. I am confident that the use of computer in music lessons will allow cooperation with my classmates.
6. I am afraid that I will not be able to work with computer in music lessons.
7. I am sure that I will know to use music knowledge
with computer independently.
8. I am afraid of forming melodies with computer slower
than my classmates.
9. Creating music with computer is a challenge for me.
10. I am afraid that melodies I write with computer will
be worse than those written by my classmates.
11. I am happy when classmates praise my melodies,
which I wrote with computer.
12. I am proud of melodies that I have developed with
my computer.

always
true

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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СТАВОВИ И МИШЉЕЊА УЧИТЕЉА
О УЛОЗИ РАЧУНАРСКИХ ТЕСТОВА ЗНАЊА
СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА МУДЛ У УНАПРЕЂИВАЊУ
НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
Резиме: За разлику од тестова „папир-оловка”, на које ученици одговарају писменим путем, код рачунарских тестова знања ученици своје одговоре дају помоћу компјутера. Алати за креирање рачунарских тестова знања треба да буду једноставни за употребу, прилагођени за рад на рачунарима у школама, да обезбеђују превод на српски
језик, и што је битно, да су бесплатни. Добро решење на којем би се могао градити систем електронског тестирања знања ученика представља софтверски пакет Мудл (енгл.
Moodle). Мудл је бесплатна апликација отвореног кода и тренутно је један од најпопуларнијих система за управљање учењем. Циљ рада је да се утврде ставови и мишљења
учитеља о улози рачунарских тестова знања софтверског пакета Мудл у унапређивању
наставе природе и друштва. У истраживању које смо спровели на узорку од 310 учитеља примењена је дескриптивна метода и техника анкетирања. Према мишљењу учитеља овакви тестови доприносе подизању постигнућа ученика, унапређују квалитет,
ефикасност и економичност реализације процењивања знања. Сматрају да су ученици
информатички спремни за њихову употребу, а и сами су показали спремност за њихову израду и примену у настави. Велики број учитеља дели мишљење да би овакве тестове ученици успешније радили него тестове „папир-оловкa”. Веома је занимљиво да се
поједини ставови и мишљења учитеља различитих година радног стажа о улози оваквих тестова у унапређивању наставе природе и друштва статистички разликују.
Кључне речи: рачунарски тестови знања, систем за управљање учењем, учитељи, природа и друштво, унапређивање наставе.
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Увод
„Рачунарски тестови знања су
тестови код којих се, уместо папира и
оловке, рачунар користи као медијум”
(Вербић и Томић, 2010: 7). Почетак њихове
примене везује се за шездесете године XX
века (Милошевић, 2011; Јаничић, 2010).
Идеја примене ових тестова наставља се
седамдесетих година појавом рачунарски
подржане верзије многих класичних тестова (Јаничић, 2010), али и аутоматских
система за тестирање (Милошевић, 2011).
Због слабости тадашњих рачунара примена оваквог тестирања била је доста ограничена. Средином деведесетих година
XX века рачунари постају озбиљна подршка системима електронског тестирања,
а све бржим развојем информационо-комуникационих технологија, почетком XXI
века, рачунарски тестови знања добијају
још већи значај (Leucht & Sireci, 2011).
Убрзаном развоју рачунарских тестова
знања, поред развоја рачунара и са њима
повезаних технологија, допринеле су и
бројне предности ових тестова у односу на
класичне, „папир-оловка” тестове (Prometric, 2012). Морамо поменути и одређене
мане ових тестова (Милошевић, 2011;
Јаничић, 2010), али су оне занемарљиве
у односу на многобројне предности.
Данас слободно можемо да кажемо да
је проверавање знања помоћу рачунара
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постало устаљена пракса у многим
светским земаља. У складу са тим и Завод
за вредновање квалитета образовања
и васпитања из Београда је у оквиру
пројекта „Развој система за електронско
процењивање ученичких постигнућа и
стварање услова за његову примену у
школама” спровео више испитивања o
применљивости рачунарских тестова
знања у нашим основним школама. На
основу резултата, до којих су дошли, може
се закључити да су рачунарски тестови
знања у основној школи веома пожељни
(Вербић и Томић, 2010) и потребни (Вербић
и сар., 2009). Да би систем електронског
тестирања што брже, лакше и ефикасније
заживео у нашим школама, потребно је да
се обрати пажња на софтвер који ће бити
употребљен за креирање рачунарских
тестова знања. Овакав софтвер треба
да: ради на рачунарима које већ имамо у
школама, буде бесплатан, једноставан за
коришћење, прилагодљив различитим
наменама и локализован на српски језик
(Вербић и Томић, 2010). Софтверски
пакет Мудл (енгл. Moodle) представља једно од бољих решења на којем би се могао
градити систем електронског тестирања
знања ученика. Мудл је бесплатна
апликација отвореног кода и тренутно
је један од најпопуларнијих система за
управљање учењем који наставницима
пружа потпуну подршку за моделовање

стимулативног окружења за учење
(Боснић, 2006). Могућности примене
система за управљање учењем у настави
су велике. На њихов значај и потребу
примене у настави природе и друштва
указују поједини аутори (Вербић и сар.,
2009; Вербић и Томић, 2010; Станковић,
2013). Једна од могућности софтверског
пакета Мудл јесте провера знања и
оцењивање ученика. Помоћу посебног модула могуће је осмишљавати и креирати
рачунарске тестове знања, са мноштвом
поставки, врста питања додатака и могућности. Овакви тестови знања, због своје
интерактивности и мултимедијалности,
могу бити веома корисни и применљиви
у настави природе и друштва и допринети њеном квалитету, ефикасности и економичности, као и подизању општег успеха ученика (Вербић и Томић, 2010). Ово
нас је подстакло да организујемо и спроведемо истраживање са циљем да утврдимо ставове и мишљења учитеља о улози
рачунарских тестова знања софтверског
пакета Мудл (у даљем тексту РТЗСПМ)
у унапређивању наставе природе и друштва.
Методолошке основе истраживања
Циљ истраживања

ЗСПМ у унапређивању наставе природе и
друштва.
Задаци истраживања
Из постављеног циља истраживања
изведени су следећи задаци:
1) Утврдити ставове и мишљења учитеља о улози РТЗСПМ у унапређивању
квалитета, ефикасности и економичности
процењивања знања ученика.
2) Утврдити ставове и мишљења учитеља о улози РТЗСПМ у подизању постигнућа ученика.
3) Утврдити да ли ученици поседују
информатичка знања и вештине за употребу РТЗСПМ.
4) Утврдити да ли учитељи користе
РТЗСПМ у настави природе и друштва.
5) Утврдити да ли постоји спремност
учитеља за примену РТЗСПМ у настави
природе и друштва.
6) Утврдити ставове и мишљења учитеља о еквивалентности израде тестова
„папир-оловка” и РТЗСПМ.
7) Утврдити да ли године радног стажа утичу на ставове и мишљења учитеља
о улози РТЗСПМ у унапређивању наставе
природе и друштва.

Циљ истраживања је да се утврде
ставови и мишљења учитеља о улози РТ509

Хипотезе истраживања

Методе, технике и инструменти

Из постављеног циља и задатака истраживања може се извести следећа општа
хипотеза: РТЗСПМ доприносе подизању
постигнућа ученика и унапређују квалитет,
ефикасност и економичност наставе
природе и друштва.

У истраживању смо применили дескриптивну методу и анкетирање као истраживачку технику. Као инструмент коришћен је упитник.

Руководећи се задацима истраживања могуће је поставити и посебне хипотезе:
1) РТЗСПМ унапређују квалитет,
ефикасност и економичност процењивања
знања ученика.
2) РТЗСПМ доприносе подизању постигнућа ученика.
3) Ученици поседују информатичка
знања и вештине за употребу РТЗСПМ.
4) Учитељи не користе РТЗСПМ у
настави природе и друштва.
5) Постоји спремност учитеља за
примену РТЗСПМ у настави природе и
друштва.
6) Ученици подједнако успешно раде
тестове „папир-оловка” и РТЗСПМ.
7) Године радног стажа не утичу
на ставове и мишљења учитеља о улози
РТЗСПМ у унапређивању наставе природе и друштва.
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Популација и узорак истраживања
Популацију истраживања чинили су
учитељи са територије Републике Србије.
За истраживање је одабран узорак од 310
учитеља из 27 друштава учитеља из Београда, Трстеника, Панчева, Лесковца, Пожеге, Горњег Милановца, Сремске Митровице, Зрењанина, Ужица, Лознице, Чачка,
Грачанице, Новог Сада, Панчева, Краљева, Ниша, Вршца, Крушевца, Љига, Смедеревске Паланке, Јагодине, Руме, Неготина,
Смедерева, Крагујевца, Шапца и Руме. Реч
је о пригодном добровољачком узорку.
Организација и ток истраживања
Истраживање је спроведено у првој
половини 2014. године. Учитељима су на
интернету били доступни РТЗСПМ, тако
да су могли детаљно да се упознају са њиховим карактеристикама и начином функционисања. Након тога су попуњавали анкетни упитник који је за потребе истраживања направљен у електронском облику.
Попуњени упитници су аутоматски долазили у пријемно сандуче, одакле су преузимани и даље обрађивани.

Статистичка обрада података
За статистичку обраду података коришћен је софтвер за статистичку обраду, SPSS 15. Подаци добијени анкетним
упитником изражени су фреквенцијама и
процентима и представљени су у табелама. Коришћен је χ2 тест, анализа варијансе
(АНОВА) и пост хок анализа – Тукеј тест.
Резултати истраживања и њихова
интерпретација
Податке које смо добили анкетирањем анализирали смо према постављеним задацима истраживања. Интерпретирање резултата који се односе на наш последњи задатак истраживања (утицај година радног стажа на ставове и мишљења
учитеља о улози РТЗСПМ у унапређивању
наставе природе и друштва) није представљено посебно, већ у склопу сваког постављеног задатка истраживања.
Једним делом нашег првог задатка истраживања желели смо да утврдимо
да ли РТЗСПМ унапређују квалитет процењивања знања ученика. Занимало нас је
колика је информативна, инструктивна и
мотивациона улога оваквих тестова знања.
На основу резултата представљених у
Табелама 1, 2 и 3 можемо видети да највећи
проценат учитеља сматра да РТЗСПМ
имају значајну улогу у пружању повратне

информације о резултатима рада (67,4%),
самосталном сагледавању резултата рада
(73,9%) и давању информација о напретку
у учењу (69%). Израчунавањем χ2 теста у
првом (χ2 = 10,229; df = 8; p = 0,249; C = 0,179),
другом (χ2 = 30,235; df = 8; p = 0,000; C =
0,298) и трећем случају (χ2 = 27,541; df = 8; p =
0,001; C = 0,286), дошли смо до закључка да
године радног стажа не утичу на ставове и
мишљења учитеља о информативној улози
РТЗСПМ. Међутим, веома је занимљиво
да учитељи средњих година радног стажа
(од 11 до 20 година) у сва три случаја
најпозитивније оцењују информативну
улогу РТЗСПМ, док учитељи преко 30
година радног стажа у сва три случаја
најлошије оцењују информативну улогу
РТЗСПМ. Разлози за овакве резултате
могу бити вишеструки. Учитељи средњих
година радног стажа (од 11 до 20 година)
имају довољно радног искуства на основу
којег могу да упореде ове две врсте тестова.
Осим тога, претпостављамо да ова група
учитеља поседује значајна информатичка
знања и вештине. Спој радног и
информатичког искуства можда је утицао
на то да учитељи ових година радног стажа
најјасније препознају информативну улогу
РТЗСПМ. Код учитеља преко 30 година
радног стажа претпостављамо да изостаје
информатичко искуство, тако да они
највише сумњају у информативну улогу
РТЗСПМ. Осим рачунарског искуства,
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разлоге за овакве ставове и мишљења учитеља са највише година радног стажа можемо потражити у рачунарској анксиозно-

сти и ставовима према рачунарима, о чему
говоре поједини аутори (Јаничић, 2010).

Табела 1. Повратна информација о резултатима рада
Дају повратOдмах
ну инфорНе дају
дају помацију о ре- повратну
Рачунарски тестови
вратну
зултатима информазнања софтверског
информарада након цију о репакета Мудл ученицима: цију о реодређеног
зултатизултативременског
ма рада
ма рада
периода
До 5 година

Од 6 до 10
година

Радни
стаж:

Од 11 до 20
година

Од 21 до 30
година

Преко 30
година

Укупно

f

23

6

6

35

%

65,7%

17,1%

17,1%

100,0%

f

33

10

7

50

%

66,0%

20,0%

14,0%

100,0%

f

70

18

7

95

%

73,7%

18,9%

7,4%

100,0%

f

67

23

8

98

%

68,4%

23,5%

8,2%

100,0%

f

16

9

7

32

%

50,0%

28,1%

21,9%

100,0%

f

209

66

35

310

%

67,4%

21,3%

11,3%

100,0%

χ2 = 10,229; df = 8; p = 0,249; C = 0,179
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Укупно

Табела 2. Самостално сагледавање резултата рада

Да ли рачунарски тестови
знања софтверског
пакета Мудл омогућавају
Нисам
Да
Не
ученицима да самостално
сигуран
сагледају резултате свога
рада?
f
23
6
6
До 5 година
%
65,7%
17,1%
17,1%
f
31
12
7
Од 6 до 10
година
%
62,0%
24,0%
14,0%
f
80
8
7
Радни Од 11 до 20
стаж:
година
%
84,2%
8,4%
7,4%
f
81
9
8
Од 21 до 30
година
%
82,7%
9,2%
8,2%
f
14
11
7
Преко 30
година
%
43,8%
34,4%
21,9%
f
229
46
35
Укупно
%
73,9%
14,8%
11,3%
χ2 = 30,235; df = 8; p = 0,000; C = 0,298

Укупно

35
100,0%
50
100,0%
95
100,0%
98
100,0%
32
100,0%
310
100,0%

Табела 3. Информација о напретку у учењу
Рачунарски тестови знања
софтверског пакета Мудл
ученицима омогућавају да
Нисам
Да
Не
након урађеног теста сазнају
сигуран
колико су напредовали у
учењу?
f
23
6
6
До 5 година
%
65,7%
17,1%
17,1%
f
36
7
7
Од 6 до 10
година
%
72,0%
14,0%
14,0%
f
72
14
9
Радни Од 11 до 20
стаж: година
%
75,8%
14,7%
9,5%
f
72
20
6
Од 21 до 30
година
%
73,5%
20,4%
6,1%
f
11
13
8
Преко 30
година
%
34,4%
40,6%
25,0%
f
214
60
36
Укупно
%
69,0%
19,4%
11,6%
χ2 = 27,541; df = 8; p = 0,001; C = 0,286

Укупно

35
100,0%
50
100,0%
95
100,0%
98
100,0%
32
100,0%
310
100,0%
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У Табелама 4, 5 и 6 предствљени су
резултати који се односе на инструктивну
улогу РТЗСПМ. Највећи проценат учитеља
дели мишљење да РТЗСПМ по завршеном
раду аутоматски дају коментаре наставника (66,5%), сугестије и предлоге за дaљи
рад (61,9%) и информације за следећи корак у учењу (64,2%). Израчунавањем χ2 теста у првом (χ2 = 22,542; df = 8; p = 0,004; C =
0,260), другом (χ2 = 16,281; df = 8; p = 0,039;
C = 0,223) и трећем случају (χ2 = 6,668; df =

8; p = 0,573; C = 0,145) закључили смо да
године радног стажа не утичу на ставове и
мишљења учитеља о инструктивној улози
РТЗСПМ. Напоменућемо да учитељи
преко 30 година радног стажа најлошије
оцењују инструктивну улогу РТЗСПМ,
док су мишљења учитеља до 30 година
радног стажа позитивна. Претпостављамо
да су разлози за овакве резултате слични
као и у случају са информативном улогом
РТЗСПМ.

Табела 4. Коментари наставника након завршетка теста

f

Омогућавају
да по завршеном тесту
одмах добију коментаре наставника
23

Омогућавају да
по завршеном
тесту добију коментаре наставника, али након
одређеног периода
6

%

65,7%

17,1%

17,1%

100,0%

f

35

9

6

50

%

70,0%

18,0%

12,0%

100,0%

f

73

16

6

95

%

76,8%

16,8%

6,3%

100,0%

f

64

25

9

98

%

65,3%

25,5%

9,2%

100,0%

f

11

14

7

32

%

34,4%

43,8%

21,9%

100,0%

f

206

70

34

310

11,0%

100,0%

Рачунарски тестови
знања софтверског
пакета Мудл
ученицима:
До 5
година
Од 6 до 10
година
Радни Од 11 до
стаж: 20 година
Од 21 до
30 година
Преко 30
година
Укупно
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Не омогућавају да по
завршеном
тесту одмах Укупно
добију коментаре од
наставника
6
35

%
66,5%
22,6%
χ2 = 22,542; df = 8; p = 0,004; C = 0,260

Табела 5. Добијање сугестија и предлога за даљи рад
Да ли рачунарски тестови знања
софтверског пакета Мудл омогућавају
Нисам
ученицима да након урађеног теста од
Да
сигуран
наставника одмах добију сугестије и
предлоге за даљи рад?
f
23
6
До 5 година
%
65,7% 17,1%
f
37
7
Од 6 до 10
година
%
74,0% 14,0%
f
65
20
Радни Од 11 до 20
стаж: година
%
68,4% 21,1%
f
52
35
Од 21 до 30
година
%
53,1% 35,7%
f
15
10
Преко 30
година
%
46,9% 31,3%
f
192
78
Укупно
%
61,9% 25,2%
χ2 = 16,281; df = 8; p = 0,039; C = 0,223

Не

Укупно

6
17,1%
6
12,0%
10
10,5%
11
11,2%
7
21,9%
40
12,9%

35
100,0%
50
100,0%
95
100,0%
98
100,0%
32
100,0%
310
100,0%

Не

Укупно

6
17,1%
6
12,0%
11
11,6%
8
8,2%
7
21,9%
38
12,3%

35
100,0%
50
100,0%
95
100,0%
98
100,0%
32
100,0%
310
100,0%

Табела 6. Пружање информација за следећи корак у учењу
Да ли рачунарски тестови знања
софтверског пакета Мудл ученицима
Нисам
омогућавају да одмах добију
Да
сигуран
информације за следећи корак у
учењу?
f
23
6
До 5 година
%
65,7% 17,1%
f
34
10
Од 6 до 10 година
%
68,0% 20,0%
f
59
25
Радни
Од 11 до 20 година
стаж:
%
62,1% 26,3%
f
64
26
Од 21 до 30 година
%
65,3% 26,5%
f
19
6
Преко 30 година
%
59,4% 18,8%
f
199
73
Укупно
%
64,2% 23,5%
χ2 = 6,668; df = 8; p = 0,573; C = 0,145
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С обзиром на то да РТЗСПМ пружају сасвим нову димензију у раду ученика, интересовала су нас мишљења учитеља о њиховој мотивационој улози. Највећи проценат учитеља (76,5%) сматра
да РТЗСПМ доприносе подизању мотивације ученика, док 23,5% учитеља дели
мишљење да овакви тестови дају мали допринос у подизању мотивације. На основу
израчунатог χ2 теста (χ2 = 19,447; df = 4; p =
0,001; C = 0,243) можемо да закључимо да
године радног стажа не утичу на ставове и
мишљења учитеља о мотивационој улози
РТЗСПМ. Веома слични резултати могу
се уочити у истраживању о примени рачунарских тестова знања у основној школи (Перишић, 2012). У овом истраживању
70% наставника сматра да рачунарски тестови знања доприносе мотивацији ученика, док 30% наставника не дели такво
мишљење. И друга истраживања говоре о
великом значају РТЗСПМ у подизању мотивације ученика (Вербић и сар., 2009).
Учитељи имају више критика када се
говори о улози РТЗСПМ у подизању самопоуздања ученика. Највећи проценат
учитеља (58,7%) сматра да РТЗСПМ подижу самопоуздање ученика. Значајан проценат се изјаснио да РТЗСПМ мало доприносе подизању самопоуздања ученика
(29,4%), а најмањи проценат учитеља мисли да овакви тестови уопште не подижу
самопоуздање ученика (11,9%). На основу
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израчунатог χ2 теста (χ2 = 20,708; df = 8; p =
0,008; C = 0,250) можемо да закључимо да
године радног стажа не утичу на ставове
и мишљења учитеља о улози РТЗСПМ
у подизању самопоуздања ученика. И у
ова два случаја можемо да приметимо да
код учитеља са мање година радног стажа
преовладава позитивније мишљење о
мотивационој улози РТЗСПМ. Ово још
више изражено код изражавања мишљења
о подизању самопоуздања ученика.
Разлоге за овакве резултате можемо да
потражимо у искуству учитеља и њиховим
досадашњим настојањима да путем
различитих начина подижу мотивацију за
рад и самопоуздање у раду код ученика.
Претпостављамо да због нових димензија
које нуде РТЗСПМ већина учитеља сматра
да би они мотивационо деловали на
ученике. Међутим, управо дугогодишње
искуство утиче на размишљања учитеља
да слабије оцене улогу РТЗСПМ у
подизању самопоуздања ученика, које
једино јача сигурношћу у сопствена знања.
Уколико су знања ученика недовољна,
тешко је очекивати да сам тест, са свим
својим добрим странама може у великој
мери утицати на подизање самопоуздања
ученика.
У Табелама 7 и 8 представљени
су резултати који се односе на улогу
РТЗСПМ у унапређивању ефикасности
процењивања знања ученика. Највећи

проценат учитеља сматра да РТЗСПМ
брзо и тачно обрађују (88,4%) и презентују
резултате (79,7%). Израчунавањем χ2 теста
у првом (χ2 = 8,114; df = 4; p = 0,087; C = 0,160)
и другом случају (χ2 = 2,843; df = 4; p = 0,584;
C = 0,095) примећујемо да године радног
стажа не утичу на ставове и мишљења
учитеља о улози РТЗСПМ у унапређивању
ефикасности процењивања знања ученика.

Размишљања су веома слична код свих
пет категорија учитеља. Разлоге за овакво
стање је лако претпоставити. РТЗСПМ
након урађеног теста аутоматски обрађују
и презентују резултате, тако да су учитељи
ослобођени било каквог прегледања
тестова, па чак и оцењивања. Остварује се
велика уштеда у времену, што учитељима
нарочито одговара.

