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УВОДНА РЕЧ

Када говоримо о реформама образовања, обично се може чути да њи-
хов циљ треба да буде подизање квалитета. Али, већ и само значење и садр-
жај овог термина подложни су промени, посебно у концепту који истиче 
ефикасност и прагматичну улогу образовања. Афирмација људске личности, 
етичности и способност критичког мишљења морају чинити саставни део 
вредности образовног система, и то не само прокламативно, већ суштински. 
Да су те основне људске вредности пољуљане и да их треба изнова учвршћи-
вати, опомиње нас стање апатичности, искључивости, немотивисаности за 
интелектуални напор, ерозија етичности, критичког става, личне и колек-
тивне одговорности, па и елементарне писмености која одликује младе ге-
нерације. Оне живе у друштву нарушеним транзицијом, урушеним аутори-
тетима, привучене потрошачким духом који је светлуцав, заводљив – и не 
изискује ментални напор. То за нас који се бавимо образовањем представља 
велику опомену и рађа свест о појачаној одговорности.

Образовање можемо упоредити са дрветом знања (варијација на axis 
mundi) – временском и просторном, али и вредносном и симболичком ма-
пом света. Па ако је корен у доњем свету, у свету традиције и прошлости, у 
ономе што гради идентитет оних који га негују и баштине, ако је стабло у са-
дашњици а крошња и плодови досежу горњу, небеску сферу и смештају се у 
раван идеје о будућности, то нам говори да од тога како је засађено, какво 
му је корење, на који начин се негује ово дрво знања – а посебно од тога како 
се и да ли се планира његов даљи раст, зависи какве нам плодове доноси и 
какве ће доносити у будућем времену – једном речју, од образовања умного-
ме зависи и судбина његових градинара – то јест нас самих и наших будућих 
генерација.

Какви се данас захтеви постављају пред образовање? Чувени социолог, 
Зигмунт Бауман, каже: „На децу се увек гледа као на будућност нације и, у 
зависности од тога какво је било виђење доброг стања нације, одлучивало се 
како деца треба да буду припремљена за своју и будућност нације”1. Питамо 
се тим поводом каква нам је будућност потребна? Да ли је данашња визија 
образовања намењена развоју мислећег појединца или развијању страте-
гија за стицање компетенција, вештинама које омогућавају развој тржишта 
и капитала? Другачије речено, да ли се образовање трансформисало у упо-
требљиви и мерљиви производ? Иако то свакако чини важан аспект функ-
ционисања и развоја једног друштва, треба ли да буде његов основни циљ? 
За градинарство су неопходни машта, креативност, па и сањарење, способ-

1  Bauman, Z. (2009). Fluidni život. Novi Sad: Mediterran publishing, 135.
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ност да се пронађу нове идеје, а њих нема ако се оне брижљиво не негују, у 
чему су од пресудне помоћи хуманистичке науке.

Пошто је улога универзитета да унапређује науку о образовању и вас-
питању, започети реформски процес био је прилика да, имајући у виду те-
оријски и практични значај који би образовање и васпитање требало да за-
узима, критички промислимо о прописаним образовним и васпитним кон-
цептима, сагледамо могуће проблеме и укажемо на изазове или потешкоће 
које се могу јавити (или се већ јављају).

Полазећи од питања због чега поучавамо, ко смо ми који поучава-
мо, шта нам даје за право да се сматрамо достојнима преношења знања и, 
коначно, кога и чему поучавамо у времену кад се концепт и структура об-
разовног процеса мењају – организовали смо међународни научни скуп са 
жељом да пажљиво приступимо овим питањима и научно их испитамо. 

*
Научни зборник пред нама резултат је Међународног научног скупа 

Програмске (ре)форме у образовању и васпитању – изазови и перспективе, 
одржаног 20. маја 2019. године на Учитељском факултету Универзитета у Бе-
ограду, у сарадњи са више научних институција из земље и иностранства. 
Надали смо се да ће дискусија научника и истраживача академских, науч-
них и образовних институција омогућити формулисање могућих предлога 
за унапређивање васпитања и образовања у предшколском и свеобухватном 
школском узрасту. Посебно смо били заинтересовани за упознавање искус-
тава земаља које су већ мењале свој образовни систем и поседују критичку 
перспективу произашлу из њихове образовне праксе.

Међународни скуп био је усмерен на две основне подтеме које су се 
тицале нивоа и врсте образовања: на изучавање нових наставних планова 
и програма у основним и средњим школама (укључујући и образовање бу-
дућих наставника на факултетима) и на преиспитивање нових Основа про-
грама предшколског васпитања и образовања. Своје учешће је пријавило 
(самостално и у коауторству) деведесет један истраживач, а учествовао је 
педесет један истраживач из бројних научних и образовних институција 
из Пољске, Хрватске, Словеније, Македоније, Босне и Херцеговине (пред-
ставници научних институција из Кракова, Љубљане, Загреба, Пуле, Би-
тоља, Штипа, Источног Сарајева) и Србије (Београда, Крагујевца, Јагодине, 
Ниша), чиме је ова размена мишљења научника и представника различитих 
струка који се (свако из своје позиције) баве образовањем добила на реле-
вантности и значају.

Своје поздравне речи на отварању скупа изговорили су декан факул-
тета, проф. др Данимир Мандић, па затим представници најзначајнијих ин-
ституција науке и просвете: председник Српске академије наука и уметности 
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и академик проф. др Владимир С. Костић, државни секретар Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, проф. др Владимир Поповић. Пред 
почетак рада, у име Програмског одбора присутнима се обратила и проф. др 
Зорана Опачић, копредседник одбора.

На пленарном делу, коме су председавали проф. др Александар Јова-
новић и копредседник Програмског одбора проф. др Горан Зељић, своје ре-
ферате представили су професори Милош Ковачевић са Филолошког факул-
тета Универзитета у Београду, Игор Саксида са Педагошког факултета Уни-
верзитета у Љубљани, Александар Јерков са Филолошког факултета Универ-
зитета у Београду и Јасна Кудек Мирошевић са Учитељског факултета Уни-
верзитета у Загребу.

После пленарног дела, рад се одвијао унутар пет секција: I.  Изазови и 
перспективе програмских (ре)форми у настави српског језика и језичке кул-
туре; II. Изазови и перспективе програмских (ре)форми у настави књижев-
ности; III. Изазови и перспективе програмских (ре)форми у новим основама 
програма предшколског васпитања и образовања (Секција посвећена предш-
колском васпитању и образовању започета је пленарним предавањем Море-
не Равнић из Пуле под називом Васпитач и дете у заједничком стварању 
курикулума о развијању новог програма у једном вртићу у Хрватској. Оно је 
већ на самом почетку подстакло дискусију учесника о вредностима разли-
читих теоријских полазишта и размену искустава из праксе.); IV. Изазови и 
перспективе програмских (ре)форми у настави природних наука; V. Изазови 
и перспективе програмских (ре)форми у организацији и садржајима наставе. 
После плодног укрштања гледишта, скуп је успешно заокружен подношењем 
извештаја са секција и завршном дискусијом.

*
Резултати научне дискусије и истраживања сакупљени су у научни 

зборник Програмске (ре)форме у образовању и васпитању – изазови и перс-
пективе, састављен на основу радова који су прихваћени после двоструког 
анонимног рецензирања. Зборник је организован у пет тематских поглавља.

У првом делу зборника налазе се радови пленарних излагача, посвеће-
ни изазовима и мисији образовања у данашњем времену, критичком про-
цењивању нових решења из језика и књижевности у реформисаним програ-
мима за основну и средњу школу. Ово поглавље на најбољи начин показује 
како се о образовању може мислити критички и бескомпромисно и у којој 
мери ово подручје може бити простор истинског хуманистичког (само)пре-
испитивања. Четири рада показују различите аспекте тог процеса, самера-
вајући искуства из региона са онима у нашој земљи, при чему се запажа зна-
чајна сродност у ставовима.
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Поглавље се отвара радом заснованим на критичком увиду у прерас-
поделу и предвиђени начин реализације језичких садржаја у новим настав-
ним програмима за више разреде основне школе, у потенцијалне слабости 
новог приступа, али и његове добре аспекте (О (не)квалитетним решењима 
у новом Наставном плану и програму за српски језик у 5, 6. и 7. разреду основ-
не школе). Циљ реферата је да се покажу новости које ти програми доносе у 
односу на претходне. А те новости тичу се, пре свега, друкчије прерасподеле 
садржаја. У раду је показано колико су те новости побољшале или погорша-
ле квалитет наставних програма, те шта су квалитети а шта слабости самих 
програма српског језика за 5, 6. и 7. разред у целини (узимајући, дакле, у об-
зир и промењени и непромењени део самих програма). У закључку анализе 
датих програма изнети су предлози њиховог побољшања или елиминисања 
лоших страна.

У следећа два рада настава књижевности се ставља у широки кон-
текст хуманистичког образовања. У раду Не или једно – или друго, већ и јед-
но и друго: настава књижевности у замци лажних супротности поставља се 
комплексно питање шта чини „знање о књижевности” у данашњем време-
ну. Осврћући се на увођење тзв. комуникативног приступа настави у Сло-
венији 90-их година прошлог века, који подразумева развијање креативне 
комуникације ученика са књижевним текстом, а супротстављен је интегра-
тивном приступу, аутор критички указује на малу смисленост искључиво-
сти у примени једног, односно другог приступа. Опонирање компетенција 
и знања спада у тај погрешни регистар искључивања, будући да познавање 
књижевних стратегија доприноси способности тумачења књижевног текста. 
Други аспект рада посвећен је проблематизовању односа спољашње (екстри-
зичне) и унутарње (интризичне) мотивације за испуњавање школских оба-
веза: без познавања књижевног канона ученици нису у стању да формирају 
сопствени културни идентитет, што доводи до трећег проблемског питања 
које се тиче читања и разумевања књижевних текстова које се може изводи-
ти аутентично или ауторитативно: аутентично читање не подразумева влас-
ништво над значењем, већ проистиче из сусрета различитих актера у интер-
претацији значења, чему настава књижевности треба да тежи.

Рад Учење незнања и ментална корупција посвећен је проблематиза-
цији феномена  знања и незнања, датом из понешто личне и критичке пози-
ције мислећег субјекта о хуманистичким идеалима. Сагледавајући идеју об-
разованог појединца у упечатљивој филозофској и књижевнонаучној вер-
тикали, па затим фигуру учитеља учитеља чије формирање представља 
највећи изазов, аутор проширује појам методике на филозофију методи-
ке, затим на питање методике у академској заједници, па и методике ака-
демске заједнице чинећи оштру разлику између духовне инерције и ментал-
не корупције коју запажа у академском свету и светлих идеала образованог 
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мислећег појединца којима треба тежити. Поље критичког обухвата и пи-
тање судбине образовног система који се осавремењује под заставом наста-
ве прилагођене потребама сваког ученика, усмерене ка ономе што друштво 
наводно очекује од њих, при чему управо ти процеси по мишљењу аутора 
добро прикривају насртаје на концепт хуманистички самосвесне и критич-
ки настројене индивидуе, из чега се назире намера о коначном исходу тран-
сформације – а то је девастација образовног система. У синтетичком завр-
шетку наводе се аргументи у прилог обнови система учења и места књижев-
ности у образовном процесу као пресудни за културноисторијски опстанак 
мале културе и нације каква је наша.