Табела 7. Брзина и тачност обрађивања резултата
Рачунарски тестови знања софтверског пакета
Мудл брзо и тачно обрађују резултате?
До 5 година

Од 6 до 10 година

Радни
стаж:

Од 11 до 20
година
Од 21 до 30
година

Преко 30 година

Укупно

Да

Нисам
Укупно
сигуран

f

29

6

35

%

82,9%

17,1%

100,0%

f

42

8

50

%

84,0%

16,0%

100,0%

f

87

8

95

%

91,6%

8,4%

100,0%

f

91

7

98

%

92,9%

7,1%

100,0%

f

25

7

32

%

78,1%

21,9%

100,0%

f

274

36

310

%

88,4%

11,6%

100,0%

χ2 = 8,114; df = 4; p = 0,087; C = 0,160
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Табела 8. Брзина и тачност презентовања резултата
Рачунарски тестови знања софтверског
пакета Мудл брзо и тачно презентују
резултате?
До 5 година

Од 6 до 10 година

Радни
стаж:

Од 11 до 20
година
Од 21 до 30
година

Преко 30 година

Укупно

Да

Нисам
Укупно
сигуран

f

29

6

35

%

82,9%

17,1%

100,0%

f

43

7

50

%

86,0%

14,0%

100,0%

f

74

21

95

%

77,9%

22,1%

100,0%

f

78

20

98

%

79,6%

20,4%

100,0%

f

23

9

32

%

71,9%

28,1%

100,0%

f

247

63

310

%

79,7%

20,3%

100,0%

χ2 = 2,843; df = 4; p = 0,584; C = 0,095

Учитељи имају веома позитивна
мишљења о улози РТЗСПМ у унапређивању
економичности
процењивања
знања ученика. Највећи проценат дели
мишљење да се РТЗСПМ за кратко време
могу сагледати резултати великог броја
ученика (86,5%) и да се њима остварује
значајна уштеда у папиру, тонеру и другим
материјалним средствима (91,9%). На
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основу израчунатог χ2 теста у првом случају
(χ2 = 6,500; df = 4; p = 0,165; C = 0,143)
можемо да закључимо да године радног
стажа не утичу на мишљења учитеља о
улози РТЗСПМ у брзини сагледавања
резултата великог броја ученика. У другом
случају очекиване фреквенције су мање од
5 у 20% поља, тако да израчунавање χ2 теста није било могуће. Мишљења су веома

слична код свих пет категорија учитеља.
Резултати теста за цело одељење (ма колико имало ученика) долазе одмах након
урађених задатака. Нема прегледања задатака, утрошка времена, материјалних
издатака за папир и тонер штампача.
С обзиром на нашу претпоставку да
РТЗСПМ имају значајну информативну,
инструктивну и мотивациону улогу, намера нам је била да сазнамо у којој мери
учитељи сматрају да РТЗСПМ доприносе подизању постигнућа ученика. Највећи проценат учитеља дели мишљење да
би РТЗСПМ допринели подизању постигнућа ученика (69,7%), док 30,3% учитеља
сматра да би овакви тестови мало допринели подизању постигнућа ученика. Ови
резултати скоро су идентични са већ поменутим истраживањем о примени рачунарских тестова знања у основној школи (Перишић, 2012) у којем 70% наставника сматра да ови тестови доприносе подизању
постигнућа ученика, док се 30% наставника не слаже са овом тврдњом. На основу
израчунатог χ2 теста (χ2 = 9,419; df = 4; p =
0,051; C = 0,172) можемо да закључимо да
године радног стажа не утичу на мишљења
учитеља о улози РТЗСПМ у подизању
постигнућа ученика. Занимљиво је да
категорија учитеља са најмање година
радног стажа најпозитивније оцењује овај
допринос (80%). Позитивна мишљења
учитеља о доприносу РТЗСПМ у подизању

постигнућа ученика лагано опадају, да би
учитељи преко 30 година радног стажа
имали највише критика у овој оцени
(56,3%).
Да би примена РТЗСПМ уопште
била могућа ученици морају бити спремни
за њихову употребу. Интересовало нас је
у којој мери учитељи сматрају да ученици
поседују информатичка знања и вештине
које би им омогућиле употребу оваквих
тестова. Највећи проценат учитеља (56,5%)
сматра да ученици поседују ове вештине,
32,3% учитеља није сигурно у то, док 11,3%
учитеља мисли да ученици не поседују
таква знања и вештине. Сличне резултате
можемо да приметимо и у већ поменутом
истраживању Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања из
Београда (Вербић и Томић, 2010) у којем
се наводи да и млађи ученици, без обзира
на искуство у раду на рачунарима успешно
раде рачунарске тестове. На основу
израчунатог χ2 теста (χ2 = 30,313; df = 8; p =
0,000; C = 0,298) можемо да закључимо да
године радног стажа не утичу на мишљења
учитеља о процени информатичких знања
и вештина ученика за употребу РТЗСПМ.
Учитељи од 6 до 10 година радног стажа су
најоптимистичнији (70%), док се са сваком
наредном категоријом овај оптимизам
смањује. Учитељи преко 30 година радног
стажа највише сумњају у информатичка
знања ученика (28,1%).
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Нашим четвртим задатком истраживања желели смо да утврдимо у којој мери
учитељи користе РТЗСПМ у настави природе и друштва. Највећи проценат учитеља
никада не користи ове тестове (83,9%),
само понекад их користи 11,1% учитеља,
док их веома често користи 5,2% учитеља.
Учитељи са мање година радног стажа највише користе овакве тестове, мада је и тај
проценат занемарљив у односу на укупан број анкетираних учитеља. Разлоге за
овакво стање можемо потражити у слабој
информисаности учитеља о могућностима
РТЗСПМ, али и недовољној обучености за
осмишљавање и креирање РТЗСПМ.
Без обзира на то што учитељи у највећем броју случајева никада не користе РТЗСПМ у настави природе и друштва, показали су велику спремност за њихову примену. Највећи проценат учитеља
(73,5%) је спреман да користи РТЗСПМ,
колебљивих је 11,9%, док 14,5% учитеља
не би користило овакве тестове у настави природе и друштва. На основу израчунатог χ2 теста (χ2 = 18,242; df = 8; p =
0,019; C = 0,236) можемо да закључимо да
године радног стажа не утичу на одлуку за
коришћење РТЗСПМ у настави природе и
друштва. Највећу спремност за употребу
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РТЗСПМ показали су учитељи прве
четири категорије, док 53,2% учитеља
преко 30 година радног стажа није сигурно
или не би користило овакве тестове.
Пошто смо претпоставили да ће
највећи број учитеља показати спремност
за употребу РТЗСПМ у настави природе
и друштва, занимало нас је њихово
мишљење о начину доласка до оваквих
тестова. Желели смо да сазнамо у којој
мери ће се определити за самосталну
израду или за коришћење већ готових
РТЗСПМ. Резултати су веома приближни,
што се види у Табели 9. Постоји мала
превага у корист самосталне израде
(57,4%) у односу на коришћење већ
готових РТЗСПМ (42,6%). На основу
израчунатог χ2 теста (χ2 = 37,182; df = 4; p =
0,000; C = 0,327) можемо да закључимо да
године радног стажа у овом случају утичу
на одлуку за начин долажења до РТЗСПМ.
Можемо да приметимо да се учитељи из
прве четири категорије опредељују за
самосталну израду (али са различитим
интензитетом који се смањује од прве ка
четвртој категорији). Учитељи преко 30
година радног стажа би користили готове
РТЗСПМ.

Табела 9. Опредељење за начин доласка до рачунарских тестова знања софтверског пакета Мудл
Рачунарске тестове знања
софтверског пакета Мудл бих
желео:
f
До 5 година
%
Од 6 до 10
година
Радни
стаж:

Од 11 до 20
година
Од 21 до 30
година
Преко 30
година
Укупно

28

Да
користим
већ готове
7

80,0%

20,0%

100,0%

f

39

11

50

%

78,0%

22,0%

100,0%

f

55

40

95

%

57,9%

42,1%

100,0%

f

50

48

98

%

51,0%

49,0%

100,0%

f

6

26

32

%

18,8%

81,3%

100,0%

f

178

132

310

%

57,4%

42,6%

100,0%

Сам да
израђујем

Укупно
35

χ2 = 37,182; df = 4; p = 0,000; C = 0,327

За потребе испитивања статистичке
значајаности утицаја радног стажа на начин доласка до РТЗСПМ применили смо
анализу варијансе (АНОВА). Пре него што
смо приступили анализи варијансе утврдили смо да је услов хомогености варијансе
испуњен (p = 0,000). На основу добијене F
вредности (10,392) дошли смо до закључка
да године радног стажа учитеља значајно
утичу на одлуку учитеља како ће долазити до РТЗСПМ. Примена пост хок анализе
и поређења помоћу Тукеј теста показују да
се средње вредности три категорије испи-

таника до 20 година радног стажа (1,2000;
1,2200; 1,4211) значајно разликују од
средње вредности групе од 21 до 30 година
радног стажа (1,4898) и групе учитеља преко 30 година радног стажа (1,8125) (треба
напоменути да се средње вредности треће
и четврте категорије преклапају). Претпостављамо да су разлози за овакве резултате условљени информатичком оспособљеношћу учитеља. Учитељи са мање година
радног стажа опредељују се за самосталну
израду РТЗСПМ због сигурности у своја
информатичка знања и вештине, док учи521

тељи са више година радног стажа (нарочито преко 30 година), супротно млађим
колегама, бирају готове РТЗСПМ.
Наша интересовања у овом истраживању била су усмерена и на утврђивање мишљења учитеља о еквивалентности израде тестова „папир-оловка” и
РТЗСПМ. На основу резултата из Табеле 10 примећујемо да највећи проценат
учитеља сматра да би ученици подједнако успешно решавали ове две врсте тестова (43,5%). И резултати других истраживања која смо већ поменули (Јаничић,
2010; Вербић и Томић, 2010) такође указују на еквивалентност израде рачунарских тестова и тестова „папир-оловка”.
Веома је занимљиво што 42,6% учитеља
сматра да би ученици успешније радили РТЗСПМ, а само 13,9% учитеља дели
мишљење да би ученици успешније радили тестове „папир-оловка”. На основу
израчунатог χ2 теста (χ2 = 64,281; df = 8; p
= 0,000; C = 0,414) можемо да закључимо
да године радног стажа утичу на мишљења
учитеља о еквивалентности израде тестова
„папир-оловка” и РТЗСПМ. Став да би
ученици подједнако успешно решавали
ове две врсте тестова највише подржавају
учитељи од 21 до 30 година радног стажа
(54,1%). Учитељи са мање година радног
стажа (прве две категорије) сматрају да би
ученици успешније решавали РТЗСПМ
(51,4% и 52%), док учитељи преко 30 година
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(56,3%) мисле да би ученици успешније
решавали тестове „папир-оловка”.
За потребе испитивања статистичке значајаности утицаја радног стажа на
мишљења учитеља о еквивалентности израде тестова „папир-оловка и РТЗСПМ
и у овом случају применили смо анализу
варијансе (АНОВА). Пре анализе утврдили смо да је услов хомогености варијансе
испуњен (p = 0,000). На основу добијене F
вредности (9,371) дошли смо до до закључка да године радног стажа учитеља значајно утичу на мишљења учитеља о еквивалентности израде тестова „папир-оловка”
и РТЗСПМ. Примена пост хок анализе и
поређења помоћу Тукеј теста показују да се
средње вредности четири категорије испитаника до 30 година радног стажа (1,5204;
1,5895; 1,8000; 1,8571) значајно разликују
од средње вредности групе групе учитеља
преко 30 година радног стажа (2,2813).
Претпостављамо да су учитељи преко 30
година радног стажа више традиционално
оријентисани од својих млађих колега због
чега сматрају да би ученици успешније решавали тестове „папир-оловка”. Супротно
њима учитељи са мање година радног стажа склонији су иновирању и примени нових технологија у настави, због чега предност дају РТЗСПМ.

Табела 10. Еквивалентност израде тестова „папир-оловка” и РТЗСПМ
Подједнако
Успешније
успешно
Успешније
радили
радили
радили
тестове
Укупно
РТЗСПМ
РТЗСПМ
„папири тестове
оловка“
„папир-оловка”

Ученици би:

До 5
година
Од 6 до
10 година
Радни Од 11 до
стаж: 20 година
Од 21 до
30 година
Преко 30
година
Укупно

f

11

18

6

35

%

31,4%

51,4%

17,1%

100,0%

f

17

26

7

50

%

34,0%

52,0%

14,0%

100,0%

f

45

44

6

95

%

47,4%

46,3%

6,3%

100,0%

f

53

39

6

98

%

54,1%

39,8%

6,1%

100,0%

f

9

5

18

32

%

28,1%

15,6%

56,3%

100,0%

f

135

132

43

310

%

43,5%

42,6%

13,9%

100,0%

χ2 = 64,281; df = 8; p = 0,000; C = 0,414

Закључак
Добијени и представљени резултати у овом раду показују да РТЗСПМ имају
значајну улогу у унапређивању наставе
природе и друштва. Највећи број учитеља
сматра да ови тестови унапређују квалитет процењивања знања ученика и позитивно оцењују њихову информативну, инструктивну и мотивациону улогу. На основу тога учитељи процењују да РТЗСПМ у

великој мери доприносе подизању постигнућа ученика. Иако, с обзиром на године
радног стажа, не постоји статистички значајна разлика у ставовима и мишљењима
учитеља о улози РТЗСПМ у унапређивању
квалитета процењивања знања ученика,
може се приметити да учитељи са највише
година радног стажа обазриво приступају
процени њихове улоге и дају им мањи значај него њихове млађе колеге. Када је реч
о ефикасности и економичности реализа523

ције процењивања знања ученика помоћу
РТЗСПМ примећује се да већина учитеља,
без обзира на године радног стажа, препознаје њихов допринос у уштеди материјалних средстава, као и брзој и тачној обради и презентовању резултата. Већина учитеља сматра да ученици поседују информатичка знања и вештине које би им омогућиле несметану употребу оваквих тестова. Међутим, резултати показују да ове тестове већина учитеља никада не користи у
настави, али је охрабрујуће што показују
изузетну спремност за примену РТЗСПМ
у настави природе и друштва. Занимљиво
је да године радног стажа значајно утичу
на одлуку за начин долажења до РТЗСПМ.
Учитељи са мање година радног стажа радије би се определили да их осмишљавају
и креирају самостално, док би учитељи са
више година радног стажа радије користили већ готове РТЗСПМ. У овом истраживању занимала су нас и мишљења учитеља о еквивалентности израде тестова
„папир-оловка” и РТЗСПМ. Дошли смо до
сазнања да учитељи са мање година радног
стажа предност дају РТЗСПМ, док учитељи са највише година стажа сматрају да
би ученици успешније решавали тестове
„папир-оловка”. Учитељи средњих година
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радног стажа деле мишљење да би ученици подједнако успешно решавали ове две
врсте тестова.
С обзиром на то да учитељи веома позитивно оцењују улогу РТЗСПМ у
унапређивању наставе природе и друштва,
потребно је размишљати о начинима и
могућностима њихове примене. Пошто
поједина истраживања (Вербић и Томић,
2010) указују на то да могућности система за електронско тестирање наставници не могу да користе без стручне помоћи
са стране, једно од могућих решења могло
би да буде креирање јединствене базе коју
би могли да користе сви учитељи и њихови ученици. Друго решење, које се односи
на наставнике који поседују довољно информатичких компетенција, могло би да
буде усмерено на организовано обучавање
за самостално осмишљавање и креирање
оваквих тестова знања. Ови наставници,
после обуке, могли би да буду носиоци
промена у својим школама. Након што би
овакав систем проверавања знања ученика више заживео у нашим школама, веома
корисно би било да се спроведу истраживања којима би се утврдили ефекти примене РТЗСПМ у настави природе и друштва.
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PRESCHOOL EDUCATION STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS
INCLUSION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL CONTEXT
Summary: The purpose of the current study was to investigate the attitudes of preschool
education students regarding inclusive teaching/inclusive practices. As a research instrument
a questionnaire with 17 statements, referred to education, practices and policies of inclusion
was developed. 118 students of the preschool education study programme at the Faculty of
Education in Ljubljana participated in the study. There were 3 different groups of students: 25
students of the 2nd year of preschool education, who haven’t attended to the course Inclusive
Education yet, 33 students of the 3rd year of preschool education, who have already attended
to the subject Inclusive Education and 60 graduates from various study programmes (Faculty
of Art, Faculty of Social Studies, Faculty of Social Work, Faculty of Education, Faculty of Theology etc.) and only some of them have attended to the course on inclusive education and are
now training to be a preschool teacher (one-year training). The results provide the specific information about preschool education students’ attitudes towards inclusion. All findings were
discussed in terms of preschool teacher education programme and several recommendations
were developed to demonstrate the student the potential of transforming children disability
into ability.
Key words: preschool teacher, preschool educational context, inclusion, attitude

Introduction
Accepting inclusion is a necessary first
step for early childhood professionals to accommodate children with disabilities in their
classrooms (Bruns & Mogharreban, 2009).
More, teachers’ attitudes toward inclusion can
go a long way toward determining the success
or failure of inclusive placements (CoombsRichardson & Mead, 2001). Adequate train-

ing would most likely have an influence on
the attitudes toward inclusion (Crane-Mitchel
& Hedge, 2007). For example, it has been reported that teachers who had more courses on
special education had more positive attitude
toward inclusion (Buell et al., 1999; Clough
& Nutbrown, 2004; Mastropieri & Scruggs,
2000; Seery, Davis, & Johnson, 2000; Secer,
2010). Conversely, negative attitudes can re529

sult from a lack of knowledge (Crane-Mitchel & Hedge, 2007). Therefore, we strongly believe that we should especially focus on creating more positive teacher attitudes for inclusion to facilitate inclusive practices for young
children with disabilities.
Inclusion in education
Inclusive education is a process of
strengthening the capacity of the education
system to reach out to all learners and can thus
be understood as a key strategy to achieve education for all children. As an overall principle, it should guide all education policies and
practices, starting from the fact that education
is a basic human right and the foundation for
a more just and equal society. The major impetus for inclusive education was given at the
World Conference on Special Needs Education: Access and Quality, held in Salamanca in
1994. More than 300 participants representing 92 governments and 25 international organizations considered the fundamental policy shifts required to promote the approach of
inclusive education, thereby enabling schools
to serve all children, particularly those with
special educational needs (2009). Inclusion is
thus seen as a process of addressing and responding to the diversity of needs of all children, youth and adults through increasing
participation in learning, cultures and communities, and reducing and eliminating ex530

clusion within and from education (Booth,
1996). It involves changes and modifications
in content, approaches, structures and strategies, with a common vision that covers all
children of the appropriate age range and a
conviction that is the responsibility of the regular system to educate all children (UNESCO,
1994).
There are several justifications this kind
of attitude. First, there is an educational justification: the requirement for inclusive schools
to educate all children together means that
they have to develop ways of teaching that
respond to individual differences and that
therefore benefit all children. Second, there
is a social justification: inclusive schools are
able to change attitudes toward diversity by
educating all children together, and form the
basis for a just and non-discriminatory society. Thirdly, there is an economic justification: it is less costly to establish and maintain
schools that educate all children together than
to set up a complex system of different types
of schools specialising in different groups of
children (2009).
An overview of the legal frameworks related to inclusive education appears in Table
1.

Table 1: Legal frameworks in support of inclusion 1948–2007
1948 Universal Declaration of Human Rights
1960 Convention against Discrimination in Education
1965 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
1979 International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
1989 Convention on the Rights of the Child
1990 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of their Families
1999 Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the
Elimination of the Worst Forms of Child Labour
2005 Convention on the Protection and Promotion of Diversity in Cultural
Expressions
2006 Convention on the Rights of Persons with Disabilities
2007 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

To make the inclusion in education
work creating an inclusive curriculum is necessary that addresses the child’s cognitive,
emotional, social and creative development.
It is based on the four pillars of education for
the 21st century – learning to know, to do, to
be and to live together (Delors et al., 1996). It
has an instrumental role to play in fostering
tolerance and promoting human rights, and is
a powerful tool for transcending cultural, religious, gender and other differences. An inclusive curriculum takes gender, cultural identity
and language background into consideration.
It involves breaking negative stereotypes in
teacher’s attitudes and expectations. Multilingual approaches in education, in which lan-

guage is recognized as an integral part of student’s cultural identity, can act as a source of
inclusion (2009).
Teacher educators should be constantly investigating new developments in teacher education and inclusive education, and reflecting on how to adapt appropriate new ideas to improve their own teacher education
curriculum.
Key personnel issues therefore include:
• selecting
suitably
experienced,
knowledgeable and creative personnel for curriculum development
teams/departments;
531

• creating curriculum development
teams/departments comprising diverse membership (men, women,
with or without disabilities, from
different linguistic and other backgrounds, and from rural and urban
contexts);
• reviewing the composition and performance of curriculum development teams/departments on a regular basis, and actively searching for
personnel to fill any identified skills/
experience gaps; and
• ensuring there is an education programme for curriculum developers,
addressing inclusive education (with
exposure visits to inclusive education
settings, not just learning through
theory); and inclusive/participatory
teaching and learning methods.
Key process issues include:
• ensuring that curriculum development teams understand the importance and relevance of seeking stakeholders views with regard to teaching
and teacher education, and have the
necessary skills for facilitating such
consultations;
• developing accessible mechanisms
through which stakeholder views can
be heard (e.g. through representative
advisory panels or focus groups); and
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• monitoring of teacher education curriculum developers by the government/ministry of education to ensure that they are seeking, respecting
and using stakeholder perspectives
in their work (Kaplan, Lewis, 2013).
Inclusion in preschool education
A condition for inclusion and social
participation in preschool learning and peer
communities is the teacher’s values, attitudes
and competencies, which should actively reflect such awareness, and in the case of peer
interaction, also trust children’s ability to
solve social challenges, and respect the need
for peer independence in designing their own
activities (Corsaro, 2005; Janson, 2007).
Preschool education is an internationally embraced programme approach, with a
strong ethical, humanistic and egalitarian value base. Inclusion is also, in general, in accordance with what behavioural and educational science demonstrates as positive conditions for promoting development, learning
and social participation. In the specific case
of developmental and functional differences, however, research and practice also point
to potential barriers to achieving such goals.
Barriers can be removed, through overcoming challenges for inclusive education, in-

cluding (Vargas-Barón, E., & Janson, U., with
Mufel, N., 2009):

tified attitude toward functional differences;

• understanding how barriers to participation are created in the interplay
between environmental conditions
(perceptually, physically and socially) and specific differences or disabilities;

• cooperating with early intervention
specialists (occupational therapists,
physiotherapists, psychologists, special educators, speech and language
therapists) to adapt the physical environment, create optimal activity conditions, and select and construct education and play equipment, and

• providing in-service training and
special educational support to inclusive preschool personnel;
• encouraging preschool and school
teachers an leaders to build strong
community relations for promoting
inclusion throughout the community;
• adapting physical environments, educational materials, toys and play
equipment;
• planning activities, individually and
for groups, to provide special support
within the context of general and collective preschool activities;
• cooperating closely with parents of
special needs children in order to
learn about each child’s strengths,
abilities, interests, and personality;
• communicating and cooperating
with all other parents to create a positive social atmosphere and a demys-

• building co-responsibility among
preschool personnel for all children
rather than assigning a specific child
as a „task” for only one staff member.
Research
Aim of the research
Teachers’ beliefs and attitudes as well
as their intentions need to be taken into account in any attempt at education reform, because this components of teachers’ cognition
correlate directly with their classroom practices (Park, Lee, Oliver, 2006). Craft, Gardner,
and Claxton (2008) envisage the teacher „as
a reflective practitioner – one who considers
actions and intentions by reflecting both in
and on practice”. Thus, this research aspires to
highlight the role that preschool teachers intentionally play (or should play) in the fostering of children’s creative thinking within the
preschool – education framework.
533

Methods
Sample of participants
• 118 students of preschool education
at the Faculty of Education, University of Ljubljana: 25 students of the
2nd year of preschool education (=
group A), who haven’t attended to
the course Inclusive Education yet,
33 students of the 3rd year of preschool education (= group B), who
have already attended to the subject
Inclusive Education and 60 graduates from various study programmes
(= group C) (Faculty of Art, Faculty of Social Studies, Faculty of Social Work, Faculty of Education, Faculty of Theology etc.) and only some
of them have attended to the course
on inclusive education and are now
training to be a preschool teacher
(one-year training).
• educational level – secondary school
(49,15%), academic higher education
or university diploma (50,85%)
Variables
• 17 - independant variables (attitudes
toward children’s creativity) were
observed by the Likert scale (1 strongly disagree, 2 - disagree, 3 neutral, e.g. I don’t know, I don’t
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want to answer, 4 - agree, 5 - strongly
agree)
The independent variables are:
A1: Policy-makers and teacher trainers
need to understand inclusive education.
A2: To understand inclusive education
means to understand that inclusive
education is an issue that cuts across
all aspects of education, at all levels.
A3: To understand inclusive education means to recognise the crucial
‘twin-track’ approach to inclusive
education, e.g. teachers (and those
who train and employ them) need
to embrace inclusive beliefs and
practices that generally support all
learners and make education a welcoming and positive experience for
all; and they need to be sufficiently confident and skilled to meet the
specific learning needs of students
with disabilities.
A4: To understand inclusive education
means to understand that inclusive
education does not just happen in
isolation within the education sector; inter-sectoral links can play a
particularly important role in ensuring the inclusion of children in
early years education (for ex. links
with the health sector).