У раду који затвара ово поглавље анализирају се ефекти Стратегије 
образовања, знаности и технологије у Републици Хрватској који, будући 
на снази од 2014, омогућавају прве синтетичке закључке о њиховој ефикас-
ности. Курикуларни приступ увезује све нивое образовања у једну хармо-
ничну целину темељену на заједничким вредностима, начелима и циљевима. 
Он је усмерен на дете и ученика, а не на садржаје учења, усклађен са инди-
видуалним потребама детета, чиме се подстиче његова мотивација и поспе-
шује његов развој. Овакав приступ даје значајну аутономију васпитачима 
и наставницима и омогућава њихову већу креативност, али подразумева и 
виши ниво професионалне стручности и одговорности.

Седам радова из другог поглавља зборника груписано је по изучавању 
језика и језичке културе у различитим нивоима образовања. Аутори изуча-
вају могућности и ефекте развијања читалачке писмености у најмлађем уз-
расту и нуде могућа решења и предлоге за унапређивање читалачких вешти-
на. Више радова посвећено је конкретним аспектима наставе граматике 
(лингвостилистичкој методи у настави морфологије, као и овладавању од-
ређеним врстама речи у основној школи). Осим тога, истраживачи су се ба-
вили наставом лексикологије у раду са будућим наставницима на факултету, 
односно важношћу лексикографских знања за будуће наставнике који треба 
да доприносе формирању језичке личности ученика у својој будућој профе-
сији, као и питањима језичких грешака као показатеља језичке културе (на 
примерима електронске и усмене комуникације ученика / студената и на-
ставника).

Најобимнији део зборника посвећен је настави књижевности у свим 
образовним равнима, од нижих разреда основне школе до факултетске 
наставе. Ово поглавље отвара рад пољског колеге заснован на интригантној 
замисли о успостављању транскултурне наставе словенских језика, којом се 
путем образовања активира дијалог међу словенским културама. На приме-
рима српске поезије за децу показује се на који начин се она може тумачити 
у пољским школама, чиме се може развити осетљивост млађих генерација 
на звук, значење и важност познавања сродних словенских језика. Аутори 
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радова у овом поглављу баве се компаративном анализом старих и нових 
наставних планова и програма. Радови су распоређени према нивоу и ас-
пекту наставе који анализирају, од разредне наставе до наставе са будућим 
учитељима и наставницима. После рада посвећеног указивању на нове мо-
гућности у настави усмене књижевности у основној школи, аутори истра-
жују нове планове и програме у жанровском смислу (нпр. статус и значај 
драмске књижевности, поеме, романа), степен присуства канонских писаца 
у лектири за основну школу (И. Андрића, Б. Ћопића, М. Црњанског, М. Да-
нојлића, О. Давича), односно заступљеност савременијих аутора у програ-
мима, те могућности које пружа тумачење новијих текстова у различитим 
узрастима (када су у питању страни аутори – И. Калвино, В. Саројан и др.). 
Аутори дају конкретне сугестије и предлоге за побољшавање програма у овој 
области, посебно у погледу прописаних књижевних дела или аутора. Заврш-
на два рада у овом поглављу баве се идејом имагинативног / физичког / ге-
ографског / културолошког мапирања простора у књижевном тексту (било 
да је реч о истраживању простора у књижевном тексту или физичком путо-
вању у одређени културни простор). Поступак којим се активирају слојеви 
књижевне и културне историје и националног памћења у књижевним тек-
стовима и од њега гранају ка културноисторијском памћењу представља ус-
пешну истраживачку методу у школској, али и факултетској настави књи-
жевности, наводе аутори.

У четвртом делу зборника налазе се радови посвећени различитим ас-
пектима наставе у основној школи: курикуларно планирање наставе, укази-
вање на могућности концепта пројектне наставе који се промовише новим 
плановима и програмима, као и радови посвећени испитивању појединих 
наставних дисциплина: математике, природе и друштва, музичког образо-
вања. Аутори изучавају концепте нових уџбеника: њихову структуру, важ-
ност у функцији развијања мултипликативног мишљења и могућности које 
пружају дигитални уџбеници. Препознате су бројне заједничке теме којима 
се методике природних наука баве из различитих перспектива (истраживач-
ке вештине, однос уџбеника и наставног програма, резултати и импликације 
TIMSS истраживања). Из тога се намеће закључак о потреби интензивније 
интердисциплинарне сарадње међу сродним предметним областима. И ау-
тори рада посвећеног музичком образовању предлажу примену технологије 
проширене реалности за побољшање поставке музичке писмености учени-
ка основне школе.

И, коначно, пети, завршни део зборника посвећен је предшколском 
васпитању и образовању, кроз анализу нових Основа програма, сагледавање 
позиције и улоге детета као васпитаника, али и активног учесника сопственог 
развоја, импликације у пракси, компетенције васпитача и њихово иницијал-
но образовање. У радовима се отварају многобројна питања у вези са разли-
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читим виђењем улоге и значаја процеса учења и истраживања деце предшкол-
ског узраста у новим основама програма. Тренутак смештен између доношења 
нових основа програма и почетка њихове импликације обилује различитим 
очекивањима и изазовима. Све то нам указује да је пред нама период који од 
нас изискује континуирану размену теоријских и емпиријских анализа у пе-
риоду имплементације нове програмске концепције, а с циљем препознавања 
и утемељивања њених вредности и уочавања и превазилажења проблема који 
могу настати њеном применом у реалном контексту.

Улога уметности у најранијем узрасту је изузетно значајна, пошто посе-
дује капацитет да утиче на целовит развој деце предшколског узраста у емо-
тивном, имагинативном, креативном и когнитивном погледу. О томе сведо-
че радови о ликовним и драмским активностима са васпитаницима предш-
колског периода. Способност симболичког и метафоричког представљања 
представља потенцијал луткарске уметности у најранијем узрасту који тре-
ба користити и развијати, па је веома значајна као предуслов за остваривање 
нових Основа програма предшколског васпитања и образовања. Ауторка 
рада о луткарској позоришној уметности указује на важност оспособљавања 
будућих васпитача методичким знањима из ове области. У другом раду пос-
већеном значају уметности у васпитању деце указује се на два концепта ли-
ковне уметничке праксе, те на значај спровођења истраживачких ликовних 
поступака, у атмосфери која деци омогућава запитаност, размишљање, кре-
ативност и учење на покушајима и грешкама. Ликовна пракса обликована 
на овакав начин доприноси свеобухватном развоју личности васпитаника.

На крају Уводне речи захваљујемо се свим члановима Програмског и, 
посебно, Организационог одбора, чијим је великим залагањем и трудом на-
учни скуп одржан на завидном нивоу. Као уредници научног зборника, на-
дамо се да његови резултати пружају довољно интригантне и провокатив-
не закључке свима онима који се баве образовањем, те да омогућавају даље 
унапређивање образовних закона, политика и концепата. Зборник, у том 
смислу, може представљати не само корисно штиво већ и добар пример уд-
руживања бројних научних и образовних институција у вишеструки, раз-
нородни дијалог о смислу, сврси и мисији образовних процеса у данашњем 
свету и времену.

У Београду, 12. марта 2020.
Уредници

др Зорана Опачић
др Горан Зељић
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О  (НЕ)КВАЛИТЕТНИМ РЈЕШЕЊИМА У НОВОМ 
НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК  

У V, VI И VII РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Резиме: У раду се анализира научна и методичка утемељеност 
рјешења у наставним програмима за српски језик у 5, 6. и 7. разреду 
основне школе, направљених у Заводу за унапређивање образовања и 
васпитања 2018. и 2019. године. Анализа треба да покаже колико су 
садржаји датих програма у складу са језичким системом, са научним 
и методичким критеријумима. Притом се садржаји нових програма за 
српски језик упоређују са садржајима старих програма, и показује које 
новости доносе нови програми,  да  ли те новости с научног и/или ме-
тодичког становишта представљају боља  или лошија рјешења.

Кључне речи: српски језик, граматика, наставни програм, ос-
новна школа, језички систем, научни критеријуми, методика, научни 
и методички промашаји.

Како и чиме почети анализу рјешења у наставним програмима срп-
ског језика за 5, 6. и 7. разред основне школе?2 Можда је најбоље почети пр-
вим двјема и најсуштаственијим  реченицама „о основном програмском за-
хтеву” из „Упутстава за дидактичко-методичко остварење програма”, у пог-
лављу „Остварење наставе и учења” (а које је у претходном, старом програ-
му језички боље именовано као „Начин остваривања програма”, гдје су та-
кође те реченице наведене у неизмијењеној формулацији). Те реченице гла-
се: „Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима 
језик представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало 
да се изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција”3.

1  mkovacevic31@gmail.com

2 Рад је урађен у оквиру пројекта 178014: Динамичка структура савременог српског језика, 
који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
 В. Изворе (1) на крају рада. 

3  Сва истицања у цитатима из наставних програма, било курзивно било подвлачењем, у 
цијелом раду су  накнадна, тј. моја – МК. 
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У тој реченици системност се односи на два аспекта језика: 1) његово 
представљање, тј. презентовање његових садржаја и 2) његово тумачење. Се-
миотички и лингвистичкометодолошки речено, захтјев системности укљу-
чује а) језик који се описује, што ће рећи српски књижевни или стандардни 
језик, и б) језик којим се описује, тј. метајезик, језик научног описа стандард-
ног језика. Та два аспекта морају нужно бити хармонизована, јер уколико се 
у анализу не укључе релeвантне компоненте система, није могуће извршити 
његову квалитетну системску анализу. На општелингвистички план прене-
сено, то значи да од избора са парадигматске зависи структура синтагматске 
осе или осе комбинације.

Тако се селектовани садржаји из српског језика као макросистема у 
појединим разредима могу одредити као микросистеми, с тим да системска 
правила анализе структуре микросистема не могу бити различита од прави-
ла анализе макросистема. Баш као што ни програмско „представљање садр-
жаја”, односно критеријуми програмског представљања садржаја у поједи-
ним разредима, не смије бити у супротности са научним критеријумима, 
тј. не смије ништити критеријум научности. Преведено на методологошки 
план, то би нпр. значило да методички аспекти не смију бити у супротности 
са методолошким лингвистичким аспектима анализе.

А сад да ову помало апстрактну, али и без појашњења јасну, уводну 
ријеч о СИСТЕМУ и системности конкретизујем. Друкчије речено, да је 
примијеним на конкретне језичке и метајезичке садржаје српског језика у 5, 
6. и 7. разреду основне школе.

То се прије свега односи на прерасподјеле граматичких садржаја у но-
вим наставним програмима, и то у саодносу са садржајима старих, измијење-
них програма4. На ортографске, ортоепске и садржаје културе изражавања 
скретаће се пажња само тамо гдје се уочи да они ремете „начело системнос-
ти”, тј. гдје је њихово представљање у сукобу с научним чињеницама.

Један од најбитнијих захтјева сваког програма, без обзира на ком ни-
воу образовања се он остварује, јесте начело „научности”. Програм не смије 
бити у завади с науком, науци  противурјечан. Посебно се то односи на ње-
гов метајезички дио, који се у основношколском програму огледа искључиво 
у (не)предложеној терминологији. 