A5: Inclusive education should be integrated into all teacher training.
A6: The development of a human rights
culture and the nurturing of critical
thinking skills are vital if inclusion
is to become a reality.
A7: To ensure that every child has a
teacher who is trained on inclusive
education and acknowledges their
responsibility to be inclusive, there
needs to be 1) a review and revision
of teacher training courses, curricula and materials, and 2) the advocacy to encourage teacher training institutions and ministries to undertake such changes.
A8: Teacher training must bring together theory and practice, especially
around inclusive education.
A9: Mentoring of inexperienced teachers by other teachers, peer-to-peer
support, and regular follow-up
training events are needed.
A10: People with disabilities should be
involved in teacher training and
other aspects of education planning
and management.
A11: Ministries of Education should
seek the contribution of people
with disabilities during policy discussions (at all levels) about teach-

er training structures, curricula, etc.
(as well as during discussions about
other education issues).
A12: Local education authorities and
schools should be enabling people
with disabilities to be actively involved in school life, management
committees and parent-teacher associations, so that serving teachers
(and trainee teachers doing practicum) are meeting and working with
(and can ask questions to) people
with disabilities regularly and for
different purposes.
A13: The teaching workforce needs to
be diverse and representative.
A14: Striving for a diverse teaching staff
that represents male and female
sections of the community, with
and without disabilities, and from
the ethnic, linguistic and religious
groups found in the community is
important.
A15: Enabling children to learn with a
teacher with disabilities should help
the children to grow up with a more
positive attitude towards disability
and the role that people with disabilities can and should play in their
community.
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A16: The donor support for fundamental improvements to teacher training is important.

adapting and transferring successful
pilots.

A17: Donors need to research the most
effective approaches to training,
supporting and managing teachers
to include all children in different
contexts, e.g. including piloting innovative projects, rigorously monitoring and evaluating all initiatives,

• 1 dependant variable (educational
level)
Data processing
Data analysis was done with the routines
in SPSS, e.g. frequencies.

Results and discussion
Table 2: Attitudes of preschool education students of 2nd year towards inclusion
Attitude
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
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1
f
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

2
f%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,0
4,0

f
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
4
1
2

3
f%
0
0
0
0
0
4,0
0
0
0
0
4,0
0
0
0
16,0
4,0
8,0

f
0
2
0
0
0
0
2
0
2
5
2
0
0
0
4
2
1

4
f%
0
8,0
0
0
0
0
8,0
0
8,0
20,0
8,0
0
0
0
16,0
8,0
4,0

f
0
6
4
9
4
10
8
5
9
10
8
4
4
9
10
9
9

5
f%
0
24,0
16,0
36,0
16,0
40,0
32,0
20,0
36,0
40,0
32,0
16,0
16,0
37,5
40,0
36,0
36,0

f
25
17
21
16
21
14
15
20
14
10
14
21
21
15
7
12
12

f%
100
68,0
84,0
64,0
84,0
56,0
60,0
80,0
56,0
40,0
56,0
84,0
84,0
62,5
28,0
48,0
48,0

Table 3: Attitudes of preschool education students of 3rd year towards inclusion
Attitude
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17

f
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

f%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

f
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
4
2
3

2

f%
0
6,06
0
3,03
0
0
0
0
0
0
6,06
0
0
3,03
12,12
6,06
9,09

f
1
1
3
2
0
2
2
0
1
9
6
3
3
4
4
3
5

3

f%
3,03
3,03
9,09
6,06
0
6,06
6,06
0
3,03
27,27
18,18
9,09
9,09
12,12
12,12
9,09
15,15

f
6
14
11
7
4
19
16
7
10
16
16
10
5
12
16
18
14

4

f%
18,18
42,42
33,33
21,21
12,12
57,57
48,48
21,21
30,30
48,48
48,48
30,30
15,15
36,36
48,48
54,54
42,42

f
26
16
19
23
29
12
15
26
22
8
9
20
25
16
9
10
11

5

f%
78,78
48,48
57,57
69,69
87,87
36,36
45,45
78,78
66,66
24,24
27,27
60,60
75,75
48,48
27,27
30,30
33,33

Table 4: Attitudes of graduates (who are training to be a preschool teacher) towards inclusion
Attitude
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17

f
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1

1

f%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,0
1,67

f
0
1
2
1
2
1
0
0
0
0
0
1
1
1
3
7
6

2

f%
0
1,67
3,39
1,67
3,33
1,69
0
0
0
0
0
1,67
1,67
1,82
5,08
11,67
10,0

f
0
1
1
1
0
1
2
1
2
2
9
0
1
5
5
7
13

3

f%
0
1,67
1,69
1,67
0
1,69
3,45
1,67
3,33
3,33
15,0
0
1,67
9,09
8,47
11,67
21,66

f
4
8
14
18
13
22
18
4
11
26
19
14
11
17
25
20
16

4

f%
6,67
13,33
23,73
30
21,67
37,29
31,03
6,66
18,33
43,33
31,66
23,33
18,33
30,9
42,37
33,33
26,67

f
56
50
42
40
45
35
38
55
47
32
32
45
47
32
26
23
24

5

f%
93,33
83,33
71,19
66,66
75,0
59,33
65,52
91,67
78,34
53,34
53,34
75,0
78,33
58,19
44,07
38,33
40,0
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Item 1: Policy makers’ and teachers’
understanding of inclusion
A1: 100,0% of respondents of group A, 78,78%
of respondents of group B and 93,33% of
respondents of group C strongly agree
that policy-makers and teacher trainers
need to understand inclusive education.
A2: 68,0% of respondents of group A, 48,48%
of respondents of group B and 83,83% of
respondents of group C strongly agree that
to understand inclusive education means
to understand that inclusive education
is an issue that cuts across all aspects of
education, at all levels.
A3: 84,0% of respondents of group A, 57,57%
of respondents of group B and 71,19% of
respondents of group C strongly agree
that to understand inclusive education
means to recognise the crucial ‘twintrack’ approach to inclusive education, e.g.
teachers (and those who train and employ
them) need to embrace inclusive beliefs
and practices that generally support all
learners and make education a welcoming
and positive experience for all; and they
need to be sufficiently confident and
skilled to meet the specific learning needs
of students with disabilities.
A4: 64,0% of respondents of group A, 69,69%
of respondents of group B and 66,66% of
respondents of group C strongly agree that
to understand inclusive education means
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to understand that inclusive education
does not just happen in isolation within
the education sector; inter-sectoral links
can play a particularly important role in
ensuring the inclusion of children in early
years education (for ex. links with the
health sector).
Item 2: Inclusion of inclusive education to
all teacher’s training
A5: 84,0% of respondents of group A, 87,87%
of respondents of group B and 75,0% of
respondents of group C strongly agree that
inclusive education should be integrated
into all teacher training.
A6: 56,0% of respondents of group, 36,36%
of respondents of group B and 59,33% of
respondents of group C strongly agree that
the development of a human rights culture
and the nurturing of critical thinking skills
are vital if inclusion is to become a reality.
A7: 60,0% of respondents of group A, 45,45%
of respondents of group B and 65,52% of
respondents of group C strongly agree
that to ensure that every child has a teacher
who is trained on inclusive education and
acknowledges their responsibility to be
inclusive, there needs to be 1) a review
and revision of teacher training courses,
curricula and materials, and 2) the
advocacy to encourage teacher training
institutions and ministries to undertake
such changes.

Item 3: Theory and praxis in inclusive
education
A8: 80,0% of respondents of group A, 78,78%
of respondents of group B and 91,97% of
respondents of group C strongly agree
that teacher training must bring together
theory and practice, especially around
inclusive education.
A9: 56,0% of respondents of group A, 66,66%
of respondents of group B and 78,34% of
respondents of group C strongly agree
that mentoring of inexperienced teachers
by other teachers, peer-to-peer support,
and regular follow-up training events are
needed.
Item 4: Students with special needs
A10: 40,0% of respondents of group A, 24,24%
of respondents of group B and 53,34% of
respondents of group C strongly agree that
people with disabilities should be involved
in teacher training and other aspects of
education planning and management.
A11: 56,0% of respondents of group A, 27,27%
of respondents of group B and 53,34% of
respondents of group C strongly agree
that ministries of Education should seek
the contribution of people with disabilities
during policy discussions (at all levels)
about teacher training structures,
curricula, etc. (as well as during discussions
about other education issues).

A12: 84,0% of respondents of group A,
60,60% of respondents of group B and
75,0% of respondents of group C strongly
agree that local education authorities
and schools should be enabling people
with disabilities to be actively involved
in school life, management committees
and parent-teacher associations, so that
serving teachers (and trainee teachers
doing practicum) are meeting and working
with (and can ask questions to) people
with disabilities regularly and for different
purposes.
Item 5: Variety of teachers
A13: 84,0% of respondents of group A, 75,75%
of respondents of group B and 78,33% of
respondents of group C strongly agree
that the teaching workforce needs to be
diverse and representative.
A14: 62,5% of respondents of group A, 48,48%
of respondents of group B and 58,19% of
respondents of group C strongly agree
that striving for a diverse teaching staff that
represents male and female sections of the
community, with and without disabilities,
and from the ethnic, linguistic and
religious groups found in the community
is important.
A15: 28,0% of respondents of group A, 27,27%
of respondents of group B and 44,07% of
respondents of group C strongly agree that
enabling children to learn with a teacher
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with disabilities should help the children
to grow up with a more positive attitude
towards disability and the role that people
with disabilities can and should play in
their community.
Item 6: Donations
A16: 48,0% of respondents of group A, 30,30%
of respondents of group B and 38,33% of
respondents of group C strongly agree
that the donor support for fundamental
improvements to teacher training is
important.

A17: 48,0% of respondents of group A, 33,33%
of respondents of group B and 40,0% of
respondents of group C strongly agree that
donors need to research the most effective
approaches to training, supporting and
managing teachers to include all children
in different contexts, e.g. including piloting
innovative projects, rigorously monitoring
and evaluating all initiatives, adapting and
transferring successful pilots.
Summary of strong agreement is shown
in Table 4 and Figure 1.

Table 5: Percent of answer „5 Strongly agree” for attitudes A1 to A17 for analysed groups (A, B, C)
and test of difference in proportions for group differences.
Attitude
A1
A2
A3
A4
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group group group
A
B
C
100
79
93
68
48
83
84
58
71
64
70
67

t
(A-B)
2,98
1,53
2,34
-0,46

p
t
P
t
p
(A-B) (C-B) (C-B) (A-C) (A-C)
0,00
1,86 0,07 2,07 0,04
0,13
3,51 0,00 -1,46 0,15
0,02
1,31 0,19 1,37 0,18
0,65 -0,30 0,76 -0,23 0,82

A5
A6
A7

84
56
60

88
36
45

75
59
66

-0,42
1,51
1,11

0,68
0,14
0,27

-1,61
2,19
1,89

0,11
0,03
0,06

0,98
-0,28
-0,48

0,33
0,78
0,63

A8
A9

80
56

79
67

92
78

0,11
-0,83

0,91
0,41

1,62
1,19

0,11
0,24

-1,33
-1,98

0,19
0,05

A10
A11
A12

40
56
84

24
27
61

53
53
75

1,28
2,28
2,08

0,21
0,03
0,04

2,95
2,59
1,41

0,00
0,01
0,16

-1,14
0,22
0,98

0,26
0,82
0,33

A13
A14
A15

84
63
28

76
48
27

78
58
44

0,79
1,08
0,06

0,43
0,29
0,95

0,28
0,90
1,67

0,78
0,37
0,10

0,63
0,37
-1,46

0,53
0,71
0,15

A16
A17

48
48

30
33

38
40

1,38
1,13

0,17
0,26

0,79
0,64

0,43
0,52

0,82
0,68

0,41
0,50

Figure 1: Percent of answer „5 Strongly agree” for attitudes A1 to A17 for analysed groups (A, B, C)

The results have shown that there was
no substantial difference between attitudes
of respondents with higher educational level
(C - university diploma) and attitudes of respondents with lower educational level (A –
second year students). However, we have to
point out that in 5 attitudes (A2 - to understand inclusive education means to understand that inclusive education is an issue that
cuts across all aspects of education, at all levels; A8 - teacher training must bring together theory and practice, especially around inclusive education; A9 - mentoring of inexperienced teachers by other teachers, peer-topeer support, and regular follow-up training

events are needed; A10 - people with disabilities should be involved in teacher training and
other aspects of education planning and management and A15 - enabling children to learn
with a teacher with disabilities should help the
children to grow up with a more positive attitude towards disability and the role that people with disabilities can and should play in
their community) respondents with higher
educational level (university diploma) were
more positive about than respondents with
lower educational level (secondary school).
We also believe that these resultants can be attributed not only to the educational level, but
also to professional experiences.
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Conclusion
Understanding and responding to diversity in education should not be an optional learning objective for a minority of student
teachers, e.g. those who perhaps have an existing interest in inclusive education, special
needs, disability or other marginalized groups.
Instead, inclusive education needs to be recognized as an essential learning objective for
all student teachers, regardless of which level
they will teach at or which subject(s) they will
teach (Kaplan, Lewis, 2013).
Like Sucuoḡlu et al. (2013) we believe
that the teachers need more training on in in-

clusive practices. Furthermore, the researchers suggested additional research investigating the quality of teacher training programs
and licensure requirements. On the other
hand, simply providing information to teachers is not sufficient enough for them to work
with children with diverse abilities. Hundert
(2007) drew attention to the type of the teacher training program about inclusive practices
and emphasized that the method used to teach
new skills and knowledge should be considered and easy-to use intervention that can be
incorporated into daily instruction and routines that do not require much effort should
be provided in teacher training programs.
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INTERCULTURAL EDUCATION IN
PRE-SERVICE AND IN-SERVICE
TEACHER TRAINING
Summary: In the paper the authors investigate the relationship between teachers’ comprehension of interculturality and their actual intercultural sensitivity as it emerges from their
perception of linguistic and ethnic diversity of their students, introduction of innovation into
instruction as means of adaptation to changes in the social context of education and their perception of school activities for students from other linguistic and cultural environments. Data
were collected within the project Eduka – educate to diversity by means of a questionnaires
submitted to 281 teachers from six regions in Slovenia and Italy. The questionnaire contained
close-ended questions and three, five and six-level Likert items on intercultural education. Results emerging from our research confirm to a fair extent evidence emerging from other studies showing absence of true intent in intercultural education in teachers, despite undoubtedly
good intentions on their part. In our research, most teachers view intercultural education as
subject and cross-curricular activity, thus involving all teachers, conveying to intercultural activity an important role in the education process as a whole. On the other hand, their perception of student diversity they teach, their adjustment to linguistic and cultural diversity and
awareness of activities their schools offer to students from other linguistic and cultural environments reveal an inconsistency between teachers’ statements on intercultural education and
their actual conduct, showing lack of true intercultural intent in the education they convey to
their students. In the final part of the paper the authors present guidelines for pre-service and
in-service training programs, based on the results of the research they conducted.
Key words: Teachers, intercultural sensibility, teacher training, intercultural education,
heterogeneous classes.
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1 Introduction
Knowledge on cultures of various ethnic
groups that cohabitate in a certain area as well
as the ability to accept and respect their values are the basis for an effective functioning of
a culture-plural society in which relationships
between all members are based on values that
go beyond ethnic or cultural values of single
ethnic groups. These are general cultural values such as belief in freedom, peace, nonviolence, equality and equal rights, constructive
dialogue, ability to adapt, tolerance, the right
and the ability of expression of diversity, compassion, solidarity and alike.
Teachers and experts on intercultural
education often point out at superficial and
non-systematic work in interculturality, as a
result of teachers’ limited knowledge and insufficient training in the field. In the research
we investigated how teachers’ participation
in in-service training and research on intercultural education affects their work in classroom. Due to constant and increasing immigration we are confident that their classes are
linguistically and culturally heterogeneous.
1.1 Definition of intercultural
education in schools
In Europe, multicultural and intercultural education emerged with integration of
immigrants’ children in schools with guide-
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lines that Council of Europe and European
Union „descended upon” European states.
Despite efforts on the part of both institutions, intercultural education developed
differently in various parts of the continent,
in accordance with the organization of the educational system, history of migrations and
political context of individual regions. Intercultural education developed mostly in the
Northern Europe, in particular in Sweden and
The Netherlands, while in France, Germany
and areas of recent immigration in southern
parts of Europe, although for different reasons, had strong resistance.
In time, educational systems in Europe
experimented various philosophies of comprehension of social relationships. In schooling children of immigrants the prevailing policy up to the 1970’s was assimilation that encouraged „assimilation” (make similar to oneself, integrate or make homogeneous to oneself) of others, „different” from oneself. It recalls an interpretation of historic events that
allows individuals or entire societies to feel as
though they are entitled to the right to define
a priori the course of personal and social realization of the „others”. An assimilation perspective moves along a questionable one-way
universalism that is inclined to homogenization and is unable to comprehend and manage the dynamics of complex and multicultural societies, attaining to a mere creation of
diversity containers that are not called to in-

teract actively in their environment and are
thus merely able to „use” or more often simply serve the territory created by and for others. In time, assimilation proved to be ineffective and a need for a new form of integration
of stabilized populations2 emerged.
From the 1970’s on, Council of Europe
and European Economic Community (1976;
European Parliament, 1990) are concerned
with education of children of immigrants. Today, almost twenty-five years from of the publication of Directives of the European Economic Community, we are know that difficulties in schooling children of immigrants cannot be effectively resolved neither by learning the language of the state of immigration
through initiation classes nor by courses in
language and culture of origin.

education with a true intent (Gorski, 2008)3
weakens monocultutalism of educational systems and it must become the pedagogical approach available to anyone as well as promote
innovative teaching practices able to reformulate the school curriculum in general (Zudič
Antonič, 2010).
Due to inadequacy of educational systems in managing pluralistic societies, observed in the 1960’s and 1970’s, in the early
1980’s Council of Europe recommended the
development of intercultural education of all
students and not only of specific groups of
students, i.e. children of immigrants.

The problem lies essentially in educational systems that continue to maintain
forms of exclusion towards immigration
groups. From the end of 1960’s to the end of
1980’s Council of Europe, a „pioneer” in the
field, and European Committee proposed and
promoted intercultural approach as a means
of fight against persisting inequalities and as
such as the approach that implies a complete
reform of educational systems. Intercultural

In the spirit of understanding diversity as the value within the intercultural philosophy, differences are called to cohabitate,
confront with each other, thus creating a political space that renews itself constantly and
that constantly reformulates rules of conduct
and communication between individuals and
groups. This perspective recognizes diversity
as a structural fact that cannot be eliminated
from the contemporary social life. However,
learning to cohabitate with diversity is not a
simple process. On one hand it implies awareness of numerous differences undergone in
our cities, differences stretching from gender

2 Sociology of migrations defines integration as a
process that, contrary to assimilation, respects the
culture of origin.

3 Gorski (2008) points out at the inconsistency
between teachers’ definition of intercultural awareness and intercultural education on one hand and
their actual conduct in contact with linguistically,
culturally and ethically heterogeneous groups.
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to culture. On a deeper level it implies undertaking of awareness that one’s identity itself
arises from and is fostered by diversity. Every single person is permeated by diversity and
otherness, thus learning to cohabitate with
otherness is a project that implies learning to
cohabitate with oneself.
In order to actualize interculturality, Council of Europe conducted various research projects and issued recommendations
to improve the existent situation in the field.
Between 1977 and 1983 a working
group, coordinated by the Swiss researcher
Micheline Rey-Von Allmen (1984), is established to study the guidelines of teacher training. The group theorizes a training based on
the following points:
• make teachers aware of educative
practice in multicultural societies;
• convey reciprocal teaching systems
to teachers of immigration state and
those of the state of origin;
• introduce intercultural perspective
in pre-service and in-service teacher
training;
• organize seminars on intercultural
pedagogy for teachers and other staff
in education;
• create teacher training, documentation and refresher courses.
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• Educational system should promote
abilities and attitudes, convey values
and raise practices and behaviours
that aim at developing of
• communication and interpersonal
as
well
as
intercommunity
relationships, discovery of otherness
as a relationship rather than barrier;
• critical sensibility (mastery) about
one’s particular identities (religious,
national, ethnic, territorial etc.), their
nationalization, i.e. their relativisation
in relation with the universal (man,
his fundamental rights etc.), their
historic nature and development in
time and space, enabling individuals
and groups to avoid all forms of
totalitarian integralism and master
the dynamics particular/universal;
• critical reading of images and
television information.
According to the Council of Europe,
to be able to react to pluri-cultural reality of
modern society, educational systems should
distinguish themselves as cooperative systems involving all members of educational
community (school, family, neighbourhood,
organizations, social and economic partners
etc.), systems integrated in a coherent policy of equal rights in which diversity does not
transform in hierarchies. National educational systems should be willing to distance itself

from a concept of nationality that rejects research of new meaning and new roles to ascribe to national identity in contemporary
pluriethnical society.
This suggestion for a global reform of
curriculum, despite being well articulated
and suggestive, has not been always accepted by the European educational systems. Opposition to intercultural approach still present within certain European regions is diverse in origin: difficulty to overcome national and Eurocentric setting, effort to conserve
levels of competitiveness, difficulties in teacher training. Furthermore, national differences
between educational systems, on both structural and ideological levels, obstruct the design of any European project.
2 Research
Research on interculturality was conducted within the research project EDUKA –
Educate to diversity (2007-2013) by six partner institutions in Slovenia and Italy.4 In the
project were involved pupils aged 12 to 15 en4 Slovene research centre SLORI (Trieste, Italy),
University of Primorska, Faculty of humanities
(Koper, Slovenia), University of Trieste, Department
of Political and social sciences (Trieste, Italy),
University of Udine, Department of anthropology
(Udine, Italy), University of Venice, Department of
comparative linguistic and cultural sciences (Venice,
Italy), Research centre of the Slovenian academy

rolled in schools with high presence of linguistically, culturally and ethnically diversity in six regions in the two states.5 Questionnaires were distributed to pupils, their parents
and teachers. In the paper, selected data that
had emerged from the inquiry are presented.
Teachers involved in the research were
asked to fill in a questionnaire that allowed us
to gain data on their participation in training
courses on teaching in heterogeneous classes,
their involvement in research projects on intercultural education and novelty they introduce into instruction in order to respond to
changes in social context of education. The
basic aim of the study was to identify the relationships among teachers’ education, involvement in researching intercultural education
and their teaching practices in contact with
linguistically, culturally and ethnically heterogeneous groups.

of sciences and arts, Slovenian migration Institute
(Ljubljana, Slovenia).
5 From the bilingual area on the Slovene Littoral
and in the region Friuli-Venezia Giulia region in
Italy schools with Slovene as language of instruction
and schools with Italian as language of Instruction
were selected, from the central part of the two
states, schools in Ljubljana (Slovenia) and schools in
Venice and Ravenna (Italy) were selected.
549

2.1 Research method
2.1.1 Sample and research design
In the research participated 281 teachers
(77,9 % female and 21,4 % male,6 average age
M = 44, 84) of pupils aged 12 to 15 enrolled
in the school year 2012/13 in six regions in
Slovenia and Italy. Teachers were asked to fill
in a questionnaire containing close-ended
questions on their participation in in-service
training on teaching in heterogeneous classes, their involvement in research projects on
intercultural education, adaptation of their
teaching to the constantly changing social
context of education by introduction of novelty in instruction and their views on the importance of in-service training on teaching in
heterogeneous classes.
2.2 Results and discussion
2.2.1 Teachers’ answers on the importance
of in-service training on managing
heterogeneous groups
Both pre-service and in-service teacher training on intercultural education must
be a part of teacher training in order to enable teachers to be able to work professionally in the constantly changing social context
and to able to promote personal and academic
growth of all students. Lack of proper didactic
training in teaching in heterogeneous classes
is in fact the most common reason of teach6 0,7 % of teachers provided no answer to the
question.
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ers’ inadequate managing cultural diversity. Despite teachers’ statement on the importance of intercultural education for the development of pupils in successful and reflective
members of ethnically and linguistically increasingly heterogeneous society, that is at the
same time pluralistic and democratic, teachers often consider their preparation for managing linguistically and ethnically heterogeneous classes as inadequate (Hagan and McGlynn, 2004).
Insufficient didactic qualification and
limited experience with diversity are two of
the major factors in learning outcome of pupils from other cultural environments. Teachers influence strongly the level of advancement of their pupils, particular those from
economically deprived families and other
cultures (Tucker et al., 2005). The influence
emerges among other from teachers’ expectations and consequently their interaction with
children at risk. Teachers often have lower expectations from culturally diverse pupils and
they interact with those pupils less (Tucker et
al., 2005), consequently these pupils achieve
lower learning results. A much bigger problem are schools with a high presence of pupils
from culturally diverse environments, where
teachers tend to have lower expectations from
all pupils (Olstad et al., 1983). Such attitude
and low levels of expectations on the part of
teachers results largely from their insufficient
knowledge and experience with diversity in

general and social and ethnical groups of origin of their pupils, as well as managing heterogeneous groups (Olstad, et al., 1983, Hermans, 2002, Leeman and Ledoux, 2003: Gay
and Kirkland, 2003; Moliner Garcia and Garcia Lopez, 2006).

thus their commitment to intercultural education. Most teachers involved in our research
stated that the usual teacher training is not
enough, however, only two fifths believe that
all teachers should be qualified to teach in diverse groups. Others stated that specific training in managing heterogeneous groups would
be useful but not necessarily compulsory (Table 1).

Attitude and views on managing heterogeneous groups are important indicators
of teachers’ awareness on interculturality and

Table 1: Teachers’ answers on necessity for teacher training on managing heterogeneous groups (%).

SLO - Ljubljana

SLO - Italian
schools

Total SLO

ITA - FVG

ITA - Venice,
Ravenna

ITA - Slovene
schools

Total ITA

TOTAL

Teacher
training
for managing
heterogeneous
groups

SLO - Littoral

Region1

%

6,0

2,2

9,7

5,5

13,8

1,9

7,1

7,8

6,8

%

56,0

34,8

71,0 52,0 25,9

40,7

66,7

42,2 46,6

%

36,0

58,7

16,1 39,4 58,6

57,4

19,0

47,4 43,8

Other

%

2,0

2,2

,0

1,6

1,7

,0

2,4

1,3

1,4

No answer

%

,0

2,2

3,2

1,6

,0

,0

4,8

1,3

1,4

TOTAL

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Not necessary
Useful but not
essential
Necessary to all
teachers

N

50

A relatively low percentage of teachers
had the view that all teachers should receive
training on teaching in heterogeneous groups
shows that the majority of teachers is still unaware of the critical role of education of all
(future) teachers for efficient teaching in culturally diverse groups that has emerged from

46

31

127

58

54

42

154

281

research (Olstad et al., 1983, Hermans, 2002;
Leeman in Ledoux, 2003; Gay in Kirkland,
2003; Moliner Garcia in Garcia Lopez, 2006).
Comparison between regions shows
highest levels of awareness among teachers
coming from inland in both countries (Ljubljana in Slovenia and Venice and Ravenna in
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Italy), while lowest levels emerged in minority
schools on both sides of the border (schools
with Italian as language of instruction in Slovenia and schools with Slovene as language
of instruction in Italy). A lower interest in inservice training on managing culturally diverse groups, registered in areas along the Slovene-Italian border can partially be ascribed
to a longer tradition and larger experience
with cultural diversity in schools in border regions, with the exception of Italian schools in
the Friuli-Venezia Giulia region that are exclusively monolingual (Italian).

2.2.2 Teachers’ answers on their participation
in in-service teacher training on managing
culturally diverse classes
Teachers involved in the research were
asked whether in the past five years they had
participated in in-service teacher training on
intercultural education for teaching culturally
diverse classes. The table 2 shows that a fifth of
respondents had participated in such teacher
training, by far the highest levels of interest
was registered among teachers in central part
of Slovenia, while the lowest levels emerged
among teachers of minority schools (schools
with Italian as language of instruction) in Slovenia.

Table 2: Teacher participation in in-service teacher training on intercultural education in the past
five years (%).

Participation
in in-service
teacher training on intercultural education for
teaching in
culturally diverse classes

TOTAL

Total ITA

ITA - Venice,
Ravenna
ITA - Slovene
schools

ITA - FVG

No

%

82,0 47,8 87,1 70,9 74,1 81,5 73,8 76,6 74,0

Yes

%

18,0 52,2

No
answer

%

TOTAL

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N

,0

50

,0

46

We were interested in identifying the
age group of teachers that participates most
frequently in in-service training on intercul552

Total SLO

SLO - Ljubljana
SLO - Italian
schools

SLO - Littoral

Region

6,5

27,6 24,1 14,8 16,7 18,8 22,8

6,5

1,6

31

127

1,7

58

3,7

54

9,5

42

4,5

154

3,2

281

tural education. In the youngest age group
(teachers aged 26 to 35), that represents 15,3%
of the research sample, participated 7 teach-

ers, in the age group 36 to 45 (29,5% share of
the sample) 18 teachers, in the age group 46 to
55 (31,0% of share of the sample) 27 teachers
and in the oldest age group (teachers aged 56
to 65), represented by 13,5% of the research
population, 9 teachers stated to have participated in in-service training on intercultural
education. Relatively speaking, in in-service
teacher training for managing culturally diverse groups participated 45,8% of teachers
from the youngest age group, 61,0% of teachers aged 36 to 45, 87,1% of teachers aged 46 to
55 and 66,7 teachers of the oldest age group.
Results show that in the past five years teachers aged 46 to 55 are those that participated
by far more frequently and teachers aged 26
to 35 by far less frequently in in-service training on intercultural education than their colleagues in the remaining age groups. Cramer’s phi, used to measure the intercorrelation
of two discrete variables having two or more
levels, showed that the intercorrelation between teachers’ age and their participation in
in-service training on intercultural education
is strong, being statistically significant at 0.05
level (V=0,466, sig=0,037).
In-service teacher training for teaching
in culturally diverse classes were thus most
frequently attended by teachers with long experience in teaching in general and teaching in heterogeneous groups in particular, as
a consequence they have reached high levels
in didactic competences and are motivated

to further their professional development in
a specific field of didactics. However, the responsibility for development of intercultural sensitivity of pupils cannot be limited to a
group of teachers or even to a subject field. It
must concern the life and work at school as
a whole. The school must represent the environment that encourages positive intercultural interactions among pupils, otherwise there
is no grounds for the development of intercultural sensitivity at ethnorelative levels (Bennett, 1993).7 Teachers should also be aware
of the developmental characteristics of pupils
they work with. Teachers that were involved
in the research and work with young teenagers, aged 12 to 15), should know that young
adolescents prefer to relate with peers from
the same cultural background, although they
do not have or display any negative attitude
towards diversity, and that youngsters in early
adolescence tend to have a more authoritative
world view than older adolescents (Adelson,
7 In Bennett’s Developmental model of intercultural sensitivity (1993) levels of intercultural sensitivity are divided in two major groups: ethnocentric
in ethnorelative. The first group is further developed
in levels that are characterized by individual’s vision
of the world from the viewpoint of his culture: denial, defence and minimization. The second group
comprises levels of acceptance, adaptation and integration that arise from understanding that each culture is characterized by its own peculiar features that
do not necessarily overlap with features of other cultures.
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1971 in Pederson, 1997). Such knowledge is
absolutely essential in planning and teaching
in culturally diverse classes and consequently
on expectations of teachers from intercultural
sensitivity of their pupils. Teachers must bear
in mind that pupils do not always comfortable in interactions with peers coming from
other cultural environments and that grouping is natural to teenagers and it is critical to
the development of their self-image. Developing intercultural sensitivity through contacts
with other cultures and their members must
therefore be well considered and planned. In
fact, intercultural interaction by itself does
not necessarily contribute to the development
of intercultural sensitivity. On contrary, insufficient and poorly planned activities may further reinforce stereotypes and strengthen ten-

sions between ethnic groups Zudič Antonič,
2011).
2.2.3 Teachers’ answers on their participation
in research projects on intercultural education
Besides teacher training programs,
teachers’ participation in research projects on
intercultural education is a very important experience that influences instruction to a large
extent. When asked whether they participated in projects on intercultural education in
the past five years, by far the largest share of
teachers who answered in the affirmative were
from the central part of Slovenia, while by far
the lowest share was represented by teachers
from minority schools on the Slovene coast
(Table 3).

Table 3: Teacher participation in research projects on intercultural education in the past five years
(%).

Participation in No
research projects on inter- Yes
cultural education
No answer
TOTAL

TOTAL

Total ITA

ITA - Venice,
Ravenna
ITA - Slovene
schools

ITA - FVG

Total SLO

SLO - Italian
schools

%

80,0 47,8 90,3 70,9 79,3 66,7 73,8 73,4 72,2

%

18,0 52,2

3,2

26,8 20,7 29,6 16,7 22,7 24,6

%

2,0

6,5

2,4

,0

,0

3,7

9,5

3,9

3,2

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N
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SLO - Ljubljana

SLO - Littoral

Region

50

46

31

127

58

54

42

154

281

In the course of research project teachers become acquainted with the most recent
results in research in interculturality and gain
invaluable experience with testing new didactic topics, approaches and materials in class,
by transferring theoretical concepts into practice. Besides in-service training, teacher participation in research projects is a very important factor in the development of their personal and professional sensitivity to diversity and
thus professional commitment that treats cultural pluralism as instructional opportunity
for all students (Olstad, et al., 1983). Therefore
we anticipated that teachers’ answers on their
participation in in-service training and their
involvement in research projects on intercultural education is strongly related to their answers on introducing changes in their teaching practice in order to respond to constantly

changing diversity of groups they teach. Results of these comparisons are presented in
the following section.
2.2.4 Introduction of novelty in instruction as
means of adaptation
to changes in social context of education
Changes in social and thus educational context require changes in the teaching/
learning process. Teachers involved in the research were asked whether they have been introducing novelty into their teaching practice in order to adapt instruction to constantly changing linguistic and cultural of classes
they teach. As shown in the table 4, most of
responding teachers stated to have been encouraged to introduce novelty in instruction
by their own experience with teaching heterogeneous classes.

Table 4: Introduction of novelty in instruction in culturally diverse classes (%).

Introduction
No
of novelty as
means of adapYes
tation to cultural diversity No answer
TOTAL

TOTAL

Total ITA

ITA - Venice,
Ravenna
ITA - Slovene
schools

ITA - FVG

Total SLO

SLO - Italian
schools

SLO - Ljubljana

SLO - Littoral

Region

%

40,0 19,6 29,0 29,9 13,8 22,2 31,0 21,4 25,3

%

60,0 80,4 67,7 69,3 82,8 72,2 57,1 72,1 70,8

%

,0

,0

3,2

,8

3,4

5,6 11,9

6,5

3,9

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N

50

46

31

127

58

54

42

154

281
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The share of teachers that do not adapt
their work to linguistic and cultural diversity of their students must be highlighted here.
Table 4 shows that more than one fourth of
teachers involved in the research never introduced any change required by teaching heterogeneous classes. Taking into consideration
constantly increasing cultural heterogeneity
in schools as well as the sample of teachers selected, all working in schools with high presence of cultural, linguistic and ethnic diversity, we consider the share of teachers involved
in the research who do not adapt their work
to linguistic and cultural needs of diverse pupils to be relatively high, even too high. The
age group of pupils whose teachers were interviewed is the most sensible for the development of intercultural sensitivity on higher
levels. Between ages nine and fifteen develops the ability to view the reality from other
people’s viewpoint (Selman and Schultz, 1990
in Pederson, 1997), this being the ability that
is critical to the development of intercultural competence. Development of the ability to
view the reality from other people’s viewpoint
is largely influenced by contact with diversity
and school. In her research Pederson (1997)
established that experience with diversity is
essential, yet not necessarily sufficient factor in the development of intercultural sensitivity at higher levels. Pupils from the urban
environment, who were in constant contact
with diversity, nevertheless displayed statis556

tically significant lower levels of tolerance to
cultural diversity as their peers from suburbs.
Schools must create such an environment
that fosters positive intercultural interactions
among youngsters. In the research conducted
by Pederson (1997) only the suburban school
offered education in conflict resolution, it employed one part-time and two full-time cultural mediators who minded communication
between school employees, children from minority groups and their families. Classrooms
had posters and other citations that celebrate
diversity. The author thus concludes that the
school ethos that shows in the actual and hidden curriculum has a very strong influence on
the development of intercultural sensitivity in
adolescents.
Through comparison of teachers’ answers on introduction of novelty in instruction and their participation in in-service
teacher training and research projects on intercultural education, that showed a strong
interdependence among variables, we were
able to reaffirm the central role of education
and permanent in-service teacher training for
professionally committed work in culturally
diverse classes.
The calculation of the phi coefficient
showed that the interdependence between
participation in in-service teacher training
and introduction of novelty into instruction
was statistically significant at the level 0.01
(φ =0,313, sig=0,000). Similar data emerged

from the calculation of intercorrelation between introduction of novelty and teachers’
involvement in research projects on intercultural education, where the phi coefficient
again confirmed a statistically significant correlation at the level 0.01 (φ =0,332, sig=0,000).
Pre-service and in-service teacher training should therefore include or rather originate from the philosophy of interculturality.
Teachers must develop their personal cultural
and national identifications and perceptions
(Banks, 2001) as well as the perception of their
viewpoints on diversity (Middleton, 2002), if
they are to gain successfully new knowledge
and function in heterogeneous classes and in
turn help pupils from different cultural contexts and groups to form their clear identifications and develop intercultural competence. Teacher training in interculturality and
intercultural education is thus a process that
will be efficient provided it is based on deep
(self)reflection, critical judgment and it relates to (future) teachers’ personal experience.
It must develop teachers’ personal and professional awareness of racial, cultural and ethnic diversity. This kind of awareness is then
the basis for the development of positive attitude towards diversity and inclusion and consequently to didactic approaches that are increasingly committed to interculturality (Moliner Garcia and Garcia Lopez, 2006).

3 Conclusions
The need for teacher training for effective development of intercultural competence
of pupils has become a generally accepted reality. The basic aim of our research was to investigate the interrelations among teacher
training, teachers’ involvement in research on
intercultural education and their conduct in
contact with linguistically, culturally and ethnically heterogeneous groups. Results suggest that teacher education, both in training
courses and research projects, has a very important influence on their teaching. Almost
all teachers who stated to have participated
in in-service teacher training and/or research
projects on intercultural education have been
introducing novelty in instruction as a manner of adaptation to cultural diversity of their
pupils. The largest share of teachers, almost
the half of respondents, have been adapting
to changes in social context of education, although did not participate in either in-service teacher training or research on intercultural education. We are none the less confident that teacher education and involvement
in research projects are the essential motivation for professionally founded adaptation of
teaching practice to constantly changing context of their profession. Development of personal cultural identifications (Banks, 2001),
perception of personal viewpoints to diversity
(Middleton) and knowledge on developmen557

tal characteristics of pupils (Pederson, 1997)
are the basis to the development of positive
attitude to diversity and inclusion and consequently didactic approaches that are increasingly committed to interculturality (Moliner
Garcia and Garcia Lopez, 2006):
From teachers’ answers it emerges that
a fairly large share of teachers, almost one
fifth, did not participate in in-service teacher
training and/or projects on intercultural education in the past five years and neither have
they been adapting to teaching in culturally
heterogeneous classes. Considering culturally and ethnically increasingly heterogeneous
society and the sample of schools selected for
the research, we estimate this share to be too
large. Teachers’ attitude toward pupils and expectations towards them influence critically
their personal development and learning success. Teachers have usually lower expectations
from children from diverse cultural contexts
and moreover they less frequently engage in
interaction with those pupils (Tucker et al.,

2005). In schools with high presence of pupils
from diverse cultural contexts teachers’ expectations tend to be lower towards all students
(Olstad et al., 1983). Research has shown that
low expectations of teachers from their pupils
originates in insufficient knowledge and lack
of experience with diversity, social and ethnic contexts of origin of their pupils as well
as teaching culturally heterogeneous groups
(Olstad et al., 1983; Hermans, 2002; Leeman
and Ledoux, 2003; Gay and Kirkland, 2003;
Moliner Garcia and Garcia Lopez, 2006).
The responsibility for the development
of intercultural sensitivity of pupils can therefore not be limited to individual fields of education and instruction, rather it concerns the
life and work in schools as a whole. If schools
are to create such an environment that fosters
positive intercultural interactions among pupils, the condition for the development of interculturality on ethnorelative levels (Bennett,
1993), all teachers must develop abilities and
skills for teaching in heterogeneous classes.
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ПОСТАВЉАЊЕ ПРОБЛЕМА – НОВА ОБЛАСТ У МЕТОДИЦИ
НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ
Резиме: Умеће постављања проблема имплицитно се сматра делом професионалног знања наставника математике. Оно се такође очекује и од ученика. Рад је посвећен
представљању постављања проблема, новог поља интересовања методичара наставе
математике. Упознајемо се са предметом интересовања у овој тематској области, указујући на њен значај. Дајемо осврт на резултате одабраних истраживања. Ова истраживања отварају низ питања у вези са ефектима бављења формулисањем проблема на развој математичког сазнања код деце, посебно, развијања способности математичког моделовања као и на развој професионалних компетенција код наставника математике. У
другом делу рада представљамо методу постављања математичких проблема. Имајући
за основу идеју трансформације, указујемо на могуће стратегије у формулисању проблема као што је стратегија мењањем параметара (познатих и тражених елемената или
релација међу елементима) као и мењањем контекста или репрезентације. Стратегије
су илустрoване на одабраним примерима из почетне наставе математике. Циљ рада је
да се укаже на значај истраживања у овој области као и на значај развијања професионалних компетенција наставника у области постављања проблема.
Кључне речи: математички проблем, стратегије постављања проблема, компетенције наставника

Увод1
У различитим приликама може се
чути да су питања важнија од одговора.
Заиста, примећујемо да се до правих помака у науци, али и другим областима стваралаштва, долази након периода упита1 jasmina.milinkovic@uf.bg.ac.rs

ности. Кључ напретка није у налажењу одговора већ се дешава корак раније постављањем правог питања. Како доћи до добрих питања? Да ли се можемо научити да
постављамо добра питања? Да ли нас до
тога може довести образовање? Реч „питање” потиче од латинске речи questio, који
има следећа значења: преглед, тражење,
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претраживање, истраживање, анализа и
проблем. У раду се бавимо проблематиком постављања добрих проблема у математици.
Постоје многобројна истраживања и
стручна литература о решавању проблема
(нпр. Bonotto, 2007, Поља, 1973; Stanic, G &
Kilpatrick, J., 1988, Shoenfeld, 1992; Wilson
et al, 2003). Необично је да је тек недавно направљен помак буђењем интересовања за технике дизајнирања математичких проблема као и могућим ефектима.
Тако да се бављење проблематиком постављања проблема може окарактерисати као
нова област у методици наставе математике. „Зашто је важно проучавање ове проблематике? Да ли је важно за практичаре
наставе (учитеље, наставнике, професоре)
да развију компетенције у овој области? Да
ли је активност постављања проблема корисна и значајна за ученике?”
Пођимо од наставника. За реализаторе наставе математике свакако је важно да
умеју да пронађу и одаберу добре ресурсе
који ће им, између осталог, пружити квантитативно и квалитативно добар избор
питања. У данашњој свакодневици извори
су заиста многобројни (књиге, часописи,
интернет). Можда је довољно упознати наставнике са тим где се могу наћи најбољи
ресурси за питања? Заиста, постоје семинари на којима се наставници обучавају
управо за коришћење инетрнета нпр., и то
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свакако није негативно. Питање је само да
ли је то довољно. Замислите да сте управо
ви такав наставник, који је завршио поменути семинар. Али затим затичете себе на
интернет страници која садржи проблеме
из области која вас занима, и то ни мање
ни више него 2000 јединица. Одакле кренути? Може ли наставник донети рационално исправни одабир проблема? У којој
форми дати одабране проблеме, којим редоследом, коме који проблем, колико проблема, итд., само су неке од дилема које неочекивано испливавају. Резултати истраживања, поменутих у овом раду, указују
да је валидно очекивање да би се образовањем наставника за самостално постављање проблема, развиле и друге значајне
компетенције као што је прављење избора између понуђене колекције проблема.
Од посебног значаја је и то да се може очекивати и продубљено разумевање математичких структура.
Занимљиво је и питање зашто би
било значајно да ученици науче како да
постављају математичке проблеме? Један од основних разлога већ је назначен
у уводном делу рада. Дубље математичко
сазнање које подразумева успостављање
веза омогућава ученицима да уоче могућност за постављање озбиљних, занимљивих питања. Поред тога, значајно је приметити да се у стварном животу бавимо решавањем мање или више сложених

животних ситуација, а не бавимо се решавањем задатака какви су најчешће дефинисани у збиркама. Стога је умеће постављања проблема који верно представља дату животну ситуацију од суштинског значаја. Због ове чињенице математичком моделовању је дат посебан значај у
савременој настави математике (Милинковић, 2014). Један од корака у математичком моделовању је управо „постављање
математичког проблема” на основу анализе ситуације. Формулисање математичког проблема који репрезентује (не)математичку ситуацију јесте важан део процеса. Ово умеће омогућава нам решавање
реалних животних проблема. Мусолидас посвећује рад управо том премошћавању јаза између реалног света и света математике, кроз математичко моделовање
(Mousoulides, 2008). Још један, не мање
значајан разлог, јесте чињеница да успешно формулисање проблема подразумева и
разумевање математичког садржаја.
На пример, није неуобичајено да учитељица тражи од ученика да саставе текстуални задатак који се може представити
једначином х + 3 = 6. Неко од ученика могао би да састави следећи пример: „Марко
је имао неколико аутића. Када му је мама
дала још 3, имао је 6. Колико је аутића
имао Марко, пре него што му је мама дала
поклон?”