Зато ћу анализу трију програма, и прије него што се позабавим прерас-
подјелом граматичких садржаја, и започети освртом на у програму предло-
жену граматичку  терминологију, и њену НАУЧНУ (НЕ)УТЕМЕЉЕНОСТ, 
која се најбоље огледа у системској кохерентности (логичности, односно 
досљедности). Са строго научне лингвистичке стране посматрано, нужна – 
употријебљена и неупотријебљена – граматичка терминологија у програ-

4  В. Изворе (2) на крају рада.
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мима српског језика за 5, 6. и 7. разред, и то само његовог језичког дијела, 
вјероватно је најслабији, еуфемистички речено: научно најрањивији, односно 
научно најнеутемељенији дио цијелог програма. Почећу са анализом терми-
нологије творбе ријечи, а онда ћу указати на пропусте у представљеном тер-
миносистему осталих у програму заступљених дисциплина, синтаксе понај-
више.

У наставку рада дијелове који ће бити коментарисани биће цитирани 
у параграфима издвoјеним римским бројевима, с тим да ће иза сваког цити-
раног дијела слиједити „Коментар”.

I) Елементи творбе ријечи раде се у 6. разреду основне школе. И ево 
како су у програму представљени:  

„Подела речи по настанку: просте речи и творенице; породица речи, уоча-
вање корена речи. Саставни делови твореница (творбене основе, префикси и 
суфикси). Граматичка основа и граматички наставци у поређењу са творбе-
ном основом и суфиксима.” 

КОМЕНТАР: Шта су то саставни дијелови творенице? У програму 
пише „творбена основа, префикси и суфикси”. То је тачно само у научном 
еклектизму, ако се помијешају два плана, два критеријума анализе творени-
це: а) морфематски план, који припада морфематици као једној од морфо-
лошких (под)дисциплина, и б) творбени план, који припада творби ријечи 
као засебној морфолошкој (под)дисциплини.

Наиме, свака твореница може се анализирати морфематски и твор-
бено. Узмимо, на примјер, твореницу КУЋИЦА. У морфемској анализи по-
требно је издвојити од којих је све морфема она састављена, значи предста-
вити њен цјелокупан морфемски састав. Та лексема састоји се од три морфе-
ме: 1) коријенске морфеме КУЋ-, 2) суфикса (суфиксалне морфеме) -ИЦ, и 
3) и граматичке морфеме -А. У творбеној анализи, међутим, лексема КУЋИ-
ЦА састоји се само од двије компоненте, од којих ниједна не дијели име са 
компонентама морфемске анализе, а то су: 1) творбена основа КУЋ- и 2) 
творбени наставак -ИЦА. Што се творбени наставак најчешће подудара са 
суфиксом, не може бити разлог да се он  замијени „суфиксом”, како је то у 
програму учињено.  

Творбена основа критеријално није дакле „из истог филма” као су-
фикси и префикси. Суфикси и префикси чине терминосистем са КОРИЈЕ-
НОМ, а никако са творбеном основом. То је морфематски систем, чији ос-
нов чине коријен, афикси, и граматички морфеми. Основу творбеног терми-
носистема чине творбена основа и творбени наставак. Тако се на творбеном 
плану свака твореница дијели само на два дијела: на творбену основу и твор-
бени наставак. Баш као што се у морфолошкој анализи промјенљивих рије-
чи (нпр. именица или глагола) издвајају само два дијела: 1) граматичка осно-
ва и 2) граматички наставак (нпр. КУЋИЦ-А).
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Зато је захтјев из програма, и још појашњавајуће потцртан у „Упутству 
за дидактичко-методичко остварење програма” – да „на часовима утврђи-
вања градива треба нагласити разлику између граматичке основе и гра-
матичких наставака у поређењу са творбеном основом и суфиксима (нпр. 
школ-а, школар-ац и сл.)” – научно и методички потпуно погрешан, јер се 
граматичке основе и граматички наставци могу поредити само са творбе-
ним основама и творбеним наставцима, а никако са творебном основом и 
суфиксима (в. о томе, посебно с методичког становишта: Rosandić, Silić 1979: 
149–162). Структури несистемског морефематско-творбеног терминопара  
творебена основа и суфикс, одговара нпр. несистемски морфолошки-мор-
фематски пар: граматичка основа и граматички морфем. Из тих разлога, 
уз захтјев да се разликује творбена основа од граматичке основе, и творбе-
ни наставак од граматичког наставка, било је неопходно (што је било у ста-
ром програму) поставити и захтјев разликовања творбене основе од корије-
на ријечи. А да је то тако, потврђује и закон детерминације: ако х, онда y, али 
не и обрнуто; што значи ако је наведен афикс, нужно је наведен и коријен, 
али не и обрнуто; ако постоји граматички наставак, нужно постоји и грама-
тичка основа, али не и обрнуто.

I-a) У програму се такође досљедно морају поштовати изабрани тер-
мини. Да тај захтјев  у новом програму није испоштован,  потврђује дио о 
промјени именица. Ту се у саодносу с граматичком основом не наводи тер-
мин „граматички наставак”, него нетерминолошка синтагма „наставак за об-
лик”: 

„Промена именица (деклинација): граматичка основа, наставак за облик”. 

КОМЕНТАР: Зашто не граматички наставак, него „наставак за об-
лик”? Чини се да аутори програма и нису много марили за системност тер-
мина; њима као и да није било стало до кохерентности научних терминопа-
рова, што ће рећи терминосистема, него су текст програма неријетко писали 
есејистички.

II) Научно недопуштеног мијешања инкомпатибилних (некохерент-
них) критеријума анализе („смјесице бабе Смиљане”, како би Вук рекао) – 
има у свим програмима сва три анализирана разреда. Ево само неких крите-
ријално недопустивих пропуста.

Најбоље потврда тих пропуста је, без сумње, предвиђена обрада паде-
жа у петом разреду основне школе:

„Основне функције и значења падежа: номинатив (субјекат); генитив 
(припадање и део нечега); датив (намена и усмереност); акузатив (објекат); 
вокатив (дозивање, обраћање); инструментал (средство и друштво); локатив 
(место)”.
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КОМЕНТАР: Као што се види, одређење номинатива и акузатива дато 
је преко функција („субјекат”; „објекат”), а свих осталих падежа преко зна-
чења. То значи да је  потпуно нетачно наведено да треба да се обрађују „ос-
новне функције и значења падежа”, пошто су негдје дате само основне функ-
ције а негдје само основна значења, а нигдје и функције и значења, тако да 
програмски захтјев и није како је наведено „основне функције И значења па-
дежа”, него је то захтјев „основне функције ИЛИ значења падежа”. А требало 
је ипак навести за сваки од падежа и основне функције за наведена значења 
генитива – атрибутску, за наведена значења датива и инструментала – обје-
катску, за локатив: прилошкоодредбену. Овако су помијешане „крушке и ја-
буке”: негдје се наводе само функције, негдје само значења, а нигдје и функ-
ције и значења!

III) Али како да се то и наведе, кад у петом разреду програмом уопште 
није предвиђено ни упознавање са појмом АТРИБУТА. Наиме, програмом 
је предвиђено да се тек у седмом разреду ученици упознају са „појмом атри-
бута у оквиру синтагме” (у старом програму у 5. разреду, без овог додатка 
„у оквиру синтагме”). А управо тај додатак „у оквиру синтагме” највјерова-
тнији је разлог што је новим програмом предвиђено да се ђаци тек у седмом 
разреду упознају с појмом атрибута.

Да је то тако, најбоље потврђује образложење у „Упутству за дидактич-
ко-методичко остварење програма”, гдје се каже: 

„Уводи се појам атрибута и то као синтагматског, а не реченичног члана. 
Важно је указати на то које врсте речи се јављају у оквиру атрибута.”

КОМЕНТАР: За основну школу потпуно је небитна чињеница да је ат-
рибут према критеријумима „генеративне граматике” или Тенијерове струк-
туралне синтаксе са моноцентричним (предикатским) моделом реченице 
(Теньер 1988: 117–118) синтагматски, а не реченични члан, зато што се не 
уводи преко предиката него преко супстантивне ријечи. Специфичност ат-
рибута, односно његова неравноправност с осталим непредикатским члано-
вима реченице, у томе је што не постоји могућност „изравног успостављања 
односа атрибута с предикатом, какав однос с предикатом могу успостави-
ти С[убјекат], О[бјекат], А[двербијална]О[знака]” (Znika 1988: 44), јер је ат-
рибут у дубинској структури предикатив, односно именски дио предиката, 
тако да се „у површинској структури атрибут проматра као резултат преоб-
лике атрибуције” (Znika 1988: 54). Зато „поступак који омогућује да се ре-
ченице у којима су и атрибути опишу без остатка јест онај по којему ће се 
свака атрибуција у површинској структури описивати као једна од неколи-
ко могућих преоблика једнога темељног обрасца израженог предикацијом у 
дубинској структури” (Znika 1988: 21). На тај поступак „описа атрибута без 
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остатка” творци програма српског језика за основну школу засигурно нису 
мислили, јер га уопште и не спомињу. А нису ни могли мислити, јер се у ос-
новној школи реченица не обрађује као моноцентрична, односно вербоцен-
трична структура, него као двоцентрична – субјекатско-предикатска струк-
тура. А ако је реченични модел двоцентричан, онда сваки додатак једном од 
централних чланова модела – субјекту или предикату – мора бити зависни 
реченични члан. Друкчије речено, у двоцентричном реченичном моделу, који 
се примјењује у основној школи, и још увијек не само у њој, реченични чла-
нови су и они који се уводе преко предиката, и они који се уводе преко субје-
кта. А преко субјекта се уводи само атрибут. Осим тога, сама функционал-
на класификација реченица била би некритеријална, ако се атрибуту не би 
признао статус реченичног члана, јер како би зависна атрибутска реченица 
могла бити равноправна с осталим зависним реченицама ако не би предста-
вљала   „предикатски еквивалентну јединицу” атрибуту, тј. атрубит „проши-
рен, преведен у зависну реченицу”.

IV) Можда због тога у програму за 7. разред међу зависним реченица-
ма атрибутске реченице нису ни споменуте. И не само да нису споменуте ат-
рибутске реченице, него нико ко се озбиљно синтаксом бави не може знати 
по ком критеријуму су у програму издвојени типови зависних реченица. А 
ево како се класификују зависне реченице у новом програму за седми раз-
ред:

„Зависне предикатске реченице (изричне, односне, месне, временске, уз-
рочне, условне, допусне, намерне, последичне и поредбене).” (Иста класифи-
кација дата је и у старом програму, само у програму за 8. разред)

Дата класификација се у „Упутствима” образлаже, ако се то 
образложењем може назвати, на сљедећи начин: 

„Усвајају се основни типови зависних реченица у једноставним примери-
ма, а то се повезује са морфолошким знањима о везницима, с једне стране, а с 
друге у вези са правописним решењима у вези са запетом.”

КОМЕНТАР: Потпуно је нејасно како су се у истом „кошу”, ваљда као 
надомјестак непостојећим класификационим критеријумима зависносло-
жених реченица, нашла „морфолошка знања о везницима” и „правописна 
решења у вези са запетом”. Везници, заиста, могу бити један од полазиш-
них критеријума у класификацији зависних реченица, али употреба запете 
не може никако. А и везници су врло непоуздан критеријум, јер су готово 
сви „прости” лексикализовани зависни везници полисемични. Осим узроч-
ног везника јер, условних везника ако и уколико и допусних мада, премда и 
иако, готово да нема ниједнога моносемичнога везника, на основу кога би 
се могао препознати тип зависне реченице. А „правописна решења у вези с 
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употребом запете” не могу бити никаква испомоћ у класификацији зависних 
реченица. Напротив, тек након што се овлада знањима о врстама зависних 
реченица – могуће је говорити о логичкосемантичким правилима употребе 
запете у зависносложеној реченици (у инверзији, у интерпозицији, у апози-
тивним реченицама и сл.).