Приметићемо да је у извесној мери
позивање ученика да формулишу математичке проблеме релативно редовна активност на часовима математике у нашим
школама. Корак даље било би остварење
Килпатриковог залагања да „постављање
проблема” не буде средство већ један од
циљева наставе математике (Kilpatrick,
1987).
Постављање проблема је у блиској вези са развојем способности математичког моделовања. Постављање проблема има посебан значај у примењеној математици као и у различитим применама математике. Процес примене математике почиње препознавањем (математичког) проблема за који треба наћи решење.
Пољак (Pollack, 1988:31), на пример, идентификује две врсте математичких знања
које су неопходне инжењерима. Једно су
елементарне потребе инжењерског посла
да коректно формулише инжењерски проблем и да дође до прихватљивог одговора користећи математичке технике рачунања (ментални рачун, писмено рачунање
или рачунање уз помоћ калкулатора). Друго су, како их је он назвао, „напредна” математичка знања потребна у инжењерском
послу, а то су познавање различитих облика математичког мишљења и могућности
које оне доносе.
У досадашњем делу рада бавили смо
се аргументацијом зашто је нова област за563

нимљива за методичаре, док ћемо у наредном делу рада посветити пажњу истраживањима.
Истраживања у области „постављања
проблема”
Како је ово за стандардне временске
оквире у којима се једна научна дисциплина развија сасвим нова област, постоји већ
значајан обим истраживања у њој. Нека од
истраживања нису иницијално имала за
циљ бављење теоријом и праксом „креирања математичких проблема”, већ је та тематика произашла из анализа резултата и
закључака.
Поменимо као пример истраживања
Карпентера и његових сарадника о развоју стратегија сабирања и одузимања у
пројекту Cognitively Guided Instructions
(CGI). Оно је за један од основних циљева имало класификацију проблема у оквиру области сабирања и одузимања у почетној настави математике што и јесте био
основни резулатат. Класификација проблема урађена је на основу основних математичких принципа који се примењују
у овим операцијама као и стратегија које
примењују деца при решавању, а до којих
се дошло на основу анализе на узорку. Истраживачи очигледно нису могли доћи до
резултата без познавања математике као
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и педагошко-психолошких знања о томе
како деца размишљају.
Неки истраживачи фокусирали су
се на проучавање утицаја бављења овим
активностима у односу на ученике. У
једном истраживању о вештини постављања проблема на узорку деце, Стојанова и Елертон (Stoyanova and Ellerton,
1996) посебну пажњу посвећују избору контекста математичких проблема. И ми смо се осврнули на ову тему у
истраживању посвећеном анализи разумевања репрезентација од стране будућих
учитеља (Милинковић, 2012). У њему смо
утврдили да студенти испољавају ограничено знање о постављању проблема коришћењем различитих репрезентација.
Силвер и његове колеге (1996) спровели су истраживање о способности наставника да стварају проблеме у сложеном
контексту. Истраживање је обухватило будуће наставнике у току студија као и наставнике из праксе. Они су идентификовали групе повезаних генерисаних проблема. Неки од кластера су били формирани на основу секвенцијално повезаних
типова задатака; други су били уочени као
„симетрични” по замени циљева и услова проблема (циљ односно тражени податак из једног проблема постајао је познат
услов у симетричном проблему и обратно).
Трећи кластер проблема је група тзв. отворених проблема који су имали заједничку

тенденцију мењања ограничавајућих услова. Истраживачи су уочили да постоје две
групе наставника. Једна група наставника имала је тенденцију да задржава услове
задатка, а да мења шта се тражи у задатку,
док су други варирали проблеме мењајући
оно што је познато у проблему. Сугерисана
је потреба за даљим истраживањима којима би се утврдило да ли су ове разлике последица различитих нивоа или квалитета
математичких знања, непознавања контекста или неког другог фактора.
Креспо (2003) извештава о резултатима истраживања о развијању компетенција будућих наставника у вези са постављањем проблема. У почетку студенти су
имали тенденцију да постављају једноставне проблеме који су се решавали у једном кораку. Након учешћа у специјалном
програму студенти су се окренули постављању проблема који су могли бити решавани на различите начине, имали више
решења, били отворени, истраживачки и
когнитивно комплекснији.
И Леви и Шрики (Lavy i Shriki, 2007)
су истраживали ефекте бављења активностимa постављања проблема на будуће
наставнике. Програм је укључивао више
корака, од решавања иницијално задатог проблема, преко анaлизе елеменaта,
до дизајнирања новог проблема као неке
врсте варијације анализираног проблема.
Истраживачи су истакли да су пролазећи

кроз овај програм студенти развили способност испитивања дефиниција, релација
између математичких објеката и ваљаности доказа. Дакле, студенти су унапредили своја математичка знања.
Да ли се може радити у настави без
високог нивоа компетентности у постављању проблема? Може. Чак и аутори уџбеника понекад праве озбиљне омашке
(Nesher, 1980; Reusser, 1988). Нешер и Роусер су уочили да се у уџбеницима ретко
може наићи на примере задатака којима се
обраћа пажња и разбијају заблуде које се
иначе често јављају код ученика у датој области. Такође, аутори често избегавају да
дају податке који би довели до решења са
„необичним” решењима, ограничавајући
се на лаке примере (Nesher, 1980; Reusser,
1988).
Завршавамо овај део рада надајући се
да приказан избор истраживања у довољној мери пружа богату слику о могућим
правцима истраживања у овој области.
Постављање проблема методом
трансформација
У овом делу бавићемо се једним методичким поступком за постављање проблема. Овај поступак детаљно је представљен на другом месту, а у овом раду описујемо основну идеју методичког приступа
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(Милинковић, 2015). Како је у основи овог
приступа идеја трансформације, почнимо од дефинисања тог појма. Блиско повезанe са нашим схватањем трансформацијa
јесу Килпатрикове (Kilpatrick, 1987) идеје
о размишљању по аналогији као когнитивном механизму који омогућава стварање
нових проблема на основу старих као и
Силверова идеја о преформулисању проблема као техници за долажење до нових
проблема (Silver, 1994).
Математички проблем се може описати одређивањем његовог контекста, познатих и непознатих елемената и односа између елемената. Сваки проблем је дефинисан у оквиру простора проблема који је у
психологији као ментална репрезентација
проблема која садржи сазнање о почетном
стању, циљном стању као и могућа међустања која се морају пронаћи, у намери да се
повежу почетно и крајње стање (McGrawHill Science and Technology Dictionary, 2003).
За нас, контекст проблема одређује
границе простора проблема у оквиру кога
ћемо се кретати. Он може бити апстрактан
и реалан. Код Поље, у поступку решавања
проблема поставља се питање „Шта су
дати (познати) подаци?”, односно „Који су
услови?”. Релације између елемената (датих и непознатих), такође су део „услова”.
Трансформисање проблема у нови
значи да се неки (један или више) од елеме566

ната проблема простора мењају, док неки
елементи остају исти. Једна од наших идеја
је да се проблеми могу трансформисати
тако да одражавају промене математичке
структуре. Нови проблем може се поставити променом: 1) онога што је дато (познато), 2) онога што се тражи (непознато),
или 3) контекста. Трансформисани проблем може бити лакши или тежи од иницијалног. Процес трансформације се не
може одвијати механички, непромишљено. Када се тако ради, као последицу добијамо нерешиве проблеме.
Ми смо предложили стратегије за
постављање проблема (Милинковић, у
штампи):
(1) трансформација проблема са
мањим бројем једноставнијих параметара
у проблеме са више (често и компликованијих) параметара;
(2) трансформација проблема у нове,
додавањем нових параметара;
(3) трансформација проблема уклањањем неких услова.
(4) трансформација проблема променом репрезентације.
Илустроваћемо ове стратегије на једним примеру. Полазни проблем може бити
следећи (Слика 1). Овај проблем може се
трансформисати у нове, применом наведених стратегија (Табела 2).

Обој половину поља у плаво

Слика 1: Полазни проблем

Табела 2: Трансформисани проблеми
Број
проблема

Проблем
Обој половину поља у плаво.
Обој половину поља у плаво, а једну трећину у зелено.
Обој половину поља у плаво, а трећину преосталих у зелено.
Обој трећину од половине поља у зелено.
Обој две трећине поља у плаво.
Одреди половину броја 12.
Одреди трећину половине броја 12.
Милена је имала 12 сличица. Половину је дала Ђурђи, а
преостале је поклонила Љубици, Огњену и Дари, тако да је
свако од њих добио једнак број сличица. Изрази разломком
који део од укупног броја сличица је добило свако дете.

У полазном примеру контекст бојења
поља је сасвим једноставан и уобичајен у
почетној настави математике. Познат је
број поља која се могу визуелно сагледати
и пребројати. Непознато је колико износи
половина. Услов је да однос познатог и непознатог параметра буде једнак једној половини. Примери од 1 до 8 представљају
трансформисане верзије полазног проблема. У формулисању проблема 1 промењен
је број поља, док је у примеру 2 отежан
услов давањем „тежег” броја. У примеру

3 додат је нови услов који је опет отежан
мењањем параметра у наредном примеру.
Један од ових услова је уклоњен у примеру
5. У примерима 6 и 7 промењен је контекст.
Најзад, у примеру 8 проблем је формулисан као реалистичан. Наравно да се наведени проблеми могу даље трансформисати. Такође је очигледно да се сви ови проблеми не могу дати у истом тренутку јер
захтевају различита математичка знања.
Приказаним примерима смо само
илустровали стратегије постављања про567

блема трансформацијама. Међутим, сматрамо да већ и ти примери указују на потенцијалну корист коју може имати будући наставник развијајући вештину постављања проблема коришћењем ових
стратегија и промишљањем о могућностима изналажења најбољих проблема за постављене образовне задатке.
Закључак
Досадашња истраживања указују на
значај области као и потребу за даљим ем-

пиријским истраживањима. На који начин
су овде испреплетана педагошка знања и
знања базичног предмета? Колико је одлучујуће знање математике као предуслов
за успешну праксу постављања проблема?
Ми сматрамо да се практиковањем постављања проблема подстиче дубље разумевање математичких стуруктура. Потврду
нашој тврдњи о вези познавања математике и успешне праксе постављања проблема
треба наћи у будућим емпиријским истраживањима.
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ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Резиме: Више је разлога за промишљање о образовању учитеља у контексту
одрживог развоја. Тичу се нових изазова и захтева који се, са становишта потребе за
унапређивањем односа друштва према животној средини, постављају пред садашње
и будуће учитеље. Ти захтеви произилазе из неколико чинилаца: значај одрживог развоја и на њему заснованог образовног концепта, те у вези са тим, обавеза да се у реализацији наставе поштују педагошки принципи научности и савремености; захтев да се
елементи образовања за одрживи развој интегришу у све школске предмете (на свим
нивоима) и други. Осим новим улогама ове професије и факторима који условљавају
њихову појаву и нужно развијање, у раду се бавимо и отежавајућим околно-стима њихове успешне реализације у Србији. Методом теоријске анализе проучили смо студијске програме основних и мастер студија учитељских факултета у нашој земљи и открили
да је једна таква препрека универзитетско образовање будућих учитеља. Са једне стране, истраживање је указало на одсуство или слабо присуство: 1. специфичних предмета
усредсређених на проблематику (образовања за) одрживи развој, и 2. тема о овом концепту у програмима свих студијских предмета. Са друге стране, забележили смо значајну, мада и даље селективну заступљеност елемената ове сложене проблематике у појединим студијским предметима без експлицитног навођења одрживог развоја. Увођење
тема и циљева из области одрживог развоја у студијске програме учитељских факултета у Србији морало би да буде интензивније и квалитетније. У раду се бавимо и могућим правцима развоја програма обуке учитеља, који би био значајан у овом контексту.
Кључне речи: образовање, учитељи, одрживи развој.
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Увод
Потреба за промишљањем о образовању учитеља у контексту одрживог развоја проистиче, најпре, из самог значаја
овог концепта. Његов значај је вишеслојан,
а за потребе овог рада као највредније аспекте издвајамо холистички приступ заштити Планете, као и циљеве који укључују развој толеранције, солидарности,
мирољубивости, правичности и др, који
су важни сами по себи, али и у контексту решавања проблема у животној средини. Ове вредности јасно исходе из основне идеје одрживог развоја: данашње генерације треба да воде рачуна да својим моделима производње и потрошње, активностима у животној средини и, уопште, начином живота не затворе могућности будућим генерацијама да задовоље сопствене потребе (WCED, 1987). У питању је развој чији је смисао да обезбеди опстанак
на Планети: побољшања у квалитету људског живота, уз обавезну бригу о виталности и разноврсности Земље (IUCN, UNEP
and WWF, 1980). Веза између овог значајног концепта и образовања препозната је
врло брзо, чак паралелно са његовом еволуцијом, о чему сведоче бројни извештаји,
повеље и документи са међународних конференција на тему одрживог развоја (Our
Common Future, 1987; Аgenda 21, 1992; Earth
Charter, 2000; Plan of Implementation of the
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World Summit on Sustainable Development,
2002 и др). О значају ове проблематике говори и афирмисање Деценије образовања
за одрживи развој (2005–2014) од стране
Уједињених нација. Ширење друштвене
свести, деце, младих и одраслих, о вредностима које леже у основи одрживог развоја немогуће је замислити без образовања.
Тако, аналогно значају одрживог развоја,
образовање се види као припрема за преузимање одговорности за стварање одрживе будућности, као припрема за живот, односно, опстанак. Предуслов да образовање
заиста постане снажно средство у промовисању одрживог развоја јесте обавезна
интеграција вредности, принципа и праксе овог концепта у све видове образовања
и учења, а када је у питању формално образовање, у образовне системе на свим нивоима (исто и UNESCO, 2005). Даље, имајући
у виду чињеницу да је одрживи развој препознат у савременим научним и стручним
круговима као незаобилазан начин помирења развојних циљева са ограничењима
животне средине, већ сам захтев да се приликом израде курикулума и реализације
наставе поштују педагошки принципи савремености и научности намеће као нужно
интегрисање елемената наведеног концепта у све предмете сваког, укључујући и нашег образовног система на свим нивоима.
Коначно, обавеза имплементације елемената ове важне теме у образовни систем на

свим нивоима проистиче како из раније
наведених међународних, тако и националних докумената. Образовање за одрживи развој представља један од кључних
фактора Националне стратегије одрживог развоја Републике Србије (Национална стратегија одрживог развоја РС, 2008),
а обавезујући документ је и Акциони план
за њено спровођење за период од 2009. до
2017. године (Акциони план за спровођење
НСОР, 2008).
Из свега наведеног следи да је спрега
између циљева одрживог развоја и образовања учитеља очигледна, веома чврста
и вишеструка. Значај овог концепта, сугестије и обавезе које се тичу имплементације
вредности, принципа и праксе одрживог
развоја у образовне системе на свим нивоима јасно упућују на обавезу да се студенти учитељских (баш као и било којих других) факултета образују да буду одговорни
грађани у одрживом друштву. Али, и више
од тога. Професија за коју се школују доноси још један слој одговорности у датом
контексту. Осим што су обавезни да као
појединци (приватна лица) живе и делају
у складу са принципима одрживог развоја,
(будући) учитељи, као стручњаци који су
укључени у функционисање образовног система једне државе, имају велику одговорност у промовисању основних вредности
одрживости. И више од тога, одговорност
учитеља међу осталим просветним радни-

цима је тим већа што раде са децом од седам до једанаест година. Деца овог узраста
се у сусрету са школском средином интензивно развијају, те је тај потенцијал веома
важно искористити у контексту потребе за
ефикасним развојем одрживих знања, компетенција и система вредности (Веиновић,
2007). Да би учитељи одговорили на ове деликатне захтеве, неопходни предуслови су:
да знају и прихватају основне принципе и
вредности одрживости; да умеју да захтеве
из ове области, интегрисане у курикулуме
школских предмета, препознају, адекватно планирају и на методички одговарајући
начин прилагоде деци млађег школског узраста, односно, ефикасно реализују у настави и евалуирају остварене резултате. Све то
могуће је остварити уз одговарајућу обуку
учитеља у току студија или путем семинара. Када је у питању универзитетско образовање (укључујући и образовање будућих
учитеља), према В. Павловићу, две су комплементарне стратегије за имплементацију идеја одрживог развоја: увођење тема
о образовању за одрживи развој у све релевантне предмете на основним и последипломским студијама, као и увођење специфичних програма и курсева који би били
усмерени на проблематику одрживог развоја (Павловић, 2011).
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Одрживи развој у студијским
програмима факултета за образовање
учитеља у Србији
Методологија. У циљу стицања увида у заступљеност тема из области одрживог развоја и на њему заснованог образовног концепта у образовању учитеља у
Србији, спровели смо анализу студијских
програма пет учитељских факултета у нашој земљи: Учитељског факултета Универзитета у Београду (у даљем тексту Факултет у Београду), Учитељског факултета у Врању Универзитета у Нишу (у даљем
тексту Факултет у Врању), Факултета педагошких наука у Јагодини и Учитељског
факултета у Ужицу Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту Факултет у Јагодини и Факултет у Ужицу), и Педагошког
факултета у Сомбору Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту Факултет у Сомбору). Анализирали смо књиге предмета
основних и дипломских (мастер) академских студија из 2009. и најновијих из 2014.
године, које ће бити актуелне у образовању учитеља у наредних пет година2. За2 Анализирани студијски програми доступни су на званичним сајтовима наведених учитељских факултета у Србији. Сви примери из
ових програма, које смо користили у раду, преузети су управо одатле. На званичном сајту Факултета у Јагодини, пронашли смо једино студијске програме из 2014. године, па су једино
они били предмет анализе. На сајту Факултета
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даци истраживања били су да се у наведеним студијским програмима утврди: а)
присуство специфичних предмета са фокусом на (образовање за) одрживи развој;
б) заступљеност концепта одрживог развоја или образовања за одрживи развој у
свим студијским предметима; в) заступљеност појединих елемената ове сложене
проблематике у свим студијским предметима без експлицитног навођења одрживог развоја3. С обзиром на раније у раду
истакнут значај одрживог развоја и одговарајућег образовног концепта, те временске оквире Деценије образовања за одрживи развој (2005-2014) и Акционог плана за
спровођење Националне стратегије одрживог развоја (2009-2017), циљ и задаци
истраживања садрже и наша очекивања.
у Ужицу, нисмо нашли студијски програм дипломских (мастер) студија из 2009, те је изостао
из анализе.
3 Мислимо на присуство елемената из области: животне средине (кључне речи/појмови:
биодиверзитет, значај и међусобна повезаност
живих бића и елемената неживе природе, проблеми, узроци и последице проблема у животној средини и њена заштита), друштва (кључне
речи/појмови: сарадња, толеранција, солидарност, мирно разрешавање конфликата, међугенерацијска одговорност) и економије – одрживе
производње и потрошње (кључне речи/појмови:
рационална потрошња (насупрот конзумеризму), рециклажа, поправка и поновна употреба
производа, обновљиви извори енергије, разликовање потреба и жеља).

У истраживању смо користили методу теоријске анализе. Прикупљени подаци обрађени су квалитативном анализом, док су
резултати у оквиру трећег задатка истраживања, због њихове сложености, а ради
лакшег праћења, представљени и табеларно. Резултате истраживања и њихову интерпретацију организовали смо према задацима истраживања.
Резултати истраживања. 1. Анализа студијских програма на учитељским
факултетима у Србији није испунила наша
очекивања у погледу првог задатка истраживања. Ни у једном студијском програму у оквиру основних академских студија
не постоји предмет са фокусом на (образовање за) одрживи развој. Међу студијским
програмима дипломских (мастер) студија
учитељских факултета у Србији, једино у
програму Факултета у Јагодини из 2014.
године, издвојили смо један такав предмет. У питању је изборни предмет Одрживи развој животне средине. Ипак, његови
програмски садржаји усмерени су доминантно на област животне средине и програмом су укључени сви њени елементи.
То је јасно истакнуто у називу предмета,
као и програмском циљу (упознавање студената са ...„механизмима заштите животне средине у остваривању концепта одрживог развоја“). Осим тога, у програмским
садржајима заступљена су још два елемента одрживе производње и потрошње, и то

рационална потрошња („енергије и ресурса“) и обновљиви извори енергије. Коначно, елементи из области друштва су занемарени, што је разумљиво, ако имамо у
виду назив (и суштину) предмета.
2. Ни у погледу другог задатка истраживања анализа није испунила наша очекивања. На основним студијама концепт
одрживог развоја помиње се у целости једино у садржају програма и имплицитно у циљу обавезног предмета Еколошко васпитање, у студијском програму Факултета у Ужицу из 2009. године. Ипак, у
жижи овог предмета налазе се првенствено еколошко образовање и васпитање, те
га не можемо сврстати у категорију специфичних предмета са фокусом на (образовање за) одрживи развој. Предмет Еколошко васпитање је, међутим, нестао из
студијског програма Факултета у Ужицу
из 2014. године, из непознатих и, имајући
у виду значај и све наглашенију потребу за
увођењем овог концепта у образовни систем на свим нивоима, необјашњивих разлога. Осим наведеног, термин „одрживо”
нашао се још једино у садржају програма
обавезног предмета Основе природних
наука у студијском програму Факултета
у Београду (2009. и 2014), али само у контексту коришћења природних ресурса. У
оквиру дипломских (мастер) студија, нисмо издвојили ни један предметни силабус
у којем се, између осталог, помиње конц575

епт (образовања за) одрживи развој (експлицитно и у целости).
3. У силабусима великог броја предмета у студијским програмима свих фа-

култета (табела 1) заступљени су елементи
ове сложене проблематике без експлицитног навођења одрживог развоја (трећи задатак истраживања).

Табела 1: Заступљеност елемената одрживог развоја у с. предметима без његовог експлицитног навођења
Ниво Акредистудија тација

основне

мастер

Ф. Београд

Ф. Врање

Ф. Ужице

Ф. Јагодина

Ф. Сомбор

Статус
предмета

Статус
предмета

Статус
предмета

Статус
предмета

Статус
предмета

изборни

обавезни

изборни

обавезни

изборни

обавезни

2009.

4*
5**
0***

4*
1**
2***

1*
0**
0***

3*
1**
0***

1*
1**
0***

7*
3**
0***

2014.

3*
6**
1***

3*
1**
2***

4*
3**
0***

3*
1**
0***

2*
2**
0***

4*
4**
1***

2009.

/

/

/

/

2014.

/

/

/

/

0*
0**
1***

/

изборни

2*
3**
0***
/

обавезни

1*
0**
0***
/

изборни

обавезни

2*
1**
0***

2*
0**
0***

3*
2**
1***

4*
0**
0***

/

/

2*
4**
0***

/

Легенда: 1. Бројеви у табели представљају број студијских предмета (изборних и обавезних, на основним и мастер студијама свих учитељских факултета у Србији) у којима су заступљени елементи одрживог развоја; 2. Звездице поред бројева представљају елементе одређених области одрживог развоја, који су заступљени у означеним
предметима, и то: * - елементи из области животне средине; ** - елементи из области друштва;*** - елементи из
области економије - одрживе производње и потрошње; 3. Осенчена поља постоје тамо где нисмо имали приступ
датим подацима.