Та два контрадикторна некритеријума понуђени су за једине класифи-
кационе критеријуме зависних реченица. Међутим, јединственог нити ко-
херентног критеријума нити има нити може бити у предложеној подјели за-
висних реченица. Таква подјела преузета је из средњошколске граматике Ж. 
Станојчића и Љ. Поповића (1992: 292–325). Та класификација подразумијева 
да зависне реченице имају „три типа конституентских вредности: именичке, 
придевске и прилошке”, па су тим трима „врстама речи” еквивалентне „три 
основне вредности зависних реченица” (Станојчић, Поповић 1992: 293). Ау-
тори су, међутим, превидјели чињеницу да нпр. „именичке врсте” речи, кад 
су функционално преобразоване, могу преузети функције и придјевске и 
прилошке категорије ријечи, па самим тим и имати сва три наведена типа 
„конституентских вредности”. Из тих, и не само из тих разлога, дати класи-
фикациони критеријум прије има статус привидног неголи стварног класи-
фикационог критеријума.

Ни у словенској, ни у србистичкој, ни у сербокроатистичкој синтакси 
није (по)нуђен такав класификациони критеријум зависних реченица. У те-
оријској се славистичкој и србистичкој и/или сербокроатистичкој литера-
тури (в. нпр.: Pranjković 1986: 57–65; Ружић 2010: 105–119) не сусреће таква 
подјела зависних реченица. А не сусреће се ни у англистичкој литератури (в. 
Mićić 1998). Литература говори и о постојању три типа класификационих 
критеријума зависних реченица: 1) формално-семантичком (заправо вез-
ничком), 2) функционално-семантичком (гдје се за сваки реченични члан 
васпоставља функционално еквивлентна зависна реченица), и 3) структур-
но-семантичком (који све зависне реченице дијели на „реченице структурно 
затвореног типа” и „реченице структурно отвореног типа”, а затим њихову 
поткласификацију врши према семантичком критеријуму; тај критеријум у 
обзир узима и структуру и семантику и основне и зависне реченице, као и 
њихов везивни елеменат; у питању је најнаучнији тип класификације, готово 
неспоран, али тешко примјењив у основној школи).

Творци програма за седми разред направили су, некритички се пово-
дећи за граматиком Ж. Станојчића и Љ. Поповића, недопустиви еклектизам: 
1) по семантичком критеријуму издвојене су изричне реченице, 2) по струк-
турном критеријуму – односне, а 3) по функционалном –  прилошкоодредбене 
са готово свим  значењским подтиповима. По оваквој „смјеси” критеријума 
тешко да ико, а камоли ученици основне школе могу знати како настају зави-
сне реченице, и шта је јединствени критеријум њихове подјеле. У практичној 
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примјени то значи да ће се реченица Срешћемо се тамо где смо се растали 
обрађивати у групи односних реченица, а реченица Срешћемо се где смо се 
растали у групи мјесних реченица; односно реченица Доћи ће тада када га 
позовете – биће односна, а реченица  Доћи ће када га позовете  –  биће вре-
менска; или ће пак реченица Урадићу то онако како/као што смо се догово-
рили –  бити односна, а реченица Урадићу то како/као што  смо  се договори-
ли –  поредбена, итд. Као да ауторима наведеног уџбеника и ауторима про-
грама није познато да „односност релативне реченице, с једне стране, и ње-
зина приложност, атрибутност, субјектност итд., с друге стране, нису појмо-
ви исте разине. Односност је над-појам, заснован на семантичким и формал-
ним критеријумима, док је приложност, атрибутност, субјектност реченице 
под-појам, заснован на функционалном критерију” (Kordić 1995: 231–232). 
Због тога односне реченице нису само адјективне (присупстантивне) него и 
прилошке, јер у прилошке односне реченице спадају и све „зависне реченице 
уведене мјесним, временским и начинским прилозима зато што ти прилози, 
замјеничког поријекла, имају великим дијелом једнака основна својства као 
и замјенице кад уводе релативну реченицу” (Kordić 1995: 232).

Наведени проблеми „односних реченица” довољан су разлог да се дата 
подјела зависних реченица може сматрати не само научно неутемељеном, 
него и методички непримјењивом, посебно у основној школи. Због тога је, 
без обзира на научне недостатке, који су уосталом неупоредиво мањи од не-
достатака прихваћене класификације – за основну школу методички најпри-
мјеренија, ако не и једино примјерена, функционално-семантичка класифи-
кација зависних реченица. Будући да су се прије обраде зависних реченица 
већ упознали са члановима просте реченице, ученици ће врло лако на осно-
ву трансформације непредикатских реченичних чланова у истофункционал-
не предикатске реченице (тј. клаузе) спознати и како настају зависне речени-
це и које су им функционално-семантичке врсте. Зависна реченица у таквој 
се класификацији јавља еквивалентом сваког од чланова просте реченице: 
претворбом субјеката у реченицу – настаје субјекатска реченица; претвор-
бом атрибута и апозиције – атрибутска и апозитивна; претворбом објекта 
– објекатска; а претворбом прилошких одредби – прилошкоодредбене зави-
сне реченице.

IV-а) Неопходно је дати бар још једну напомену о терминосистему 
који се тиче реченица: невјероватно је, али истинито да нигдје у програму 
нема основних синтаксичких (реченичних) термина: ПРОСТА РЕЧЕНИЦА 
и СЛОЖЕНА РЕЧЕНИЦА. Творци програма довијали су се на разне начине 
да те термине избјегну, сами Бог зна зашто! Ваљда им је то изгледало преви-
ше просто и једноставно!
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V) Са зависним реченицама и творбеном анализом не исцрпљује се 
некохерентност класификационих критеријума у програмима српског јези-
ка за 5, 6. и 7. разред основне школе. Тај „каламбур” од критеријума присутан 
је и у предложеној значењској калсификацији именица у 5. разреду основне 
школе:   

„Именице – значење и врсте (властите, заједничке, збирне, градивне; ми-
саоне, глаголске).”

Аутори програма могли су се бар запитати гдје нпр. сврстати именицу 
мисао: у мисаоне или глаголске? (По тој се именици, уосталом, цијела  врс-
та зове „мисаоне именице”, а она је неспорно настала од глагола „мислити”!), 
или пак именицу камен: у градивне или заједничке?

Од наведеног је много битније питање по ком критеријуму су имени-
це подијељене у ових шест врста. Је ли та подјела извршена према јединстве-
ном, кохерентном критеријуму? На основу програма рекло би се да јесте, 
јер је наведено да се подјела врши према „значењском” критеријуму („зна-
чење и врсте именица”). Али, нажалост,  то није тачно, јер глаголске имени-
це нису посебна врста према значењу него према критеријуму категоријалне 
преобразбе (транспозиције) глагола у именице? Њима су по том критерију-
му конкурентне деадјективне, тј. „отпридјевне” именице (нпр. богатство, зе-
ленило, плаветнило, бјелина, топлина и сл.), а не било која наведена друга 
врста именица! Осим тога, глаголске именице могу бити и конкретне и ап-
страктне (нпр. за вршиоца радње, или мјесто радње: ученик, учионица, или 
пак процес: учење...). Ако се мисли само на апстрактне глаголске именице, 
онда их је нужно било подвести под апстрактне именице. Но, и ту настаје 
проблем: ни апстрактне именице нису посебна семантичка врста јасним ди-
ференцијалним семантичким критеријумима одвојена од властитих, зајед-
ничких, збирних и градивних. Њихов је једини обједињавајући критеријум – 
да се не могу идентификовати критеријумом додира, па је њихова саодносна 
група: конкретне именице (тако да је најбоље било све апстрактне именице 
сврстати у заједничке, а онда заједничке према врло лако уочљивом крите-
ријуму додира – подијелити на конкретне и апстрактне. (Ако се није мислило 
на термин „апстрактни” у његовом научном теоријско-методолошком зна-
чењу: „који покрива више референата или ентитета”!?).

VI) Критеријално неупoредљиви (логичари би рекли: инкомензура-
билни, несамјерљиви) појмови у програму се, с научног становишта недо-
пустиво, доводе у хијерархијску везу („виши”, што ће рећи родни, и „нижи”, 
што ће рећи врсни појам). Такав је случај са појмовима „комуникативна” и 
„предикатска” реченица. У „Упутству  за дидактичко-методичко остварење 
програма” о односу „комуникативних” и „предикатских” реченица се каже: 
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„Мора се указати на надређени појам (комуникативна реченица) и пока-
зати однос ова два типа реченица (једна комуникативна реченица може садр-
жати више предикатских реченица).”

Комуникативна и предикатска реченица, међутим, не стоје у односу 
„рода” и „врсте”, односно „надређености” и „подређености”, јер су то ком-
плементарни типови реченица (типови које у хјелмсљевљевској теорији за-
висности стоје у „односу констелације”), издвојени према међусобно неусло-
вљеним критеријумима: Комуникативна реченица је минимална јединица 
којом се може пренијети информација или обавијест, па била она предикат-
ска или непредикатска, док је предикатска (боље: граматичка) реченица ми-
нимална јединица која садржи предикат!

VI-a) А кад je већ о комуникацији ријеч, треба се подсјетити шта чини 
суштину вербалне каомуникације, шта се једино може постићи комуника-
цијом (односно на што се своди комуникативна функција језика). Комуни-
кација увијек подразумијева говорника и саговорника, дакле размјену ин-
формација, а та размјена може бити само троврсна: 1) обавјештење (говор-
ник преноси информацију саговорнику за коју сматра да је он не зна), 2) пи-
тање (говорник тражи информацију за коју сматра да је зна саговорник), и 
3) екскламативност – модални став (говорник износи свој став о информа-
цији).

Зато остаје потпуно нејасно откуда у програму за шести разред подјела 
комуникативних реченица на пет врста: 1) „обавештајне, упитне, заповедне, 
жељне и узвичне реченице”. Какве су диференцијалне особине између у про-
граму издвојена три „модална типа” комуникативних реченица? Како нпр. 
разликовати жељне и узвичне реченице, кад су све узвичне реченице изра-
жене оптативом као жељним начином нужно жељне, јер подразумијевају по 
правилу или благосиљања или клетве: Живио! Срећан био! Не убио те Бог!

(Треба нагласити да оваква подјела реченица по комуникативној функ-
цији није „изум” аутора овог програма, него је некада прије некоме „пала на 
памет”, и некритеријално се  преноси из програма у програм!)

VII) Обрада глагола сада је расподијељена у три разреда: и у 5. и у 6. и 
у 7. разреду. И мислим да је то добро, чак мислим да је и добро одређено који 
ће се од глаголских облика у ком разреду радити (5. разред: инфинитив и ин-
финитива основа, презент, перфект, и футур први; 6. разред: аорист, импер-
фекат и плускавмперфекат, и 7. разред: футур други, потенцијал, императив 
и нелични глаголски облици – глаголски придјев трпни, и глаголски прило-
зи прошли и садашњи). Творци програма су једноставно заборавили „гла-
голски придјев радни”, он се нигдје не спомиње, а морао би у петом разреду, 
јер како радити творбу перфекта ако се не зна шта је глаголски придјев рад-
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ни!? Уз то, шта ће у петом разреду инфинитив и инфинитива основа (готово 
логички неусвојива због глагола на -ћи и -сти: рећи, плести...) ако нема гла-
голског придјева радног, јер њено знање није потребно за творбу презента и 
футура првог?

VII-а) А глаголски придјев радни није неопходан само због творбе 
перфеката, него и због обраде активних и пасивних реченица у седмом раз-
реду. У новом програму за разлику од старог програма за 7. разред (гдје је 
експлицитно стајао програмски садржај „Појам актива и пасива”) уопште се 
не помињу ни актив ни пасив!!! Невјероватно, али истинито. Још је невјеро-
ватније да се пасив, без актива, помиње у „Упутству за дидактичко-методи-
чко остварење програма”, и то на сљедећи начин:

„Употребу трпног глаголског придева треба објаснити најтипичнијим 
примерима пасивних конструкција.”

Досад се у синтаксичкој науци знало и сматрало да се пасив може 
објаснити преко трпног придјева, а ево сад долази велика новост, заправо 
научни нонсенс: трпни глаголски придјев „треба објаснити преко пасива”. А 
запиташе ли се аутори програма како је могуће уопште усвојити појам паси-
ва, ако се не зна шта је актив; и како је уопште могуће знати шта је актив ако 
у програму нема ни помена о глаголском  придјеву радном?!

VIII) Пошто, због недостатка простора, није могуће сваки „пропуст” 
и сваки  „спорни дио” програма подробније објашњавати, овдје ћу навести 
само неке од спорних случајева, који се у мало детаљнијој анализи показују 
пропустима и/или научним, односно методичким грешкама.

VIII-а) У програму 5. разреда као захтјев за обраду бројева наводи се:  
„Бројеви – врсте и употреба: главни (основни; збирни бројеви, бројне име-

нице на -ица) и редни бројеви.”

КОМЕНТАР: Дати програмски садржај захтијева одговор на најмање 
двије дилеме: 1) Зашто су у петом разреду када дјеца тек уче разлике између 
врста ријечи, у бројеве уврштене именице, па макар оне биле и број(ев)не?, 
и 2) Зашто су од број(ев)них именица укључене само именице на -ица, а не 
нпр. и оне на -ка? Јер, по чему је, на примјер, битнија именица петорица од 
именице петорка, која је чак и чешћа у спортском језику (Петорка је истр-
чала на терен!)?

VIII-б) У 5. разреду међу програмским захтјевима везаним за орто-
епију наведен је и сљедећи: 
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„Интонација и паузе везане за интерпункцијске знакове; интонација упит-
них реченица.”

КОМЕНТАР: Овај захтјев заиста је за чуђење, с обзиром на то да у 
програму за 5. разред уопште нема ни помена о комуникативним типовима 
реченица. Одакле онда захтјев да се у 5. разреду обрађује интонација упит-
них реченица? И зашто само упитних? Посебно је интересантно повезивање 
„интонације” са „интерпункцијским знаковима”, тим прије што је у 5. разре-
ду од интерпункцијских знакова предвиђена  само обрада запете уз вокатив 
и апозицију. И у дидактичким упутствима инсистира се на нечему чега нема 
у садржају: „реченична интонација може се с једне стране повезати са пра-
вописом, а са друге са синтаксом итд.” Са чим из правописа, са чим из син-
таксе, кад је планирана само употреба запете, а у синтаксичком дијелу нема 
ама баш ниједног садржаја везаног за реченицу, мимо реченичних чланова?!

VIII-в) У 6. разреду међу предвиђеним синтаксичким садржајима на-
веден је и сљедећи:

„Независне предикатске реченице ‒ појам комуникативне функције; поде-
ла на обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне реченице.”

КОМЕНТАР: Зашто се комуникативни типови реченица везују за „не-
зависне предикатске реченице” (што је много лошији термин од, у научној 
синтакси општеприхваћеног термина, „просте реченице”) кад је критеријум 
броја предиката потпуно ирелевантан, јер су то све интерјунктурно оства-
рене јединице, тј. јединице које почињу великим словом а завршавају се та-
чком, запетом или узвичником!

VIII-г) У програму језичке културе у  6. разреду предвиђен је за обраду 
и сљедећи лексиколошки садржај:

„Лексикологија: аугментативи (са пејоративима), деминутиви (са хипоко-
ристицима).”

КОМЕНТАР: Према наведеној формулацији произлази да су пејорати-
ви подтип аугментатива, а хипокористици подтип деминутива?! А ријеч је о 
разнодисциплинарним, и међусобно семантички неусловљеним појмовима: 
деминутив и аугментатив су творбеносемантички појмови, а хипокористик 
и пејоратив – стилистичкосемантички појмови. Њихова неусловљеност нај-
боље се огледа у постојању: деминутивних пејоратива – професорчић, чинов-
ничић и сл. и аугментативних хипокористика – људина, момчина, голчина и 
сл. (в. Ковачевић 2018).

   

VIII-д) У 7. разреду као нови садржај уведен је појам синтагме, а пред-
виђена је и  обрада четирију врста синтагми:
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„Појам синтагме (главни члан и зависни чланови); врсте синтагми: име-
ничке, придевске, прилошке и глаголске.”

КОМЕНТАР: Боље је било у претходном програму гдје су се радиле 
само именичке синтагме. Придјевске и прилошке синтагме ионако су увијек 
саставни дијелови проширених именичких и глаголских синтагми. У про-
граму је избјегнуто да се наведе шта се подразумијева под „глаголском син-
тагмом”. Тако се, мимо све научне синтагматске литературе и мимо свих син-
тагматских теорија (в. Ковачевић 1987),  може поновити нонсенс какав се 
догодио на управо завршеном тесту на окружном (такмичењу) из српског 
језика, гдје је међу питањима било и оно да се препозна центар глаголске 
синтагме, а као исправан дат је неисправан, да не може неисправнији бити,  
примјер као одговор. У тесту је постављено сљедеће питање: 

„Заокружи слово испред реченице у којој је глагол БИТИ центар глаголске 
синтагме”, па је као исправан одговор понуђена реченица:5

Будући изненађена таквим понашањем, Наташа није одмах реаговала на 
његов испад. 

Кад би дати одговор био тачан, а није, он би ништио једно од темељ-
них синтаксичких правила структуралне и традиционалне синтаксе према 
коме копулативни или семикопулативни глагол бити, будући непотпун6, не 
може са својим комплементом чинити синтагму, него увијек представља јед-
ну синтаксему. Из тога происходи да глаголске синтагме нема ни у једном од 
курзивно истакнутих скупова ријечи с глаголом бити у сљедећим реченица-
ма: Он јесте изненађен; Он ће бити изненађен; Он можда буде изненађен; Он 
је био дошао у Београд; и сл. Сљедствено томе, глаголску синтагму не може 
творити ни глагол бити у форми глаголског прилога садашњег будући из-
ненађен, посебно и стога што „будући” у датом примјеру и није глагол него 
везник (в. Мусић 1931), и то скраћени везник будући да. А везник, опште-
познато је, не да не може бити централни дио синтагме, него не може никад 
ни улазити у састав синтагме. У датом примјеру будући изненађен предста-
вља „полукондензовану узрочну клаузу (сведену на дио везника и лексичко 
језгро предиката” у функцији предикатског апозитива (Ковачевић 2012: 70).

IX) И да у закључку, на крају кажемо, мада је то требало рећи на по-
четку: ПО НАЧИНУ ПРЕРАСПОДЈЕЛЕ САДРЖАЈА овај је програм неупо-
редиво бољи од претходног. Највише због окупљања синтаксе (синтагматике 
и синтаксе реченице) у исти, 7. разред, потом по доброј репартицији група 

5  В. Тест из српског језика за 8. разред ОШ, питање број 16.
<https://srpskijezikiknjizevnost1.files.wordpress.com/2019/03/osmiok.pdf > (18. 5. 2019). 

6  Глагол бити може бити и пунозначан, нпр. у егзистенцијалном значењу, и тада, као и све 
пунозначне лексеме, може творити глаголску синтагму (в. Ковачевић 2007: 108–118).  
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глаголских облика у поједине разреде (повезаност три разреда глаголским 
облицима), затим по укидању врсног статуса тзв. „искључним” и „закључ-
ним” реченицама, и посебно  због  избјегавања да се програмом наметну 
спорни или ненаучни традиционални ставови, као што су:  избјегавање тер-
мина изведеница, избјегавање одређења статуса префиксације, избјегавање 
термина сложеничка творба, избјегавање дефинисања појма „глаголска син-
тагма” и сл.

Једном ријечју, посматран као „троразредна” цјелина, овај је програм 
неупоредиво бољи од претходног. Он, међутим, није успио превладати не-
достатке претходног. Остаје утисак да их није чак ни покушао превладати, 
док је „претумбацијом” садржаја понекад, срећом ријетко, упао у нове „про-
пусте” као научне и/или методичке грешке, од којих су свакако највеће: а) 
„заборављање” глаголског придјева радног, б) третирање  атрибута као син-
тагматског члана, и његово увођење тек у 7. разреду (када се синтагме и об-
рађују), и в) непоштовање (наслијеђено) кохерентности примјене научних 
критеријума, посебно у представљању терминосистема појединих граматич-
ких (под)дисциплина.

Проведена анализа готово нужно упућује на закључак да је неопход-
но да програми које (у)раде тимови што их образује Завод за унапређивање 
образовања и васпитања буду послати на рецензије стручњацима за поједи-
не граматичке области, како програмски садржаји, као у овом случају, не би 
били у „завади” и/или са науком и/или са методиком.       

Извори

1) НОВИ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ: 
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в) ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИ-
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вања програма: Језик, стр. 8–12; Завод за унапређивање образовања и 
васпитања Београд. 
<http://www.cerez.org.rs/wp-content/uploads/2016/01/4-Nastavni-program-
za-peti-razred-osnovnog-obrazovanja-i-vaspitanja.pdf> (16. 8. 2019) 

б) НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗО-
ВАЊА И ВАСПИТАЊА – Садржаји програма: Језик, 3–4; Начин оства-
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Мiloš M. Kovačević 

ON (NON)QUALITY SOLUTIONS IN THE NEW SERBIAN 
LANGUAGE CURRICULA FOR THE 5th AND 6th GRADES 

ОF PRIMARY SCHOOL

Summary

In this presentation I will analyse the content of the new Serbian 
Language curricula for the 5th and 6th grades of primary school published in 
2017 (5th grade) and 2018 (6th grade). The aim is to present the novelties that 
these curricula introduce, compared to the previous curricula. The novelties 
primarily refer to a different distribution of the content. I will try to establish 
whether these novelties improved or degraded the quality of the curricula and 
pinpoint the advantages and disadvantages of the 5th and 6th grade curricula for 
the Serbian Language in general (taking into consideration both the modified 
and unmodified segments of the curricula). To sum up, the presentation will 
focus on the strong and weak points in the curricula and recommend strategies 
for their improvement and elimination of the disadvantages. 
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NE ILI – ILI NEGO I 
NASTAVA KNJIŽEVNOSTI U ZAMCI LAŽNIH SUPROTNOSTI

Rezime: U radu su predstavljene najvažnije karakteristike komunikacij-
skog pristupa u nastavi književnosti, pre svega principi pomoću kojih se razvija 
sposobnost za kreativnu komunikaciju s književnim tekstovima. U uvodu su po-
jašnjene okolnosti nastanka tog nastavnog pristupa, a nakon toga je predstavljen 
tok višesmerne komunikacije između čitaoca i teksta a i između različitih čitalaca 
o pročitanom tekstu, kako bi se u nastavi sistematski razvijala čitalačka pisme-
nost. U središnjem delu rada predstavljena je problematika integrativne nastave i 
s njom povezan tematski filter i naivni realizam. Definisan je značaj povezivanja 
znanja s pojmom kompetencija koju stvaraju stavovi, usvajanje postupaka i zna-
nja, ukazano je na opasnost redukcije nastave književnosti na samu faktografiju 
i stavljen je akcenat na značaj autoriteta učitelja tokom vođenja postupka čita-
nja. Nakon toga usmerili smo se na povezanost različitih motivacijskih faktora 
za čitanje (unutrašnja, spoljna, socijalna motivacija) i na značaj prepoznavanja 
relevantnosti teksta za mladog čitaoca. Članak završava komparativnim prika-
zom dostignuća čitalačke pismenosti u PISA istraživanju i prikazom mera koje 
omogućavaju bolje rezultate na području čitalačke pismenosti. 