Основне студије. Факултет у Београду. У студијском програму из 2009. године, у садржају обавезног предмета Основе
природних наука, заступљени су сви елементи из области животне средине, док је
феномен раста биљака предмет истраживања у оквиру изборног предмета Природне науке у разредној настави. У вели576

кој мери уопштеније, очување природе и
допринос наставника и ученика у том процесу, као кључне речи, појављују се у циљу
и садржају изборног предмета Активности у природи. Имајући у виду предмет
бављења екологије, иако није у питању један од кључних појмова нашег истраживања, назив ове науке и различите изве-

денице издвојили смо у садржајима силабуса следећих предмета4: а) обавезни:
Филозофија са етиком („одабрани проблеми...еколошке етике“), Развојна психологија („култура, екологија и развој“) и
Руски језик 2 (рад на адаптираним стручним текстовима, између осталог, на тему
„еколошко образовање“); б) изборни: Активности у природи (очување природе „у
складу са основним еколошким постулатима” – у садржају и циљу предмета), Андрагогија („образовање одраслих и екологија“) и Савремена француска култура
(„Значај екологије, однос према природи”
(у Француској)). Поједини елементи из области друштва заступљени су у неколицини предмета. Тако се толеранција као тема
провлачи кроз програме следећих предмета: а) обавезни: Филозофија са етиком
(„одабрани проблеми примењене етике...
толеранције и једнакости” – у садржају);
и б) изборни: Историја француске цивилизације и Савремена француска култура
(циљ предмета између осталог обухвата и
„развијање толеранције и разумевања различитости“), Тумачење Библије II – етика и
култура („Уважавање другог и другачијег;
Уважавање слободе другога” – у садржају).
Мирно разрешавање конфликата заступљено је у једном обавезном (Филозофија
4 Из истог разлога, то смо учинили и у анализи студијских програма осталих учитељских факултета.

са етиком – „развијање способности примене моралне аргументације на решавање
конкретних моралних дилема и конфликата” обухваћено је исходом предмета) и два
изборна предмета: Филозофија васпитања
и образовања (у исходу „развијање културе дијалога, овладавање способношћу моралне аргументације...“) и Конструктивно
решавање конфликата (циљ и садржај потпуно су подређени овој теми, у складу са
називом предмета). На солидарност смо
наишли једино у садржају изборног предмета Савремена француска култура („Урбана и рурална Француска,...солидарност
на делу“). Од елемената из области треће
категорије одрживог развоја (економија)
издвојили смо једино упознавање студената са рециклираним материјалима (рециклажа, поправка и поновна употреба производа) у садржају обавезног предмета Методика ликовне културе 1 и раније поменуто „рационално (одрживо) коришћење
природних ресурса” у садржају обавезног
предмета Основе природних наука.
У студијском програму из 2014. године, већина претходно издвојених елемената заступљена је у истом или у незнатно измењеном облику (другачије формулације, суштина је иста). Са друге стране,
догодиле су се и промене које можемо да
сврстамо у следећих неколико категорија.
Прво, у силабусима појединих предмета,
уочили смо додатно истицање елемената
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наше теме које смо издвојили у програму
из 2009. Такав случај имамо у изборним
предметима Активности у природи, Конструктивно решавање конфликата и Тумачење Библије II – етика и култура. Друго,
уведена су три нова изборна предмета са
значајним детаљима из угла наше теме. У
питању је предмет Истраживање природних појава у настави, у којем се истраживачки рад студената планира и реализује
(између осталих) на темама попут „ефекат
‚стаклене баште’, биљке, живот дрвета, обновљиви извори енергије“. Раније издвојена формулација „развијање толеранције
и разумевања различитости” у циљевима
предмета Историја француске цивилизације и Савремена француска култура, сада
је нашла место и у циљевима нових предмета Историја руске цивилизације и Руска
култура. Коначно, а насупрот претходно
издвојеним променама, уочили смо и негативан тренд. Један од предмета (Андрагогија), чије смо садржинске елементе претходно означили као значајне са становишта наше теме, избрисан је из понуде,
док су из силабуса неких предмета (Савремена француска култура и Руски језик 2)
нестали или су пак редуковани управо раније издвојени детаљи. У питању су били
примери како предмети, без наизглед додирних тачака са одрживим развојем, могу
да буду функционални у контексту ове
проблематике.
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Факултет у Врању. Заштита животне средине једна је од основних тема у програмима три предмета студијског програма из 2009: два обавезна – Социјална екологија и Основи природних наука и једног изборног – Заштита човекове животне
средине. У садржају предмета Основи природних наука, осим заштите заступљени
су и биодиверзитет, проблеми загађености
животне средине, узроци и њихове последице по живи свет. И у обавезном предмету Методика наставе природе и друштва 2
издвајају се теме о биодиверзитету и еколошки осмишљеној настави ПиД. Када су
у питању елементи из области друштва,
у овом студијском програму смо издвојили једино „развијање хуманих односа међу
половима” у садржају обавезног предмета
Породична педагогија. Кључни појмови из
области одрживе производње и потрошње
нису заступљени.
У студијском програму из 2014. године, осим непромењеног стања у силабусима предмета Социјална екологија и
Заштита човекове животне средине, запажамо неколико измена. Прво, у силабусе
неколицине предмета уведени су поједини елементи значајни са становишта теме
нашег рада. У садржају обавезног предмета Основи природних наука проширене
су теме о загађењу животне средине и угрожености биодиверзитета, а укључена је
и тема о могућностима заштите биљака и

животиња. У садржају обавезног предмета
Социологија васпитања и образовања сада
се налази и тема „васпитање и образовање
и хумани односи“, али је, са друге стране,
тема „развијање хуманих односа међу половима“, повучена из програма предмета Породична педагогија. Такође, из предмета Методички практикум природе и
друштва (који је заменио предмет Методика наставе природе и друштва 2) нестала је тема „Практична реализација часа
еколошке активности“. Коначно, посебно
бисмо указали на појаву нових предмета у
овом студијском програму. Са становишта
области животне средине, подвукли бисмо
значај следећих изборних предмета: Изучавање природних појава у разредној настави (у садржају су заступљени сви кључни појмови ове области), Еколошко васпитање у настави природе и друштва (фокус
је на садржајима из екологије и еколошком
васпитању и активностима) и Истраживање природних појава у настави (између
осталог, на примерима развоја биљке и зависности људи од елемената неживе природе). Толеранција, сарадња и мирно разрешавање конфликата теме су у оквиру
програма нових изборних предмета Веронаука и Интеркултурално образовање, док
је толеранција заступљена и у изборном
предмету Грађанско васпитање.
Факултет у Ужицу. Већ смо писали
да је у програму обавезног предмета Еко-

лошко васпитање (из 2009. године) између осталог заступљен концепт одрживог развоја (у целости), а овде га издвајамо
као значајног превасходно из угла животне средине, као области одрживог развоја.
У програму се помињу екологија и различите изведенице (еколошке: активности,
образовање и васпитање, компетенције,
учење, свест и др). У истом контексту издвајамо и још неколико предмета. Еколошко васпитање напомиње се у садржају програма обавезног предмета Општа педагогија, а „основи екологије” у програму обавезног предмета Практикум из природе и
друштва. Биодиверзитет је тема у садржају
обавезних предмета Практикум из природе и друштва и Методика наставе природе и друштва 2, и изборног предмета Свет
око нас. Неочекивано, у исходу обавезног предмета Практикум из ликовног васпитања стоји „потреба за очувањем човекове средине и заштите дечјег и људског
здравља“, док се у садржају истог предмета издвајају теме „појам животне средине” и „значај животне средине за развој
детета“. Подједнако необичан контекст за
појам животне средине, налазимо у формулацији исхода обавезних предмета Методика наставе ликовне културе 1 и 2: „ликовно дело као посредник у комуникацији,
социјализацији и хуманизацији животне
средине“. Толеранција је заступљена у исходима обавезног предмета Филозофија и
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изборног предмета Филозофија религије.
Такође, хумани однос међу половима тема
је још два обавезна предмета, Породична
педагогија и Методика наставе природе и
друштва 2. Остали елементи друштва, као
и елементи економије, као категорија одрживог развоја, у овом студијском програму су запостављени.
У студијском програму из 2014. године, нешто више од половине претходно издвојених елемената заступљено је у
истом или незнатно измењеном облику.
Међутим, уочен је и негативан тренд, који
се најпре манифестује у нестајању јединог
предмета (Еколошко васпитање) са садржајима о одрживом развоју, о чему је било
речи. Осим тога, формулације о животној
средини повучене су из предмета Методика наставе ликовне културе 1 и 2, а у понуди нису ни раније издвојени предмети
Свет око нас и Практикум из ликовног васпитања. Нестао је и предмет Практикум из
природе и друштва, али је замењен предметима Основи природних наука и Основи друштвених наука, а раније издвојени елементи су у нешто измењеном облику на одговарајући начин разврстани у оба
предмета. Са друге стране, уведено је неколико нових предмета. Прво, ту је изборни
предмет Здравствено васпитање са темом
о повезаности животне средине и здравља. Потом, ту су обавезни предмет Психологија комуникације и изборни пред580

мет Грађанско васпитање са елементима
из области друштва. У првом наведеном,
акценат је на мирном разрешавању конфликата, док су у другом, осим наведеног
елемента, укључени и сарадња и толеранција, а обухваћено је и развијање еколошке
свести код ученика. У обавезном предмету
Основи ликовног васпитања, налази се једини елемент одрживе производње и потрошње у читавом студијском програму и у
питању је „рад од отпадног и другог материјала“.
Факултет у Јагодини. У студијском
програму из 2014. године, са становишта
области животне средине, као значајне
издвојили смо силабусе следећих предмета: а) обавезни: Основе природних наука (значај и међусобна повезаност живих бића и елемената неживе природе и
заштита природе заступљени су у циљу и
садржају предмета, док су питања биодиверзитета и проблема у животној средини (и индиректно њихових узрока и последица) покривена садржајем); б) изборни: Екологија (сви елементи из области
животне средине заступљени су у садржају и индиректно у формулацији циља)
и Општа хигијена (међусобна повезаност
човека и животне средине, загађеност животне средине и њене последице теме су
у програмском садржају). Толеранција,
сарадња и солидарност заступљени су у
циљу и садржају изборног предмета Ин-

теркултурално образовање и имплицитно у садржају програма изборног предмета Интеракција и комуникација у васпитном раду, док је мирно разрешавање конфликата део програмских садржаја изборих предмета Интеркултурално образовање и Конструктивно решавање сукоба. У овом студијском програму, нисмо
издвојили ниједну тему која би била значајна са становишта треће категорије одрживог развоја.
Факултет у Сомбору. Са становишта
прве области одрживог развоја (животне
средине), у студијском програму из 2009,
издвојили смо, најпре, изборни предмет Екологија, са садржајима усредсређеним на загађеност животне средине, узроке, последице и мере заштите, а у сличном
смеру, између осталог, крећу се и програмски садржаји и циљ обавезног предмета
Природне науке 3 (стицање знања о „биолошки и индустријски важним једињењима
као и о хемијској контаминацији и заштити
животне средине“). Потом, значај и међусобна повезаност живих бића и елемената неживе природе заступљени су у садржају Екологије, а разумевање места и улоге
човека „у економији природе” један је од
циљева изборног предмета Наука о човеку. Такође, претпоставка је да мере „заштите и превенције у очувању здравља“,
у циљу истог предмета, подразумевају и
мере заштите животне средине (због на-

веденог контекста). Биодиверзитет је једна од основних тема обавезног предмета
Природне науке 2. Толеранција и мирно
разрешавање конфликата, укључујући и
родну равноправност, укључени су једино
у програмске садржаје изборног предмета
Грађанско васпитање. Елементи одрживе
производње и потрошње су запостављени
у овом студијском програму.
У студијском програму из 2014, са
једне стране, запажамо непромењено или
незнатно измењено стање у односу на претходни програм (као у силабусу предмета
Грађанско васпитање, док су циљ и садржај предмета Природне науке 2 и 3 међусобно замењени). Са друге стране, из студијског програма су нестао је предмет, чије
смо садржаје претходно означили као значајне (Наука о човеку). Коначно, најзначајније промене набоље забележили смо у изборном предмету Екологија (сада, Екологија са заштитом животне средине). Осим
загађености, као проблем у животној средини уведене су и „угрожене биљне и животињске врсте“, потом, третирају се обновљиви извори енергије и „рационално
еколошко деловање и понашање“, а као један од кључних појмова у исходу предмета појавила се и еколошка свест. Префикс
„еко” увршћен је и у садржаје обавезног
предмета Методика наставе природних
наука („развијање еколошке свести ученика разредне наставе“) и новог изборног
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предмета Хемијски огледи у разредној настави („примена огледа на...екохемијске
садржаје“). Уведени су и нови предмети,
значајни из угла области животне средине. У питању су обавезни предмет Здравствено васпитање са садржајима о повезаности између животне средине и здравља
људи, и изборни предмет Биогеографија са
темама о биодиверзитету. Сарадња и мирно разрешавање конфликата заступљени су у силабусу новог изборног предмета
Психолошки практикум.
Анализа студијских програма указала је на још једну појаву. У силабусима
неких предмета, издвајају се и теме чија је
веза са нашом тематиком у великој мери
индиректна. Могућност читања тих тема у
кључу одрживог развоја постоји, међутим,
у силабусима ових предмета та веза није
успостављена, те нисмо могли да их са сигурношћу сврстамо у неку од категорија из
контекста овог концепта. Примера ради, у
студијским програмима свих факултета заступљен је бар по један предмет са темама
из области медијске писмености. Потенцијални значај ових тема у обуци младих и
(индиректно) деце млађег школског узраста да потрошачке одлуке доносе што независније од манипулативних маркетиншких порука у медијима постоји. Наведени
аспект медијске писмености, међутим,
није експлицитно предвиђен силабусима ових предмета. Стога смо њих и друге
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сличне теме означили само као као потенцијално погодне у контексту проблематике којом се бавимо.
Дипломске (мастер) студије. У програмима дипломских студија Факултета
у Београду и Факултета у Врању (из 2009.
и 2014. године), као ни у програму Факултета у Сомбору из 2009. године, нисмо наишли ни на један детаљ значајан са становишта трећег задатка истраживања. Осим
раније издвојеног специфичног предмета
са фокусом на (образовање за) одрживи
развој, исто важи и за програм Факултета
у Јагодини из 2014. године. У оквиру студијског програма Факултета у Ужицу из
2014, издвојили смо једино елемент треће
категорије одрживог развоја (рециклажа,
поправка и поновна употреба производа)
у програму изборног предмета Ликовна
култура. Студијски програм из 2014. Факултета у Сомбору садржи неколико тема
значајних са становишта области животне средине. „Еколошка свест, брига о животињама и биљкама” тема је у силабусу изборног предмета Методика грађанског васпитања 2, док се повезаност човека и природе третира у изборном предмету Савремена методика наставе друштвених наука
2. Најзаступљенији су елементи из области
друштва. Толеранција је део програма изборних предмета Интеркултурално образовање, Методика грађанског васпитања
2 и Савремена методика наставе друштве-

них наука 2, а сарадња и мирно разрешавање конфликата део изборних предмета
Методика грађанског васпитања 1 и 2.
Дискусија и закључак
Истраживање је показало слабу
усклађеност студијских програма учитељских факултета у Србији са савременим тенденцијама у образовању у контексту одрживог развоја, о којима смо писали
на почетку рада. На основним студијама ових факултета акредитованих 2009. и
2014. године не постоји ниједан предмет са
фокусом на (образовање за) одрживи развој. Једини предмет ове врсте присутан је
само у студијском програму Факултета у
Јагодини за дипломске (мастер) академске студије из 2014. године. Даље, из анализе акредитованих програма оба нивоа
студија у периоду од 2009. до 2014. године
сазнали смо да је само Факултет у Ужицу
на основним студијама имао предмет који
је, између осталог, третирао концепт одрживог развоја у целости. Поред тога, термин „одрживо” нашао се још једино у програмском садржају једног предмета у студијском програму основних студија Факултета у Београду. Нажалост, у анализи
акредитованих програма из 2014. затекла
нас је чињеница да је и горе наведени предмет нестао из студијског програма Факултета у Ужицу. Када је у питању трећи за-

датак нашег истраживања, који се односио на заступљеност појединих елемената ове сложене проблематике без експлицитног навођења одрживог развоја, у старим и новим програмима превасходно основних студија свих факултета, забележили смо њихово значајно присуство. Овде
најпре мислимо на елементе две области
одрживог развоја, животну средину (као
проблем у животној средини експлицитно
је најзаступљенија загађеност, а најмање
нестајање природних ресурса) и друштво
(изузев међугенерацијске одговорности),
док су елементи одрживе производње и
потрошње у извесној мери запостављени. Са друге стране, у старим и новим студијским програмима дипломских (мастер)
студија факултета у Београду и Врању није
заступљен ниједан детаљ значајан са становишта теме којом се бавимо. Осим програма Факултета у Јагодини, у којем смо једино забележили присуство предмета са
фокусом на (образовање за) одрживи развој, у мастер студијским програмима преостала два факултета поједини елементи
из области одрживог развоја заступљени
су у незнатној мери.
У контексту наше теме, подједнако
упозоравајући је и проблем који је утврђен
истраживањем реализованим 2011. године. Истраживање је показало да су анкетирани учитељи недовољно информисани
о концепту образовања за одрживи раз583

вој, те да имају потешкоће у разумевању
програмских циљева, задатака и садржаја предмета Свет око нас и Природа и
друштво који се односе на ову проблематику (Веиновић, 2013). Осим тога, препознали смо и повезаност између наведена
два проблема и одсуства или слабог и недовољно систематичног присуства циљева из области образовања за одрживи развој, те смерница за њихово остваривање,
у наставним програмима школских предмета у разредној настави, а пре свега у настави природе и друштва. Са једне стране, квалитетни школски програми били би
од помоћи учитељима, али би истовремено створили и њихову обавезу да се упуте
више у проблеме образовања за одрживи
развој, те што ефикасније реализују циљеве из ове области. Са друге стране, верујемо и да би проблематика одрживог развоја
интегрисана у програме предмета у разредној настави био један од значајних фактора који би допринео да ова тема заузме
значајније место у студијским програмима
учитељских факултета код нас.
У контексту све интензивнијег указивања на значај образовања за одрживи
развој, очекивали смо најпре значајније
присуство ове проблематике у свим анализираним студијским програмима. Друго, за очекивати су била и побољшања у
оквирима ове теме у поново акредитованим програмима, у односу на оне из 2009.
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Помака има, међутим, анализа није показала озбиљније промене, као што би било
увођење предмета са фокусом на ову тему
или предмета који би, између осталог, третирао и област (образовања за) одрживи
развој у целости. Забележен је и негативан
тренд: нестајање детаља или читавих предмета, које смо у претходним студијским
програмима означили као значајне. Даље,
истраживање указује на још неколико проблема. Велики број анализом издвојених
детаља представља саставни део изборних
предмета, што значи да их не похађају сви
студенти, те да добар број будућих учитеља завршава студије и остаје ускраћен за
(ма какав) контакт са овом темом. У свим
студијским програмима уочене су и појединости које смо окарактерисали само као
потенцијално значајне, јер између њих и
наше тематике није успостављена експлицитна, па чак ни индиректна веза. Без помињања одрживог развоја или неких од
појмова које смо у нашем истраживању
означили као кључне, такве детаље нисмо
могли са сигурношћу да сврстамо у било
коју од категорија из контекста овог концепта. Исто важи и за многе опште формулације, које у истраживању нисмо третирали чак ни као потенцијално значајне.
Јер ако је постојала намера да се овај концепт заиста укључи у неки од силабуса, питање је зашто то није изричито и учињено. Одрживи развој је довољно значајан

концепт да би његове вредности биле јасно интегрисане. Осим тога, чак и елементе из области одрживог развоја, које смо
издвојили у нашем истраживању (као део
трећег задатка), важно је сместити у шири
контекст. Да, јесу у питању циљеви и вредности значајни сами по себи, али исто тако
постоји потреба да се проучавају из шире
перспективе, из угла њихове међусобне
повезаности и значаја. Ово важи превасходно за оне студијске предмете који би
се искључиво бавили одрживим развојем
и/или образовним концептом који је на
њему заснован, или за оне студијске предмете чији је предмет бављења блиско повезан са овом проблематиком. Са друге
стране, повезивање ове теме са студијским
предметима, који немају или слабо имају
додирне тачке са истом, треба да одговара природи и потенцијалу сваког предмета у контексту ове теме. Примере таквог повезивања пронашли смо у неким од
постојећих силабуса у студијским програмима учитељских факултета. У питању су
теме: „рад од отпадног и другог материја-

ла” у оквиру садржаја предмета Основи
ликовног васпитања (Факултет у Ужицу),
рад на адаптираним стручним текстовима, између осталог, на тему еколошког образовања у настави предмета Руски језик
2 (Факултет у Београду) и други. Коначно, пошто је у питању специфична професија, на досадашње предлоге додајемо и
још један критеријум. У питању је обавезно увођење и предмета (или одговарајућих
тема у постојеће предмете), који би третирали методику реализовања тема и циљева из специфичне области образовања за
одрживи развој у раду са децом млађег
школског узраста. Интензивни(ји)м интегрисањем тема и циљева из области одрживог развоја и њему одговарајућег образовног концепта у студијске програме учитељских факултета у Србији, учинио би се
значајан искорак у припреми будућих учитеља да ефикасно одговоре на нове изазове и захтеве који се, у контексту потребе
за унапређивањем односа друштва према
животној средини, постављају пред њих.
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ОШ „Михаило Петровић Алас“, Београд

ПЕРЦЕПЦИЈЕ СТУДЕНАТА О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ПРАКСИ
Резиме. Сваки студент, будући учитељ, доноси различита искуства, знања, ставове и способности, што утиче на разноврсност потреба и очекивања, па чак и брига на самом почетку професионалне праксе. Експлораторним истраживањем смо настојалe да сагледамо потребе и очекивања студената IV године Учитељског факултета
непосредно пре реализације праксе у ОШ „Михаило Петровић Алас”, како бисмо своје
менторске функције ускладилe са потребама студената. Разматрале смо мишљења студената након реализоване праксе и поредиле их са почетним стањем. Узорак истраживања је чинило седам студената. Од истраживачких техника коришћено је интервјуисање, почетно и финално. Добијени подаци су квалитативно обрађени. Резултати нашег
истраживања указали су да студенте највише брину планирање и припремање наставе,
временска артикулација часа и дисциплина у учионици. Пракса је у великој мери испунила очекивања студената. Омогућила им је да стекну извесно искуство у раду са децом
и да сагледају које компетенције треба да јачају. Студенти су били веома задовољни сарадњом са менторима. Ментори су уочили значај сагледавања очекивања и брига студената пре праксе и добили повратну иформацију о свом раду (аспектима који су добри
и онима које је потребно унапређивати). Уочено је да би школа-вежбаоница трбало да
пружи повољније материјално-техничке услове за рад студената.
Кључне речи. професионална пракса, менторство, школа-вежбаоница.