Ključne reči: komunikacijski pristup nastavi, kompetencije, autoritet 
učitelja, motivacija, PISA.

Uvod: Šta je komunikacijski pristup u nastavi (književnosti)?

Početkom devedesetih godina u Sloveniji, u okviru interdisciplinarnog, 
sistematično planiranog, vođenog i realizovanog projekta za osavremenjavanje 
nastave slovenačkog jezika, koji je na inicijativu tadašnjeg ministra S. Gabra vodio 
ugledni istoričar književnosti i teoretičar M. Kmecl – osavremenjavanje se stoga u 
skladu s teorijom didaktike uvek realizuje zasnovano na fundamentalnoj nauci, tj. is-
toriji, teoriji i recepciji književnosti (Rosandić 1988) – postavljeni su temelji komu-
nikacijskog pristupa u nastavi književnosti. Takav način rada omogućava da mladi 
čitaoci razvijaju sposobnost za kreativnu komunikaciju s književnim tekstovima, jer 
se u skladu s opštom didaktikom, i u nastavi književnosti takođe jasno pokazala glav-
na razlika između tradicionalnog i komunikacijskog pristupa u nastavi: tradicional-

1 igor.saksida@guest.arnes.si
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ni pristup je transmisijski, dok je komunikacijski pristup transakcijski (Plut Pregelj 
2003) – glavna razlika, a ne isključujuća suprotnost među njima, pre svega je u ulozi 
učenika, koja je kod transakcijskog nastavnog pristupa dosta aktivnija u poređenju 
s transmisijskim, gde učenik pre svega prati objašnjenje učitelja i uči tuđu interpre-
taciju i književne pojmove (oznake za vremenski period i stil) i tekst koji nije zasno-
van na njegovom ličnom doživljaju. Komunikacijski pristup u nastavi povezuje tri 
grane nauke o književnosti: istoriju, teoriju i recepciju, što je u skladu s metodologi-
jom nauke o književnosti, čiji je predmet „trojni i tročlan” (Kos 1988: 8) i stvaraju ga 
autor (takođe i u kontekstu vremenskog perioda i istorijskog razvoja književnosti), 
književno delo (takođe i u odnosu na književni sistem kao skup literarnih, pre 
svega žanrovskih i stilskih konvencija) i čitalac (kao predmet čitalačke edukaci-
je i opštih teorija odzivanja npr. čitalačkih uloga, Appleyard 1991). Osnovu za svoje 
naučno polazište ovaj pristup našao je u opštoj teoriji literature (Kmecl 1977) i jas-
no kreirao svoja temeljna polazišta, kao nadgradnju tradicionalnog pristupa nastavi 
književnosti, koji se bazira pre svega na neliterarnim (npr. edukativnim) ili isključivo 
metodološko parcijalnim temeljima (npr. samo na istoriji književnosti). Promene, 
kao i razloge zbog kojih je do njih došlo detaljno proučava M. Kordigel (2001) kada 
u pregledu promene nastavnog plana za osnovnu školu piše o introjekciji ideologije 
kao i o literarnom scijentizmu – potonji definiše u kontekstu opšteg „ponaučavanja” 
slovenačkog jezika kao predmeta, koji je grupa autora njegovim didaktičkim osavre-
menjavanjem htela zaobići (Kmecl 1995/96). Umesto ideološke edukacije (odnos-
no poučnog korišćenja prilikom podređivanja književnosti neknjiževnim temama) i 
prevelikog naglaska na stručno biranje književnosti, koje se izražava u preopširnom 
spisku pojmova i opisa iz teorije književnosti, s kojom je tradicionalna škola didaktike 
književnosti „decu s entuzijazmom učila o istoriji književnosti i književnoj teoriji” 
(Kordigel 2001: 96), komunikacijski pristup nastavi književnosti stvorio je drugačiji 
način rada s tekstovima, „pri čemu bi deca razvijala sposobnost kreativne komuni-
kacije s literarnim tekstom na putu od sposobnosti stvaranja spontanog ka sposob-
nosti stvaranja refleksivnog značenja” (isto). Ta nova škola didaktike književnosti 
je čitanje, kao i sam čin čitanja u razredu, povezala sa sazrevanjem ličnosti čitaoca, 
inkulturacijom i multikulturnim obrazovanjem, sposobnošću razumevanja tradicije i 
različitosti, čak i pojma stranog u književnosti, koje je moguće razviti samo kroz ak-
tivno čitanje teksta, a ne samo na osnovu učenja o pročitanom. Savremena slovenačka 
didaktika književnosti se stoga u osnovnoj školi odrekla samog književnoistorijskog 
programiranja nastave književnosti, jer poznavanje književnosti ne podrazumeva i 
razvoj čitalačkih sposobnosti kao skupa motivacijskih faktora (naklonosti ka čitanju 
ili čitalačke kulture), usvajanja postupaka čitanja (tj. čitalačkih strategija) i poznavanja 
glavnih književnih elemenata kao sistema koji je neophodan za prelaz sa spontanog ka 
čitanju s razmišljanjem (književno znanje). Na osnovu jasnog uvrštavanja književnog 
znanja u elemente čitalačke sposobnosti, pomoću kojih je moguće „dostići kvalitetni-
ju recepciju literarnog teksta i veće literarno-estesko zadovoljstvo” (isto: 105), nikako 
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nije moguće tvrditi da je komunikacijski pristup u nastavi književnosti blizu samom 
spontanom doživljaju i čitanju tokom slobodnog vremena, pri čemu su subjektivne 
reakcije mladih čitalaca ishodište i cilj čitanja, pa čitaoca po pravilu o pročitanom 
niko takođe ništa ne pita; nasuprot tome – procesno definisanje razvijanja čitalačkih 
sposobnosti je po svemu usklađeno sa savremenim definicijama mentorski vođenog 
čitanja kao prevazilaženja (naivnog) usvajanja teksta (Grosman 2004). Tako je up-
oznavanje literature postalo deo neposrednog, takođe nepredvidljivog, a za učitelja i 
učenike bez sumnje zanimljivog kritičkog razgovora, koji je prikazan na shemi:
 

Književnonaučni, kulturni, 
društveni, filozofski, 
politički, istorijski kontekst 
(nastanka) tekstova 

 

tekst 

 

 

učitelj                     učenici. 

Roditelji, škola, mediji, 
pretpostavke,  
predrasude i stereotipi o 
odgovarajućim knjigama, 
čitanju, slovenačkom 
jeziku, školi itd. (Kovač 
Šebart, Krek, 2009) 

Slika 1: Komunikacijski pristup nastavi književnosti

Temeljna i podržana primerima aplikativne didaktike književnosti, teori-
ja komunikacijskog pristupa nastavi književnosti je i pre uvođenja novog tipa na-
stave bila predstavljena u različitim priručnicima za učitelje, dok je svoju sintezu 
i celokupni oblik dobila u opsežnom delu Didaktika mladinske književnosti (435 
strana), u kojoj autorka već u uvodu upozorava da je neophodno da čitalac napre-
duje u sposobnosti recepcije i da odnos čitaoca s tekstom „nije potpuno proizvo-
ljan, a literarno značenje koje kreira nije u potpunosti slučajno” (Kordigel Aberšek 
2008: 25). Definisanje nastave kao višesmerne komunikacije, koja teče između či-
taoca, teksta i različitih čitalaca o tekstu, autorki omogućava da u danas detaljnoj 
didaktičkoj knjizi (barem kada se radi o osnovnoj školi) predstavi jedanaest odlika 
sposobnosti recepcije, čitalački razvoj, literarno-estetsko motivaciono okruženje s 
metodama dugoročne čitalačke motivacije, vrste uvodne motivacije kao usmera-
vanja očekivanja mladog čitaoca ka literarnoj komunikaciji, metode udubljivanja 
u razumevanje teksta i smislenu potrebu reproduktivnog pisanja u konačnoj fazi 
rada s tekstom, školsku interpretaciju slikovnice (s odlikama multimodalne pi-
smenosti), kao i razvijanje mogućnosti doživljaja, razumevanja i vrednovanja knji-
ževnih rodova i vrsta. Autorka na taj način ostvaruje temeljno metodološko nače-
lo didaktike književnosti u savremenom dobu: metodološki pluralizam, u kom su 
utemeljene preporuke o različitim i u skladu s predmetom kombinovanim (takođe 
školskim) analizama književnih tekstova. Komunikacijski pristup u nastavi knji-
ževnosti na taj način nije samo posledica društvenih promena i napuštanja ideo-
logije u književnoj edukaciji, već je usmeren ka sistematičnom razvijanju čitalačke 
pismenosti povezane s književnošću i njenim različitim književnim vrstama, koje 
je često vrlo teško uporediti (npr. savremena dečja poezija i trivijalna književnost).
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U nastavku je smisleno predstaviti njegove osnovne karakteristike (1. do 4) 
u vezi sa osrednjim nesporazumima i stranputicama, koje i tako maštovita osnova 
kurikuluma zapravo ne može izbeći. 

1. Stvarnost ili mašta? Oboje.

Već svojim nastankom i postepenim uvođenjem u nastavnu praksu, komunika-
cijski pristup u nastavi naišao je na „konkurenciju” u integrativnom nastavnom pristu-
pu, odnosno integrativnoj nastavi, u kojoj su teme podređene naučnim temama (šuma, 
saobraćaj, život u vodi i sl.). Za ishodište tog oblika nastave smatra se objektivni svet, 
dok se istovremeno izuzetno zanemaruje značaj (pre svega nonsensnog) jezičkog stva-
ralaštva i mašte, koje je još pre više decenija zastupao G. Rodari (1977). Integrativna 
nastava nije ništa drugo osim podređivanje svih predmeta prirodnim naukama; kao 
takva ne predstavlja nikakvu novinu, već više liči na kopiju istih modela s početka dva-
desetog veka: „U središtu interesovanja bio je predmet: poznavanje prirode, kome sam 
dodao ostale predmete: nastavni jezik, račun, crtanje, lepo pisanje, ručni rad, pevanje i 
fiskulturu” (Pibrovec 1931: 22). Međutim, to ne predstavlja jedinu konceptualnu manu 
integrativne nastave: još gore je da korišćenje ovakvog pristupa dovodi do pojave te-
matskog filtera i naivnog realizma; po pregledu udžbenika zasnovanih po tom mode-
lu, tematski filter se izražava u sistematičnom zapostavljanju ludističkih, izuzetno ma-
štovitih i čak magičnih tekstova, s obzirom na to da je sve navedeno skoro nemoguće 
podrediti prirodnjačkim temama. Postavimo stoga jedno retoričko pitanje: S kojom ta-
kvom temom bismo mogli povezati sledeću pesmu B. A. Novaka koju, na osnovu isku-
stva iz prakse, s velikom oduševljenjem „čitaju” deca još u vrtiću – i to veoma različito 
u skladu s izraženim raspoloženjima u toj višetematskoj modernističkoj pesmi? 

Boris A. Novak: Bla bla

bla 
blabla 
blablabla 
blablablabla 
blablablablabla 
blablablablablabla 
blablablablablablabla 
blablablablablablablabla 
blablablablablablablablabla
blablablablablablablablablabla 

jaz sem en bla 

blabla 
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Još jedan razlog zbog kog je literatura u ovom nastavnom pristupu ograni-
čeno i tematski pogrešno predstavljena jeste naivni realizam, koji se u integrativ-
noj nastavi izražava kroz doslovno tematsko razumevanje motiva u literaturi (kroz 
zamenu motivike i tematike). Motiv (izmišljene) žabe zapravo nije povezan s pri-
rodnjačkom temom života žabe (u bari) već često s vrlo različitim temama: s po-
rodicom i zajedničkim životom, željom, strahom, čak i s nonsensom poput jezičke 
igre (npr. igra zvukom) – to se lako može dokazati ukoliko se u potpunosti prome-
ni motivika strofe pesme Žaba čita novine J. J. Zmaja – pri čemu njena glavna tema 
ostaje nepromenjena:

Znate već o čemu   Znate već o čemu
žabe brigu vode:   BMW-i brigu vode: 
hoće li se skoro   hoće li se skoro
odseliti rode.   odseliti Škode.

Šaljivi eksperiment pokazuje da pesma ne govori o žabama, posebno ne o 
onima o kojima učimo iz prirodnih nauka – i nije slučajno, da se i prirodnjaci 
zajedno sa svojim diplomantima na osnovu pogrešnog povezivanja maštovitog i 
stvarnog sveta pitaju, otkud deci pogrešne predstave o životinjama kada se s nji-
ma susreću u prirodnom okruženju (Furlan 2012; Fajdiga 2016; Gnidovec, Torkar 
2019). Književnost je kao poseban način izražavanja autonomna i nije je moguće 
podrediti niti edukativnoj niti kognitivnoj funkciji teksta (Kos 1983). Zato je ne-
ophodno pri planiranju nastave (na osnovu nastavnog plana i godišnjih i dnevnih 
priprema učitelja) izbegavati skraćivanje predmeta na osnovu neliterarnih, po pra-
vilu prirodnjačkih tema. Međutim, to ne znači da bi književnost u takvom obliku 
nastave bila potpuno izolovana od stvarnog sveta i da bi njeno čitanje značilo mo-
gućnost za beg u fantaziranje bez razmišljanja i doživljaje užitka tokom čitanja – 
takvo stanovište negiraju saznanja o važnosti inkulturacije i interkulturalnoj ulo-
zi savremene nastave, gde učenici „razvijaju socijalnu, kulturnu i interkulturalnu 
sposobnost” (učni načrt: 7); upravo na taj način skup ciljeva, koji je usmeren na 
lično, intertekstualno i problemsko vrednovanje književnog teksta, bez poveziva-
nja s književnim i širim društvenim kontekstom, uopšte nije moguće ostvariti.

2. Kompetencije ili znanje? Oba.

Glavna nauka za planiranje nastave – što je jasno predstavljeno i u detaljnoj 
starijoj metodici – jeste nauka o književnosti, pre svega zbog teorijske spoznaje o 
suštini, postojanju i fiktivnosti umetničkog teksta, kao i u istoriji književnosti opi-
sanoj promeni u koncepciji stvaranja i u sadržajno-stilskim karakteristikama dečje 
literature. Planiranje nastave uzima u obzir sistematičan razvoj čitalačke sposob-
nosti (čitalačka pismenost), koju pre svega čine: 
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 • mogućnost razlikovanja u prihvatanju umetničkih i neumetničkih 
tekstova, 

 • mogućnost stvaranja maštovitih predstava (prostor, vreme, motivi), 
 • mogućnost prepoznavanja, razumevanja i vrednovanja književnih osoba 

odnosno njihovih perspektiva i uloge pripovedača (što je značajna čita-
lačka strategija nastave u celokupnoj vertikali osnovne škole), 

 • mogućnost razumevanja i rezimiranja priče/radnje, 
 • mogućnost doživljavanja karakteristika posebnih književnih rodova i 

vrsta (npr. karakteristika bajke, dužih pripovednih vrsta (fantastična i 
realistična proza, trivijalna književnost), karakteristike pesničkog jezika, 
odlike pozorišne predstave odnosno dramskog teksta), 

 • mogućnost stavljanja teksta u širi kontekst (intertekstualna poređenja) i 
 • mogućnost stručnog, reproduktivnog i kreativnog odzivanja na pročita-

no (pisanje odnosno govor i intepretativno čitanje kao delatnost izraža-
vanja sopstvenog razumevanja literarnog teksta). S tim ciljem se dostiže 
raznovrsnost čitanja, s obzirom na to da se u nastavi, pored literarnog, 
kritičnog, stvaralačkog i čitanja s razmišljanjem, razvija i „glavno (estet-
sko) čitanje umetničkih tekstova” (Žbogar 2013: 39).

Kompetencija je pojam koji je sada malo drugačije, a s novom mod(er)nom 
rečju sinonimno upotrebljen u slovenačkoj tradiciji s područja metodike (speci-
jalne didaktike). Prilikom određivanja ciljeva nastave književnosti, B. Krakar Vo-
gel (1991) se usmerava na pitanje „Šta uopšte želimo nastavom (maternjeg jezika 
odnosno književnosti) dostići?”, a nakon toga u skladu s podelom ciljeva (Poljak 
1974) u opštoj didaktici (obrazovni, funkcionalni, nastavni) definiše sledeće glav-
ne ciljeve nastave književnosti (isto: 9): razvijanje čitalačke sposobnosti, razvijanje 
čitalačke kulture i dobijanje književnog znanja. Ukoliko ovu definiciju uporedi-
mo sa savremenom teorijom kompetencija, obe se u potpunosti podudaraju – te-
orija kompetencija uključuje „mogućnosti koje aktiviraju znanje, veštine i stavove 
kroz razmišljanje i rad” (ROPP: 28). Zato su potpuno neadekvatna sva pitanja koja 
se zasnivaju na neosnovanim suprotnostima između kompetencija i znanja: Da li 
deca treba da nauče da razvijaju veštine (i dostignu rezultate na nivou savladava-
nja procesa) ili da uče književne informacije? Treba li nastavni plan da obuhvati i 
sadržaje (autori, pojmovi, tekstovi)? Ukoliko se mi Slovenci zapitamo, da li dete na 
kraju osnovne škole treba da zna ko je France Prešeren i ako je odgovor da – onda 
ne da li je uopšte, nego koliko znanja je zapravo neophodno za razvijanje književne 
kompetencije? Sadržaj, uključujući poznavanje autora, tekstova, književnih likova 
i sl. deo je književne kompetencije, a ne njena suprotnost, jer „bez pouzdanog vla-
danja terminologijom, ozbiljan razgovor o književnosti (se) ne može voditi” (Tar-
talja 1984: 80). Takav stav nije daleko od kasnijih preporuka u čuvenoj Nodema-
novoj knjizi o užitku čitanja dečje književnosti, u kojoj autor opredeljuje znanje 
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kao deo čitalačkih strategija odnosno repertoara na osnovu kog čitalac oblikuje 
svest o sadržaju i posebnoj upotrebi reči; zatim dodaje da „je takva svest zavisna 
od načina kojom ju opisujemo, zato moramo biti spremni da decu učimo jezik ko-
jim će definisati i razviti razumevanje svojih doživljaja tokom čitanja” (Nodelman 
1996: 31). U skladu s definicijom znanja zasnovanog na kompetencijama, komuni-
kacijski pristup u nastavi u prvim razredima osnovne škole uključuje samo neko-
liko obrazovnih ciljeva, kao što su: najvažnije definicije (npr. pesma, književni lik, 
strofa, stih, bajka) i uvodi ih na nivou razumevanja i upotrebe, a ne reprodukcije 
definicija. Književno znanje samo po sebi ne omogućava razvijanje čitalačkih spo-
sobnosti, već nasuprot, redukcija nastave književnosti na poznavanje autora, dela 
i stilskih oznaka ili „na objektivno proverljive površinske karakteristike i sadržaje 
umetničkog teksta koje učenicima nisu zanimljive” (Grosman 2004: 227), zapravo, 
može dovesti do učinka otuđivanja i prestanka čitanja i razgovora o pročitanom. 
Temelj savremene nastave je motivisanje i razvijanje razgovora tokom čina čitanja 
(i drugih načina čitanja u okviru kurikuluma (Krakar Vogel 2016) s kojim je pove-
zana nastava književnosti (čitanje kod kuće, takmičenje u znanju slovenačkog jezi-
ka za Cankarovo priznanje, čitalačka značka); pri čemu je, razume se, vođa razgo-
vora o pročitanom učitelj, kojeg mora zanimati mišljenje sagovornika. Učitelj, kao 
model za čitanje i autoritet, primenjuje načela nastave književnosti: načelo glavnih 
autora (detaljno se proučavaju samo izabrana dela, ne baš sva predložena) i nače-
la medtekstualnosti, demokratije i vođenja postupka čitanja. Pri tome, on nikada 
ne treba zaboraviti na svoj autoritet i ne popuštati pod pritiscima „prijatne škole” 
koja je zasnovana samo na igri i visokom samopouzdanju dece; takođe se ne prila-
gođava pritiscima roditelja, koji vrlo često žele ravnopravno da učestvuju u izbo-
ru štiva i cenzurišu tzv. problemske (tabu) teme. Kao stručno odgovorni autoritet, 
mora insistirati na tome da se ciljevi zvaničnog plana nastave dosledno ostvaruju. 
Tako se tokom školskog čitanja (i samog čina čitanja uopšte) nezavisno od metode, 
učitelj (mentor) „ne može i ne sme odreći svojih zahteva u odnosu do učenika: ci-
ljevi moraju biti ostvareni, iako na osnovu samostalnog rada učenika, posao mora 
biti obavljen često i na tačno određen način (Šebart Kovač, Krek 2009: 197); učitelj 
stoga „ne može izbeći činjenicu da se proces organizuje – ili ne – preko transfera 
odnosa između učitelja i učenika, što predstavlja ključ autoriteta učitelja” (isto). 

3. Spoljna ili unutrašnja motivacija za čitanje? Spontano uživanje deteta ili 
odgovaranje na pitanja nastavnika? Sve to. 