Увод1
Квалитетни наставници се сматрају
ослонцем развоја не само образовања, него
и целокупног друштва. Стога се унапређивање професионалног развоја наставника
1

stepicgordana22@gmail.com

сагледава као главни развојни приоритет.
У Стратегији развоја образовања у Србији
до 2020. године (2012) унапређивању образовања наставника посвећена је посебна пажња са нагласком на школској пракси студената, будућих наставника. Закон
о основама система образовања и васпи587

тања (Службени гласник РС, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013) прописује да наставник
мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са европским системом
преноса бодова. Аутори Зелене књиге образовања наставника у Европској унији
реформу образовања наставника сагледавају кроз успостављање динамичког концепта који карактерише (Buchberger et al.,
2000: 60): 1) јасно дефинисање циљева и
метода иницијалног образовања наставника, у смислу способности, компетенција
и ставова; 2) систематично и координирано увођење у професионалну културу школа; 3) на школу оријентисане активности
стручног усавршавања у којима они који
образују наставнике сарађују са запосленима у школи; 4) обавезност стручног усавршавања; 5) оријентација према континуираном образовању наставника; 6) повезаност образовања наставника и истраживања у области образовања и 7) развијање
јасног профила оних који образују наставнике. Све то указује да је школска пракса
препозната као важно окружење за учење
будућих наставника јер омогућава јачање
везе између иницијлног образовања наставника и њиховог будућег радног ангажмана у школама.
Први системски приступ умерен на
успостављање и развијање школа-вежба588

оница код нас одвија се у оквиру пројекта Подршка развоју људског капитала и
истраживању – опште образовање и развој људског капитала (у даљем тексту Развионица). Успостављање и развијање школа-вежбаоница је један од важних циљева поменутог Развионице. Планирано је
да се у школама-вежбаоницама обједине: постојеће компетенције и иновативна пракса наставника; различити аспекти иницијалног образовања наставника;
стручно усавршавање наставника; стални
школски развој и иновације у школи, као
и узајамно партнерство између универзитетских професора, наставника у школама
и истраживача, у духу кооперативног решавања проблема и рефлексивне праксе.
Професионална пракса
Школе-вежбаонице имају значајну
улогу у практичном оспособљавању
будућих учитеља за њихове различите улоге
које треба да обављају у савременој школи.
Истраживања указују да професионална
пракса у великој мери утиче на то да ли
ће се студенти бавити наставничком
професијом или не (Kirbulut et al, 2012;
Ng, Nicholas, & Williams, 2010). Позитивни
ефекти праксе могу се очекивати уколико
су школе-вежбаонице и ментори пажљиво
бирани и уколико постоји добра координација између факултета и школа-вежба-

оница (Kirbulut et al, 2012). Важна питања
којима би требало посветити пажњу су и
материјално-техничка опремљеност школа-вежбаоница и стандарди организације
методичке и професионалне праксе.
Организација праксе подразумева дефинисање задатака и одговорности за све
три стране (наставника факултета, наставника из школа-вежбаоница и студената).
При том не треба трагати за универзалним
моделом, већ је пожељно акценат ставити
на сарадничко решавање проблема. Учитељи ментори имају кључну улогу у пружању позитивних и корисних искустава
студентима. Ментор треба да помогне новом (или будућем) колеги да оптимализује
коришћење сопствених знања и вештина и
изгради себе у својој професионалној улози (Hodges, 2009). Карактеристике ефективног менторства се огледају у: подржавању и вођењу студената (Feiman Nemser
& Beasley, 1997; Hudson et al., 2005), давању
конструктивне повратне информације
(Beck & Kosnik, 2002) и у пружању пријатељског и удобног окружења како би студенти могли да изразе своје идеје (Koerner,
Rust, & Baumgartner, 2002). Зависно од потреба студената као и од самог тока процеса, ментор може бити: 1. саветник (обично
на почетку); 2. сарадник (током процеса);
3. водитељ (обично на крају процеса). Најчешћа су три поступка којима ментор води
студенте кроз праксу: подржавање, ства-

рање изазова и грађење визије наставничке професије (Поповић и сар., 2009). Концепт менторства подразумева планирану,
систематску и организовану активност. За
то су неопходне припреме ментора, што
подразумева прављење плана активности
са студентом, разјашњавање улога и појашњавање међусобних очекивања, као и
стално и систематично параћење њиховог
рада (Половина, 2010).
Важан чинилац професионалног развоја студента током праксе је и наставник
факултета. Учитељи, наставници и професори врло често поучавају онако како су и
сами били поучавани. Врло је вероватно да
ће будући учитељи уносити у праксу оне
моделе наставе који су били заступљени у
раду са њима на факултетима. Уочено је да
посматрајући рад својих наставника студенти развијају разумевање улога наставника у окружењу за учење (Lim & Chan,
2007). Искуство студената у школама требало би усмерити на премошћавање јаза
између теорије и праксе. У том смислу се
истиче значај сарадње кроз активан дијалог између наставника факултета и ментора у школама (Beck & Kosnik, 2002).
Истраживачи су препознали пет фаза
кроз које могу, али и не морају да прођу
наставници почетници током прве године
рада: очекивање, преживљавање, разочарење, обнављање и рефлексија (Поповић и
сар., 2009). Не можемо са сигурношћу рећи
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да и студенти током једномесечне праксе
пролазе кроз све наведене фазе, али једно
је сигурно, сваки појединац долази са различитим искуствима, знањима, ставовима
и способностима што доприноси различитости њихових очекивања, брига и потреба на почетку праксе у школи. Због тога је
један од важних задатака ментора препознавање потреба студената како би ускладили подршку и изазов током професионалне праксе. Неколико студија (Bullough,
1989; Covert et al 1991; Odell, 1986; Veenman,
1984 према Поповић и сар., 2009) указују
да наставнике почетнике брине планирање, распоређивање времена, ученици,
дисциплина у учионици, мотивисање ученика, оцењивање и диференцирана настава, извршавање радних задатака, успостављање равнотеже између личног и професионалног живота. Брину их и односи са
колегама, управом и родитељима. Студенти се током праксе сусрећу са потешкоћама (стрес, осећај умора и рањивост), док
као позитивне промене доживљавају стицање знања, осећај успешности, флексибилности и спонтаности у настави и интеракцији (Caires et al., 2012).

је да се, нарочито код нас, мали број истраживања бави том проблематиком. Ово истраживање представља скроман допринос
попуњавању уочене празнине.

Дакле, резумевање очекивања и потреба студената је веома важно јер нам омогућава да их правовремено и адекватно оснажујемо у њиховом раду и да у току тог
процеса посредно развијамо и унапређујемо своје менторске компетенције. Уочено

3. Испитати очекивања студената од
ментора.
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Метод
Проблем истраживања. Шта брине
студенте и која очекивања имају непосредно пре реализације професионалне праксе? Како перципирају реализовану праксу?
Предмет истраживања. Сагледати
перцепције студената о професионалној
пракси.
Циљ истраживања. Сагледавање
брига и очекивања студената непосредно
пре реализације професионалне праксе и
разматрање мишљења студената о рализованој пракси.
Задаци истраживања:
1. Утврдити очекивања студената у
вези са професионалном праксом
непосредно пре њене реализације.
2. Сагледати мишљење студената о
реализованој пракси.

4. Сагледати мишљење студената о
сарадњи са ментором.

5. Размотрити бриге студената у вези
са планирањем и припремањем
наставе.
6. Утврдити тешкоће на које су студенти наилазили током планирања и припремања наставе.
7. Размотрити бриге студената у вези
са реализацијом наставе.
8. Утврдити тешкоће на које су студенти наилазили током реализације наставе.
Хипотезе истраживања. Претпоставља се да ће очекивања и потребе
студената бити задовољене током
професионалне праксе.
Посебне хипотезе:
1. Претпостављамо да ће се очекивања студената односити на стицање искуства у различитим сегментима рада са ученицима.
2. Претпостављамо да ће пракса испунити очекивања студената.
3. Претпостављамо да студенти очекују да им ментори пруже помоћ у
припремању наставе, да их саветују и сарађују са њима.
4. Претпостављамо да ће студенти
с менторима остварити добру сарадњу и добити очекивану помоћ.

5. Претпостављамо да се бриге студената, као и тешкоће након праксе, у вези са припремањем и реализацијом наставе односе на време потребно за припремање, избор врсте наставе, одговарајућих
наставних метода, облика и средстава, као и на познавање карактеристика ученика.
6. Претпостављамо да се бриге студената, као и тешкоће након праксе, у вези са реализацијом наставе
односе на временску артикулацију
часа и дисциплину ученика.
Учесници истраживања. Испитаници су будући учитељи, студенти IV године Учитељског факултета у Београду, који
су реализовали професионалну праксу
у ОШ „Михаило Петровић Алас” током
маја месеца 2014. године. Број испитаника
је седам, шест женског пола и један мушког пола. Година уписа студија је 2009. (два
студента) или 2010. (пет студената), што
говори да у року завршавају студије. Сви
студенти имају просек 8,00 или већи.
Начин прикупљања података. Примењена су два полуструктурисана интервјуа са по пет питања. Иницијалним интервјуом смо настојале да добијемо увид
у очекивања и бриге студената у вези са
професионалном праксом, а финалним,
који представља паралену верзију почет591

ног, желеле смо да сагледамо мишљења о
професионалној пракси. Питања из иницијаног интервјуа се односе на очекивања
студената, будућих учитеља од: (а) професионалне праксе и (б) ментора, и на бриге
у вези са (в) планирањем и припремањем
и (г) реализацијом наставе. Формулације
питања биле су уопштене (на пример, „Шта
очекујете од професионалне праксе?” или
„Шта Вас брине у вези са реализацијом
наставе?“), да бисмо учесницима истраживања омогућиле већу ширину за изношење
мишљења. Питањима из финалног интервјуа смо тежиле да сагледамо мишљења студената о: (а) реализованој професионалној
пракси и (б) сарадњи са ментором, као и
тешкоћама на које су наилазили током (в)
планирања и припремања и (г) реализације наставе. За потребе овог рада анализирале смо одговоре на четири питања из
иницијалног и четири питања из финалног интервјуа. Пето питање се односило на
то како студенти виде идеалног наставника пре праксе (иницијални интервју) и након праксе (финални интервју). Сматрале
смо да оно није у директној вези са циљем
овог рада, па га нисмо обрађивале. Интервју у трајању до 60 минута вођен је са сваким учесником истраживања појединачно, у школској библиотеци непосредно пре
реализације праксе и након реализоване праксе. Направљени су аудио-снимци
интервјуа на основу којих је истражива592

чки материјал транскрибован. Истраживање је реализовано крајем априла и почетком јуна 2014. године.
Анализа података. За обраду прикупљених одговора коришћен је метод анализе садржаја. Текстуалне податке смо анализирале путем идентификовања одређених концепата, тема или образаца (који су
добили статус категорија одговора) и разврставањем одговора у категорије (процес
кодирања) (Станковић и сар., 2013). Кодирањe је реализованo на два нивоа: (а) индивидуални и (б) колаборативни, а започето је тако што су истраживачи индивидуално креирали категорије на целокупном
узорку одговора седам наставника. Током
индивидуалног кодирања појавиле су се
разлике. Колаборативна анализа је подразумевала преиспитивање индивидуално
предложених категорија и усаглашавање
листе категорија. Целокупан рад на кодирању одговора наставника карактерисало је континуирано преиспитивање предложених категорија, враћање на истраживачки материјал и мењање категорије
током анализе података, што је и уобичајена пракса током примене ових анализа
(Saldaña, 2009 ).

Резултати истраживања
Применом анализе садржаја добиле смо укупно 14 категорија одговора, које
смо представиле у оквиру четири целине.

У Табелама 1, 2, 3 и 4 дат је опис категорија
заједно са њиховом учесталошћу. Прву
групу категорија чине оне које се односе
на очекивања студената од професионалне праксе (Табела 1).

Табела 1: Очекивања студената од професионалне праксе
Назив
категорије

Садржај категорије

Одговори који указују на значај стицања искуства
у раду са ученицима и на образовном и на
Стицање васпитном плану, откривања шта и како може
искуства и треба да се ради, осамостаљивања у раду,
оспособљавања за праћење напретка ученика и
прилагођавања рада потребама ученика.
Одговори који истичу значај рада са једном групом
ученика у свим наставним предметима, насупрот
Реални
држању часова из појединачних методика у
услови рада
различитим школама, што им не пружа јасну слику
о наставничком позиву.

f

7

5

Другу групу категорија чине оне које се односе на очекивања од ментора (Табела 2).
Табела 2: Очекивања студената од ментора
Назив
категорије

Садржај категорије

Одговори који указују на потребу да ментор
упозна студента са карактеристикама одељења,
Ментор као администрацијом, да пружи смернице за писање
саветник припрема и корисне савете за реализацију наставе,
да укаже на грешке и у образовном и у васпитном
сегменту рада студента.
Одговори који указују на потребу за сарадњом у
припреми и реализацији часова, за разговором
Ментор као
и критичким освртом на рад студената, за
сарадник
пружањем помоћи у одабиру идеја у функцији што
квалитетнијег рада са ученицима.
Ментор као Одговори који сугеришу потребу посматрања рада
узор
ментора и учења од њега.

f

7

4

3
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Бриге студената у вези са планирањем и припремањем наставе су сврстане у четири
категорије (Табела 3).
Табела 3: Бриге студената у вези са планирањем и припремањем наставе
Назив
категорије
Време
Одабир
садржаја
Претходна
знања
ученика
Материјалне
потешкоће

Садржај категорије

f

Одговори који указују да је за припремање и планирање
наставе према захтевима саваке методике потребно доста
времена.

7

Одговори који се односе на несигурност у одабиру ширине
наставних садржаја и њиховог квалитета.

5

Одговори који сугеришу тешкоће у писању припрема због
непознавања претходних знања ученик као и несигурност у
погледу захтева које студенти треба да поставе ученицима.
Припрема материјала за часове представља финансијски
издатак за студенте.

3
2

Бриге студената у вези са реализацијом наставе су распоређене у пет категорија (Табела 4).
Табела 4: Бриге студената у вези са реализацијом наставе
Назив
категорије
Дисциплина
ученика

Садржај категорије

Одговори у којима се јасно истиче брига у вези са
недисциплином ученика током реализације часова,
немогућност реализацији свих етапа због дисциплинских
или других проблема који током рада искрсну, а потребно
их је одмах решавати.
Временска
Одговори који истичу забринутост студената у вези са
артикулација реализацијом свих сегмената часа планираних припремом.
часа
Сарадња са
Одговори у којима је препозната брига у вези са
ученицима
прихватањем студента од стране ученика и спремности
ученика за сарадњу са њима.
Материјално- Одговори којима је истакнута забринутост у погледу
-техничка
реализације предвиђених садржаја (нарочито наставе
опремљеност физичког васпитања и музичке културе) због недовољне
школе
опремљености школе реквизитима и справама и музичким
инструментима.
Инклузија
Одговор који указује на недовољну оспособљеност
студенткиње да ради у одељењу са инклузијом, јер сматра
да на факултету није у довољној мери о томе научила.
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Определиле смо се да резултате финалног интервјуа не приказујемо табеларно, већ да поређењем са резултатима иницијалног интервјуа истакнемо у којој мери
су очекивања студената испуњена, којим
аспектима су задовољни, а шта је потребно
унапређивати. Користиле смо успостављене категорије одговора и истицале нове категорије које су се јавиле приликом обраде
финалног интервјуа.
Одговори у којима су студенти износили мишљења о реализованој пракси
не излазе из оквира две уочене категорије
на иницијалном интервјуу (стицање искуства (N=7) и реални услови рада (N=5)).
По први пут (како сами истичу) су имали
прилику да се сусретну са реалним школским контекстом и да стекну искуство.
Студенти и даље остају при ставу да током
методичке праксе у различитим школама
- вежбаоницама раде у „вештачким” условима и да им ти часови не пружају реалан
увид у рад наставника. Током професионалне праксе стекли су искуство у погледу
планирања и припремања наставе (N=7),
реализације наставе (N=7), ваннаставних
активности (N=4), односа према ученицима (N=5), васпитног деловања (N=4), рада
у одељењу са инклузијом (N=1). Богатство
тог искуства илуструјемо речима једне
студенткиње:
„Професионална пракса ми је омогућила да стекнем једномесечно искуство о томе како је стварно ради-

ти у школи и држати наставу. Увидела сам да је некад потребно одступити од плана и програма, јер ако
на претходном часу нису остварени циљеви и задаци, не може се прећи
на обраду новог градива... Јако је леп
осећај радити са децом и гледати
ученике како уче и напредују, а управо ви доприносите томе. Сам рад у
школи је често напоран, али далеко
од тога да га доживљавам као нешто негативно. Напротив, волела бих
да сам више пажње, снаге и воље употребила за само држање часова, уместо што сам превише била заокупљена писањем припрема...”
(Студенткиња IV године студија)
Очекивања студената од ментотра
смо сврстале у три категорије (ментор као
саветник (N=7), ментор као сарадник (N=4)
и ментор као узор (N=3)). Поређењем тих
одговора са одговорима студената након
праксе закључиле смо са су мишљења студената о сардњи са ментором веома позитивна. Свих седам студента је истакло да
су добијали од ментора савете, одговоре на
свако постављено питање и сугестије, како
током припреме, тако и током реализације
наставе. У одговорима три студената је уочена и отвореност за прихватање критика које су им ментори упућивали. Два студента су истакла да су им ментори пружали
континуирану материјално-техничку по595

моћ у смислу давања литературе, набавке
наставних помагала, реквизита и музичких
инструмената. Не увиђа се, из одговора студената, да су им ментори пружили прилику
да уче посматрајући их, што се јавило као
очекивање у иницијалном испитивању. О
сарадњи са менторима студенти су рекли:
„Сарадња са ментором је била и више
него добра. Учитељица Р. је одличан
учитељ, али и педагог и човек. Никада није избегавала могућност да ми
упути драгоцен савет или сугестију,
али и да уважи моје предлоге. Драго
ми је што се односила према мени као
према колеги и што смо све радиле у
договору и добро се споразумеле.”
(Студенткиња IV године студија)
„Сарадња са ментором је била веома
добра. Добила сам јако добре савете,
сугестије и примедбе и током рада и
током припреме часова. Учитељица
се трудила да ми предочи неке ствари о којима (можда) не бих водила рачуна због неискуства у раду са ученицима. Разговори са ментором су ми
помогли да увидим предности и мане
учитељског позива као и то шта су
задаци сваког учитеља. Веома сам задовољна што ми је баш овај учитељ
био ментор. На свако моје питање
сам добила одговор, савет и објашњење.”
(Студенткиња IV године студија)
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Што се тиче тешкоћа у вези са припремањем наставе крећу се, углавном, у
оквиру већ поменутих категорија, с тим
што се мањи број студената изјаснио да
има тешкоће у тим сегментима у односу на почетак праксе (Табела 3). По завршетку праксе три студента су се изјаснила да имају тешкоће у одабиру садржаја,
а четири да им припрема одузима много
времена. Претходна знања ученика, као
тешкоћу, и даље виде два студента, а материјалне потешкоће уочава један студент.
Тешкоће, које нису очекивали је изазвао
недостатак реквизита и справа у настави
физичког васпитања (N=3) и инструмената за наставу музичке културе (N=2) што
је посредно утицало на планирање и припремање наставе.
„Недостатак времена је велики проблем. Некако ми се чини неизводљиво да се испуне сви методички захтеви за сваки предмет. Верујем да ће ми
бити много лакше кад стекнем више
искуства у писању припрема. Наилазила сам на проблеме са недостатком садржаја за припремање материјала за рад са ученицима...Проблеме сам имала и због недостатка новца за све додатне материјале који се
траже у иновативној настави...”
(Студенткиња IV године студија)

Бриге у вези са реализацијом наставе сврстане су у 5 категорија (временска
артикулација ( N=5), дисциплина ученика (N=7), сарадња са ученицима (N=3), материјално-техничка опремљеност (N=2) и
инклузија (N=1)). Након праксе, увидели
смо да су основне тешкоће биле васпитни рад током реализације наставног часа
(одузима много времена (N=4) или се не
сналазе у томе (N=3)), као и временска артикулација часа која је у директној вези са
претходно изнетим проблемом (N=4). Недовољна опремљеност школе се директно
одразила на реализацију наставе физичког
васпитања и музичке културе (N=5).
„Током реализације наставе често
нисам успевала да реализујем све
што сам замислила и написала у
припреми. Потешкоће су се јавиле и
због недовољне опремљености школе
наставним средствима, реквизитима
и справама... Реализација наставе не
подразумева само држање часова, већ
и разне педагошке ситуације о којима
треба водити рачуна (ученике током
часова треба учити лепом понашању,
треба решавати конфликте и
сл.), а то се не може предвидети ни
планирати дневним припремама.”
(Студенткиња IV године студија)

Дискусија
Очекивања студената од професионалне праксе су, углавном, испуњена, а то
је у сагласности са нашом полазном претпоставком. Уочено је да су поједини студенти наишли на ситуације које су допринеле да преиспитују своја уверења о раду
са децом, да сагледају које компетенције
треба још да јачају, да уоче значај васпитног аспекта током реализације наставе и
да осете јаз између оног што су учили на
факултету и захтева на које треба да одговоре у учионици. Ови налази указују
на значај контекста за учење будућих наставника током професионалне праксе
који чине: студијски курикулуми, координација праксе између школа и факултета,
специфичности одељења у школама-вежбаоницама, очекивања студената и њихов
ниво знања). То нас доводи до закључка да
би фактор контекста требало усмеравати и
контролисати у циљу његове оптимализације током реализације праксе студената.
Значај емоционалне подршке ментора, који третира студента као себи равног,
конструктивне повратне информације и
партнерског односа (Beck & Kosnik, 2002)
се уочава и у одговорима наших студената. Ментори су остваривали саветодавну
функцију и перманентно подржавали студенате (а то су од њих студенти очекивали), а мање су се упуштали у сарадничко
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решавање проблема и стварање изазова за
студенте. Налази нашег истраживања су у
складу са резултатима истраживања усмереног на сагледавање искустава ментора у
којима је истакнуто да у раду са студентима ментори најчешће пружају подршку у
погледу припремања и реализације наставе, а затим и савете у вези са васпитним
радом (Станојевић, 2013). Наше претпоставке у вези са очекивањима од ментора
и сарадњом са њима су у великој мери потврђене. Ментори су углавном испунили
очекивања студената, али сматрамо да то
није довољно. Први, значајан корак је направљен, прошле смо обуку за менторе и
делимично смо примениле стечена знања
у раду са студентима. Сагласне смо да је
потребно да наставимо рад на развијању
менторских компетенција и да успоставимо тешњу сарадњу са наставницима факултета у функцији што квалитетнијег обликовања и вођења праксе.
Налази у вези са припремањем и реализацијом наставе су делимично неочекивани. Испоставило се да пажњу почетника
углавном заокупљају организација рада у
учионици и одговарање на потребе појединих ученика. Највећи проблеми студената током праксе били су њихова несигурност и нефлексибилност у артикулацији
часа. О поменутим проблемима говоре и
резултати колегинице Станојевић (2013).
Рутине и модели реаговања нису још чвр598

сто успостављени и зато је на том плану
потребно адекватно укључивање ментора. Сложенија питања која се тичу наставе и учења често чекају док се једноставнија не реше и не стабилизују (Поповић и
сар., 2009). Ми смо очекивале да ће студенти у већој мери бити усмерени на суштинске аспекте наставничког позива. Аспекат
који је се показао значајан, а нисмо претпоставиле да може да ствара потешкоће
студентима, јесте материјално-техничка
опремљеност школе.
Резултати нашег истраживања показали су да студенте највише брине припремање наставе, распоређивање времена и
дисциплина у учионици, што је у складу са
налазима страних истраживања (Bullough,
1989; Covert et al 1991; Odell, 1986; Veenman,
1984 према Поповић и сар., 2009). Код студената је уочена превелика брига о томе
шта ученици треба да уче, док се, углавном, не питају како ученици уче и како их
треба поучавати. Можемо бити задовољне
мишљењем студената о реализованој пракси. Уочиле смо да нов приступ менторству,
за који се Развионица залаже, представља
и реалне потребе студената. Он треба да
је „мање хијерархијски, мање индивидуалистички, емотивно подржавајући и повезан са компонентама реформи које воде ка
трансформацији професије наставника и
држања наставе у правцу развијања истинске професије учења” (Половина, 2010: 199).

Закључак
Резултати нашег истраживања су у
првом реду потврдили да је потребно непосредно пре праксе сагледати очекивања
и бриге студената и на тој основи развијати
менторски процес. С друге стране, пружило је корисне информације нама, менторима, студентима, наставницима факултета и
креаторима образовне политике. Ментори
су сагледали своје јаке стране и добили јасне
препоруке: да у већој мери пружају подршку студентима током припремања часова у
смислу одабира садржаја и усаглашавања
захтева са индивидуалним могућностима
ученика, као и у смислу овладавања техникама ефикаснијег писања припрема, током
реализације часова требало би да помогну
студентима у управљању временом и у отклањању страха од скретања од зацртаног
тока часа, да припремају студенте за ситуације директног васпитног рада и помажу
у решавању бројних неочекиваних околности и проблема у учионици, јер ментори
имају одговорност и према студентима и
према ученицима. Студентима је реализовано истраживање помогло да анализирају
своју праксу, подстакло је код њих рефлексивност, пажљиво преиспитивање сопственог деловања у светлу њихових знања
и уверења, укључујући и она имплицитна.
Из одговора студената посредно смо извукле закључке који се односе на наставнике

факултета и поља њиховог могућег ангажовања у смислу унапређивања праксе студената: разматрање могућности успостављања тешње сарадње са учитељима менторима, преиспитивање квантитета захтева које пред студенте постављају пре праксе, оснаживање студената, у већој мери, у
васпитном сегменту током иницијалног
образовања и обезбеђивање довољно простора (времена) за рад студената у реалном
школском контексту. Креатори образовне политике треба да посвете пажњу адекватном материјално-техничком опремању
школа-вежбаоница.
Значајан корак на решавању већине ових питања могло би да буде укључивање свих поменутих актера у истраживања практичне обуке наставника. Корист
од таквог приступа би била вишеструка:
истраживање процеса и ефеката представљало би полазну тачку за даље унапређивање и реформе, за успостављање стандарда и прецизирање критеријума за обављање праксе у школама, за сагледавање
компетенција потребних за добијање лиценце учитеља ментора, утицало би на оснаживање методолошке културе наставника који раде у школама вежбаоницама, као и студената будућих наставника и
допринело би решавању проблема одвојености практичара и теоретичара, јер би
кроз истраживање сви актери били равноправни и „активни учесници у стварању
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новог педагошког дискурса, пре него само
конзументи професионалног знања које су

продуковали научници и истраживачи”
(Day, 1995: 363).
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ИНОВИРАЊЕ ПРИСТУПА У ОТКРИВАЊУ КРЕАТИВНОСТИ
КОД ДЈЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Резиме: Даровити поједници су покретачи друштвених промјена и творци
најпрогресивнијих идеја које резултирају новим, оригиналнијим и савременијим продуктима људског искуства уопште. Процес идентификације даровитих није нимало лак
и захтијева висок ниво стручности и посвећености који треба да почне још у раном
дјетињству. У сврху унапређивања успјеха у откривању и развоју свих потенцијала неопходно је иновирати методе, поступке и инструменте, али и приступе за утврђивање
постојања, структуре и степена даровитости у складу са достигнућима других наука на
пољу изучавања човјека. Циљ рада је да се утврди колики је ниво слагања процјена креативних потенцијала дјеце предшколског узраста од стране педагога, професора српског језика и васпитача. Наиме, на узорку од 2000 вербалних мисаоних продуката (одговора) које је дало 182 дјетета предшколског узраста, три наведена процјењивача су
означавала одговоре који у себи садрже елементе креативности. С обзиром на то да је
за идентификацију креативних потенцијала неопходан мултидисциплинарни приступ,
очекује се да ће резултати истраживања дати смјернице за унапређење компетенција
наставника који су укључени у процес препознавања и организације рада са даровитом
дјецом, које ће у саопштењу бити дискутоване.
Кључне ријечи: креативност, даровитост, идентификација

Увод1
Даровитост и креативни људи су
у свим епохама изазивали посебну пажњу. Они су увијек били носиоци необичних (прогресивних) идеја које су најчешће покретале друштвени развој. У ду1 sanjamilic1@hotmail.com

гом периоду људске историје на овај феномен се гледало као на божији дар, те се
нико није посебно усуђивао да проникне
у стварно поријекло даровитости и креативности, а посебно не у путеве његовог
развоја. На данашњем нивоу развоја науке, истраживање креативности добило
је пуни смисао. Углавном су познате ме603

тоде, поступци и инструменти за утврђивање постојања, структуре и степена даровитости и креативности, међутим, присутна је стална тежња за њиховим даљим
усавршавањем у складу са достигнућима
других наука на пољу изучавања човјека.
Избор метода и поступака за идентификацију креативности зависи од тога на који
начин се приступа и тумачи креативности. У педагошкој литератури има преко
шездесет дефиниција. Према неким ауторима креативност je способност да се произведе дјело које је не само ново, тј. оригинално и неочекивано, него и корисно
(Baron, 1995). Други креативност тумачe
као интрапсихички процес, као стил
живота, као нешто што води иновацији
у науци, успјеху у умјетности, или новим
размишљањима (Golan, види код: Квашчев, 1981). Прво систематизовање приступа проучавању креативности довело је до
стварања синтагме „четири п” која је још
увијек актуелна (Mooney, 1963, види код:
Максић, Ђуришић-Бојановић, 2003: 45).
Сви приступи креативности могу се свести на интеракцију четири феномена који
почињу на слово п, што у слободном преводу значи „проблем”, „персона”, „процес”
и „продукт”. Клаус Урбан (Urban, C.) 1995.
оцјењује да је креативност универзални
термин за различите опште приступе. Ови
приступи крећу се од когнитивно оријентисаних, ка онима који су више оријенти604

сани на личност; затим, од рационалних
ка ирационалним, преко више објективно оријентисаних и оних који су оријентисани на објективни дио личности ка више
нагонима детерминисаним димензијама; и
најзад, од ужих приступа ка развојним и
композитним теоријама. У цјелини, креативност се разматра преко карактеристика
креативне особе, процеса и продукта, као
и карактеристика околине (Исто, стр. 45).
Креативне особе су, дакле, оне особе које при различитим задацима и кроз
различите ситуације дају сасвим нове, необичне и оригиналне идеје. Свако дијете
носи у себи креативни потенцијал, тј. сваки појединац је креативан јер рјешава проблеме који су саставни дио наших живота (Kirton, 2003, види код: Jukić, 2011), али
ако се не развија биће потиснут осталим
облицима даровитост и способности. Креативност, креативно понашање, или креативна продукција, код дјеце је комплексан
феномен који подразумијева специфичну комбинацију интелектуалних, вољних
и емоционалних чинилаца и садржи сва
претходна искуства. Претходна искуства
укључују и она из раног дјетињства, чију
основу чине дјечија игра и експресивност,
у оквиру које се налазе слободно изражавање, оригиналност, а да сами производи
нису примарни. Креативност код дјеце, такође, можемо наслутити и у њиховим оригиналним и неуобичајеним питањима и

одговорима, у неочекивано мудрим изјавама, неисцрпној маштовитости и инвентивности, енергији са којом приступају
рјешавању неког задатка који им окупира
пажњу, смислу за импровизацију и оригиналним рјешењима проблема, храбрости
да искажу те идеје и слично.
Истраживања су показала да је сазријевање хуманог мозга најинтензивније
у периоду раног дјетињства, а за стварање
нових веза и формирање богате неуронске
мреже, стимулативно окружење је изузетно важан фактор (M. Diamond, Barkly, CA,
USA, види код: Рајовић, 2009). Уколико
се не подстиче, овај процес опада послије
шесте године, а до девете потпуно нестаје.
Због тога је рано откривање креативних
потенцијала од пресудног значаја. У образовним условима, откривање знакова креативности, најједноставније се постиже
вјештачењем продуката дјечијег рада (као
што су цртежи, писани састави, предмети који се израђују од разних материјала и
сл.) које могу да врше и родитељи, васпитачи, педагози и остала стручна лица. Сваки
податак прикупљен на овај начин има велику важност за правилну процјену креативног потенцијала дјетета. Стварање креативног дjела представља једини сигуран
доказ нечије креативности, те је разумљиво што је трагање за креативношћу усмјерено на креативну продукцију, производе и извођење (Maksić, 2006). Када велики

број судија процјењује неки продукт, процјена показује високу поузданост. Осим
тога, техника субјективне процјене опонаша реалност, а техника процјене опонаша
стварне евалуације креативних продуката (Amabile, 1982, Amabile, 1983, види код:
Arar i Rački, 2003).
Методолошки приступ
Циљ истраживања
Циљ рада је да се утврди колики је
ниво слагања процјена креативних потенцијала дјеце предшколског узраста од
стране педагога, професора српског језика и књижевности и васпитача на основу
вјештачења креативних продуката (усмених одговора на постављена питања).
Узорак
На узорку од 2000 вербалних мисаоних продуката (одговора) које је дало 182
дјеце предшколског узраста од 3 и 4 године, три наведена процјењивача су означавала одговоре који у себи садрже елементе
креативности.
Хипотезе
На основу претходних истраживања
(Maksić i Ševkušić, 2012; Šefer, 2000) претпоставља се да постоји слагање у вјештачењу
креативних продуката (одговора) од стране
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процјењивача: педагога, професора српског
језика и књижевности и васпитача.
Инструменти истраживања
За потребе истраживања конструисан је упитник са једанаест питања на која
одговарају дјеца предшколског узраста од
3 и 4 године. У креирању питања која би
требало да мотивишу дјецу на креативне
одговоре, учествовали су процјењивачи и
студенти завршне године одсјека за Образовање васпитача на Педагошком факултету у Бијељини. Најприје се методом Бреинсторминга (учесници су студенти) дошло до двјесто „интересантних” питања,
од којих су затим процјењивачи изабрали
оних једанаест за које су сматрали да могу
најуспјешније да одговоре на проблем истраживања.
Питања су сљедећа: Шта је гимнастика?, Шта је црква?, Колико има звијезда?, Како настаје киша?, Шта ради астронаут?, Може ли човјек да живи под водом?,
Шта ради водоинсталатер?, Гдје нестају
баре послије кише?, Колико ногу има стонога?, Какви су то пси луталице?, Како се
посатје храбар?. Испитивачи су у посебно
припремљене свеске биљежили оригинално изречене одговоре дјеце, без било каквог исправљања и дораде.
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Методе и технике истраживања
Процјењивачи су, наиме, имали задатак да од 2000 одговора означе оне за
које сматрају да имају елементе креативности, тј. оне који представљају креативни продукт. У најопштијем смислу, креативни продукт (одговор дјеце) тумачен
је као сваки чин који задовољава комбинацију трију критеријума: одговор треба бити нов, треба бити ефикасан у ношењу с неким изазовом, или бити од вриједности појединцу или друштву. Уз то одговор треба бити оригиналан (аутентичан),
тј., треба рефлектовати подстицаје из особе, а не бити резултат вањских сила (Averill
i Nunley, 1992, види код: Arar i Rački, 2003).
Интерпретација резултата
Резултати досадашњих истраживања
која су била усмјерена на процјену креативних продуката (ликовних, литерарних и др.) показала су да не постоји велико слагање између процјењивача у вредновању дјечије кративности. Као илустративан примјер навешћемо истраживање
(Maksić i Ševkušić, 2012) у коме су учествовали ученици шестог и седмог разреда основне школе (Н=142) који су писали
приче, и наставници који су процењивали
креативност тих прича (Н=3). Утврђено је
статистички значајно, али ниско слагање

наставника у процјењивању креативности
прича, те је истакнуто да је неопходан индивидуални приступ у тумачењу података
о дјететовом таленту већ на основношколском узрасту.
Истраживањe које је спровела Шефер (2000) показало је веома слабо слагање између експертских процјена дјечије
слободне креативности, гдје је за слободне
писане саставе просјечно слагање између
шест процјењивача 0,37, а највиша корелација два процјењивача износи 0,5. Иако
су корелације значајне на 0,01 нивоу, аутор
истиче да су резултати обесхрабрујући, те
констатује да ниједан од начина идентификовања креативности (стандардни тестови дивергентних способности, експертске
процјене) није ваљан ни поуздан.
У овом истраживању прикупљене креативне продукте процјењивала су
три процјењивача из различитих области:
књижевности, педагогије и методике васпитно-образовног рада. Њихов задатак је
био да на основу упутства у коме је указано на терминологију и значење појма креативности одаберу само оне одговоре који
у себи садрже елементе креативности. Разлози за овакав одабир процјењивача леже
у мултидисциплинарном приступу (Georg,
1995) у откривању и идентификацији даровитих потенцијала код дјеце.

С обзиром на то да су одговори давани као језички искази, сматрано је да је
професор српског језика и књижевности
компетентан да процијени да ли је у питању језичка, тј. вербално-лингвистичка
способност која се односи на говорно изражавање и говорну флуентност као и све
облике и могућности тог изражавања: поезија, проза, граматика, хумор, духовитост,
апстрактно резоновање и симболичко
мишљење, писање, читање и сл. (Стојаковић, 2000). Заједно са логичко-математичком интелигенцијом ова интелигенција
чини основу западног научног мишљења
и западног погледа на свијет, а то нам недвосмислено поручује да је од велике важности за свако друштво да ове способности буду откривене и развијене код сваког
његовог члана који има предиспозиције за
то.
Такође, чињеница да сваки васпитач свакодневно проводи вријеме са дјецом исте доби и да је у могућности да примјећује њихово напредовање, те да постигнуте резултате и упоређује у оквиру исте
узрасне групе, говори нам да без његових
информација процес идентификације не
би био успјешан (Симеуновић и Милић,
2013), а све наведено указује на вриједност
резултата процјена васпитача.
Задатак педагога у идентификацији даровитих и креативних појединаца
је веома осјетљив, зато се од њих очекује
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да добро познају теоријске основе креативности. Педагог је у овом истраживању
припремио упутства и материјале, те координисао тимом.
У спроведеном истраживању дошло
се до интересантних података, у смислу
учесталости појављивања креативних одговора. Од укупног броја одговора који су
се процјењивали, од стране сва три процјењивача означено је само 113, односно

5,65% одговора који у себи садрже елементе креативности. Добијени податак, говори о релативно доброј оспособљености
васпитача, педагога и професора српског
језика да успјешно процјењују креативне
одговоре и да се тај проценат може сматрати очекиваним.
У Табели 1 приказане су фреквенције
и проценти за сваког процјењивача посебно.

Табела 1: Учесталост појављивања креативних одговора
Процјењивач

фреквенција

проценат

Васпитач

35

1,5

Педагог

41

2,05

Професор српског језика

64

3,2

Укупно

113

5,6%

Разлике које су се појавиле у броју
креативних одговора између три процјењивача су изузетно ниске у односу на
укупан број (2000) процјењиваних одговора, тако да се из дескриптивне статистике може видјети да су процјењивачи успјели да препознају креативност у јако малом броју вербалних исказа. Постоји посебно велико слагање код васпитача и педагога, што не изненађује јер су оба процјењивача сличних образовних профила
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и занимања, те гледају на продукте дјечјег
рада из посебног угла, док професор српског језика размишља и о правилној језичкој конструкцији одговора, као и о доживљајној димензији сваког одговора, која
нам, између осталог, указује и на начин на
који дијете интерпретира стварност, другим ријечима, рецепционо-естетички модели афирмишу ученикове истраживачке потенцијале. Сваки књижевни текст
омогућава ученицима разноврсне истра-

живачке поступке у откривању његових
умјетничких вриједности, при чему они
треба да осјете радозналост, ишчекивање,
узбуђење, али и радост и задовољство
када пронађу тражено, открију непознато,
испоље своју даровитост. Читалац је и
стваралац дјела, који својим односом према њему продубљује значења и поруке дјела (Стевановић 2000: 190). Ово указује на
вјероватноћу да наставници српског језика могу успјешније открити вриједности
појединих одговора у односу на васпитаче
и педагоге.

Наравно, подаци из Табеле 1 указују
на стварну слику слагања у процјени креативних одговора од стране процјењивача,
али смо због природе рада и намјере продубљивања схватања о достигнућима процјењивања урадили детаљан преглед истраживања у коме су упоређени сви одговори који су означени као креативни. На
основу тога добијен је увид у то колико се
заиста слажу процјене између групе процјењивача.

Табела 2: Слагање процјена креативних одговора између процјењивача
Однос процјењивача

Укупан број истих кративних одговора

Васпитач – ПСЈ

10

Педагог – ПСЈ

13

Васпитач – педагог

5

Васпитач – педагог – ПСЈ

2

Дакле, од укупног броја одговора
који су означени као креативни (113), Табелом 2 показано је колико истих одговора је означено. Види се да је највеће слагање између педагогога и професора српског језика, чије су се процјене поклопиле
тринаест пута, односно, 13 истих одговора
означили су као креативне. Најмање сла-

гање постоји између васпитача и педагога
– 5 одговора. Међутим, с обзиром на то да
је професор српског језика означио креативним дупло више одговора од друга два
процјењивача разлике су минималне.
Занимљив је податак да су само два
одговора означена креативним од стране
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сва три процјењивача. То су одговори на 3.
и 9. питање који гласе:
Колико има звијезда? – Толико колико
има и бројева.
Колико ногу има стонога? – Сто. Да
има три, звала би се тронога.
Одговор Толико колико има бројева
је од стране сва три процјењивача означен
као најкреативнији.
Да би се уопште могло говорити о
вриједности процјене од стране експерата
урађена је и анализа броја дјеце која су да-

вала креативне одговоре. Занимало нас је
код колико дјеце су пронађени креативни
одговори и колико је највише креативних
одговора дало једно дијете.
Према процјени сва три процјењивача дошло се до скупа од 70-оро дјеце која
су дала креативне одговоре. Највише такве дјеце је означио професор српског језика (45), затим педагог (34) и васпитач (25).
И у том погледу је испитано слагање између процјењивача, односно утврђено је
преклапање процјена. Добијени су сљедећи подаци.

Табела 3: Слагање процјена између процјењивача с обзирим на дјецу код које су уочени креативни одговори
Процјењивач

Број исте дјеце који су дали кративне
одговоре

Васпитач – ПСЈ

14

Педагог – ПСЈ

18

Васпитач – педагог

11

Васпитач – педагог – ПСЈ

7

С обзиром на то да је у истраживању учествовало 182 дјеце може се рећи
да скуп од њих 70 чини прилично велики
удио у посматраном узорку. С друге стране, тај удио не посматрамо као посебан податак јер он прије свега обухвата сву дјецу чији су одговори означени као креативни од све три стране. Сигурно је, да би се
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са повећењем броја експерата проширио
и сам скуп, али би се вриједност и јачина
процјене искристалисала додјељивањем
поена сваком продукту који је означен као
креативан засебно. Због тога је урађен и
табеларни преглед броја креативних одговора према појединачном дјетету.

Табела 4: Број креативних одговора према поједниначном дјетету
Број одговора датих од
стране једног дјетета

Васпитач

Педагог

ПСЈ

1

18

29

33

2

4

4

7

3

3

1

4

4

0

0

0

5

0

0

1

Види се да се интервал креће од 1 до
5 одговора, што значи да је највише дјеце дало само по један креативан одговор,
а само у једном случају је од стране једног
дјетета добијено пет одговора који су процијењени као креативни.
У овом тренутку тешко је изнијети
закључак чијој процјени највише вјеровати. Да ли кренути од броја тачних одговора или броја дјеце чији су одговори процијењени као креативни или од самих питања која су им постављена.
Потребно је утврдити и то да ли су
питања која су им се постављала уопште
изазивала креативне одговоре.
Посматрајући број креативних одговора који су добијени на сваком питању,
може се констатовати да су углавном сва
питања изискивала креативне одговоре.

Изузетак је питање Шта ради водоинсталатер? на које су дата само 4 креативна одговора, вјероватно због тога што су сва дјеца одговарала тачно и једнако: поправља
цијеви, ради са водом кад се покваре цијеви.
Интересантно је да је на 10. и 11. питање
дато највише креативних одговора. Анализом одговора на посљедња два питања
дошло се до закључка да су сва три процјењивача ипак давала предност емоционалности дјеце, имајући у виду емоционалне компетенције (перцепција емоција,
способност изражавања емоција, способност управљања емоцијама). Кроз те одговоре приказан је и емоционални однос и
осјетљивост према окружењу у коме дијете
расте и дјелује, што је свакако битан фактор
који улази у тумачење појма креативности.
Истовремено, давање предности емоционалности дјеце приликом процјене њихове
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Табела 5: Број креативних одговора према питањима
Питања
Шта је гимнастика?

8

Шта је црква?

9

Колико има звијезда?

13

Како настаје киша?

11

Шта ради астронаут?

9

Може ли човјек да живи под водом?

12

Шта ради водоинсталатер?

4

Гдје нестају баре послије кише?

7

Колико ногу има стонога?

9

Какви су то пси луталице?

16

Како се постаје храбар?

15

УКУПНО

даровитости говори у прилог емоционалним компетенцијама процјењивача и њиховом односу према даровитој дјеци. Емоционална компетенција наставника је предуслов стварања позитивне и дјелотворне климе у одјељењу, те је важан чинилац
у разумијевању рада са даровитом дјецом.
Ако прихватимо дефиницју да емоционална компетенција (писменост) представља
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Број
креативних
одговора
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професионалну дјелотворност наставника у социјалним тарансакцијама васпитно
-образовног процеса које изазивају емоције (P. Salovey, D. Sluyter 1999), онда се оправдано може отворити питање истраживања утицаја квалитета емоционалне компетенције наставника на развој креативности код дјеце у васпитно-образовном
процесу.

Закључак
Процјене даровитости добијене у
овом истраживању ће послужити као
основа за даља истраживања у смислу побољшања квалитета узорка истраживања,
као и инструментарија за процјену даровитости и креативности. За даље истраживање даровитости веома су важне процје-

не лица која раде или су у позицији да могу
означити неко дијете као даровито. Овим
радом је отворен простор за формирање
базе података о креативним одговорима,
како би се у сљедећем кораку могао створити предиктивни модел заснован на вјероватноћи и очекивањима у погледу могуће идентификације даровитости.
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