Jedno od „bipolarnih” pitanja, koja često terete školski prostor i ruše autori-
tet učitelja i škole je da li dete čita (ide u školu) zbog dobrih ocena ili zbog radosti. 
Ne zbog prvog ili zbog drugog, već zbog oba! Iako znamo da unutrašnje motivisa-
ni učenici imaju trajnije znanje i lakše uče, istina je da obe vrste motivacije nisu u 
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suprotnosti: „Unutrašnja ili spoljna motivacija nisu na suprotnim stranama moti-
vacijskog kontinuuma u tom smislu, da ukoliko učenici imaju više jedne motiva-
cije, imaju manje druge. Učenici zapravo u rešavanju školskih zadataka učestvuju 
iz unutrašnjih i spoljnih razloga istovremeno (npr. zato što u tome uživamo i zato 
što želimo dobru ocenu)” (Juriševič 2016: 15). Prema tome, treba čitati i knjige na 
osnovu interesa, kao i one koje nisu zanimljive odmah (književni kánon), jer u su-
protnom, učenici neće moći učestvovati u intertekstualnom razgovoru o čitanju i 
neće se formirati njihov kulturni identitet. Motivacija za čitanje odnosno različite 
motive za učenje (Juriševič 2012: 22–35) pri komunikacijskom pristupu u nasta-
vi ne treba razmatrati posebno (Da li deca čitaju zbog radosti ili zbog ocene?), već 
je kod svih vrsta čitanja u okviru kurikuluma logično zastupati skup unutrašnje, 
spoljne i socijalne čitalačke motivacije. 

Slika 2: Raznolikost i povezanost motivacija za čitanje

Nesmislena suprotnost pri čitanju u okviru kurikuluma i u dečjoj književno-
sti uopšte opaža se pri odgovoru na pitanje ko „pravo” čita. Autentično čitanje deč-
je literature ili (autoritativno) čitanje odraslih? Ako je osnovna uloga nastave knji-
ževnosti prelazak sa spontanog čitanja prema kritičkom razumevanju i tumačenju 
teksta, onda svi (nastavnici i učenici) adekvatno čitaju i međusobno raspravljaju o 
različitim tekstovima. Osnova za ovaj „susret” su visoka očekivanja, kompleksnost, 
kao i neobičnost teksta i razgovor o literaturi. Nastava književnosti zasnovana je 
na glavnom užitku tokom čitanja tj. razgovoru između čitaoca, teksta i čitaocima o 
tekstu (Nodeman 1996) – niti razumevanju učitelja niti učenika ne treba unapred 
pripisivati autentičnost, zato ovde treba istaći: učitelj i učenici čitaju adekvatno i o 
različitom razumevanju tekstova međusobno razgovaraju, kako bi razvili svoje ra-
zumevanje pročitanog. Svakako je učitelj taj koji, bez obzira na obaveznu ograniče-
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nost književnog interesovanja pojedinca u školi, mora odlučiti o relevantnosti iza-
branih tekstova za učenike, što znači da su i već predloženi tekstovi u planu nastave 
izabrani po načelu dopadljivosti i istovremene reprezentativnosti autora odnosno 
njihovih „spisanija” (naravno, autori udžbenika i učitelji mogu izabrati sasvim dru-
ge autore). Kurikulumno i svakodnevno planiranje nastave (izbor tekstova, ciljeva, 
metoda itd.) mora uzeti u obzir čitaoca i njegove predstave i osećanja, jer su „čitanje 
i razumevanje već postojećih tekstova procesi stvaranja značenja odnosno oživlja-
vanja samog po sebi mrtvog teksta” (Grosman 1997: 15). Predstave (mladih) i in-
teresovanja čitalaca o istorijskom razvoju i preoblikovanju „horizonta očekivanja”, 
koji je posledica uvek novih čitalačkih iskustava i novih teorija, nisu nešto stalno i 
nepromenljivo: „Iz otvorenosti teksta takođe izvire potreba da svaka generacija či-
talaca stvori svoju i za sebe prihvatljivu interpretaciju određenog teksta, koja izvi-
re i njenih sopstvenih mogućnosti aktualizacije teksta” (Grosman 2004: 177). Dok 
se čitalac u tradicionalnoj nastavi suočava s mnoštvom podataka i definicija iz te-
orije književnosti, kao i tuđim razumevanjima književnog dela i pred njega je po-
stavljen privid (objektivnog, proverljivog) prvobitnog postojanja teksta (Kos 1983), 
komunikacijski pristup u nastavi ističe važnost detaljnog čitanja i motivisanja od 
strane mentora za izražavanjem i opravdanjem sopstvenog mišljenja (naravno na 
osnovu književnog konteksta). Podržava se takođe i igra različitih čitalačkih uloga, 
npr. uloga razigranog, junačkog, razmišljajućeg i istraživačkog čitaoca (Appleyard 
1991). Učitelj, u različitim periodima čitalačkog razvoja, kao čitalački model i vođa 
čina čitanja i sagovornik mladima uzima u obzir sledeće: 

 • tekst je za čitaoca relevantan samo ukoliko se nekom odlikom (temom, 
problemom, junakom i dr.) obraća mladom čitaocu, što se izražava tako-
đe u izboru tema i realizaciji individualizacije i diferencijacije; 

 • obavezna selekcija (takođe glavnih) književnih dela nije znak neznanja 
već subjektivnog izbora i ponude koju učenici dopunjavaju – učitelj u sa-
vremenoj nastavi nije taj koji „zna sve” o književnosti, pošto to u skladu 
sa savremenom književnom produkcijom više nije moguće; 

 • polaznu tačku nastave književnosti predstavljaju subjektivni odzivi uče-
nika na tekst, njegovo specifično, razvojno i iskustvom uslovljeno doživ-
ljavanje i razumevanje odlika teksta – pri čemu učenik ima i pravo na 
„grešku”;

 • čitalac ulazi u dijalog s tekstom kao sagovornik, zato može tekst (i re-
cimo njegove idejne, ideološke, emotivne karakteristike) da komenta-
riše, kritikuje ili prihvati, istovremeno se njegovo razumevanje tokom 
čitanja i u dijalogu s drugim čitaocima razvija i dopunjava – spontani 
doživljaj učenika zato nema smisla naglašavati, s obzirom na to da se 
uključivanjem drugih mogućnosti, misaonih procesa i znanja, doživljaj 
produbljuje.



44

Čini se da je najvažnije opšte zanimanje mentora za svet mladih – žalbe 
kako mladi sve manje čitaju, kako su im čitalački zadaci sve teži, pritisci roditelja 
za olakšanom i prijatnom školom sve veći, ne deluje motivaciono niti za mentora 
niti za njegove učenike. Bolje je da se već tokom pripreme na razgovor, koja teče 
tokom čina čitanja, mentor približi svetu mladih – oslušne npr. njihovu muziku i 
njene poruke, pokuša je povezati s temom koju namerava predavati, planira otvo-
rene i uzbudljive književne probleme koji omogućavaju različita vrednosna odre-
đenja i stvaralačke nadgradnje u okviru problemsko-stvaralačke nastave (gl. Žbo-
gar 2013: 93–122), a da pri tome ne dođe do apsolutizacije interesovanja i „stva-
ralaštva radi stvaralaštva”, već je vidi kao put ka detaljnijem razmišljanju prilikom 
kontakta s književnošću. 

4. Međunarodne „lekcije”

 Prilikom evaluacije planiranja i izvođenja nastave korisno je „osvrnuti se 
sa strane” tj. uporediti dostignuća učenika s njihovim vršnjacima u inostranstvu. 
Slovenija je prema rezultatima čitalačke pismenosti dobijenih u okviru PISA istra-
živanja dugo bila ispod proseka OECD – godine 2009. je 79% učenika dostiglo 
osnovnu čitalačku pismenost, prosečno je u OECD 81% takvih učenika, u EU 82%, 
najviši nivo čitalačke pismenosti dostiglo je 0,3% slovenačkih učenika, u OECD 
1,0%, a u EU 0,6%. Kasnije su rezultati postepeno opadali, a od 2012. do 2015. go-
dine strmoglavo porasli – Slovenija je jedina od država koje učestvuju u istraživa-
nju u kojoj se u periodu od 2012. do 2015. godine povećao procenat učenica i uče-
nika s najvišim dostignućem i istovremeno snizio procenat učenika s najnižim do-
stignućem. 

Slika 3: Dostignuća Slovenije u projektu PISA
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Pitanja koja se postavljaju na osnovu podataka iz grafikona iznad su komplek-
sna i nadmašuju okvir ovog rada, zato ima smisla odgovoriti samo na najvažnija od 
njih. Kako je moguće da je Estonija, koja je po broju stanovnika slična sa Slovenijom, 
po rezultatima čitalačkih dostignuća daleko ispred nje? Odgovor se krije u svesnoj želji 
Estonije za konkurentnošću, s najboljim obrazovnim sistemima, koji su bazirani na vi-
sokim očekivanjima, učinkovitoj (ranoj) podršci učenicima sa slabijim dostignućima, 
odgovornosti učesnika (pre svega učitelja i direktora) i etici rada, koja je takođe odlika 
škole: „Finci i Finke znaju da je škola koja nije zahtevna loša škola” (Gaber 2006: 50). 
Šta je uradila Norveška kada je 2000. godine utvrdila da njihovi rezultati u poređenju s 
najboljim školama nisu zadovoljavajući, iako su bili iznad proseka država OECD? Nje-
ni pristupi već 2000. godine bili su: strategija Napravite mesto za čitanje (2002–2007), 
koja je podržavala motivaciju za čitanje i čitalačke veštine, pobrinula se da knjige u bi-
bliotekama budu dostupne i promenila definisanja značaja čitanja u društvu uopšte; 
posebno se usmerila na čitanje za dečake i učenike s nižim dostignućima. Uporedo s 
tim, došlo i je do uvođenja nacionalnih testova za čitanje (od 2004.) i kroskulturnog 
promovisanja pismenosti u okviru svih predmeta – pri tome stručnjaci posebno na-
glašavaju da nema efikasnih kratkoročnih pristupa (Roe 2011). Takođe, uspeh Slove-
nije je moguće povezati s različitim faktorima od kojih su, čini se, ključni sledeći: 

 • niz projekata za razvijanje čitalačke pismenosti u okviru svih predmeta, 
razvijanje procesnog učenja i nastave, koordinirana intersektorska sa-
radnja na području pripreme osnova za novu strategiju razvoja pisme-
nosti, istraživanja i stručni tekstovi s usmerenjem na tom području; 

 • veća pažnja prema svim grupama čitalaca, različitih po stepenu dosti-
gnute čitalačke sposobnosti: debata se, polazeći od pitanja razvijanja 
dostignuća kod onih s manje sposobnosti, usmerila prema inovativnim 
pristupima za talente (Juriševič 2014); 

 • promene u svakodnevnoj školskoj praksi tj. stručna odgovornost u mo-
tivisanost učiteljica i učitelja, odnosno mentora čitanja, koji tokom svog 
rada s mladima slede visokim ciljevima – to „punomoćje učitelja” kao 
autoriteta i čitalačkog modela je nedvosmisleno najviše uticalo na pove-
ćanje čitalačkog dostignuća slovenačkih učenica i učenika. 

Uvek je moguće naći sto izgovora kako se u obrazovnom sistemu ništa ne 
bi promenilo. Zašto bismo se upoređivali s drugima ako to nije neophodno? Zašto 
bismo uvodili visoka očekivanja od učenika ako savremena deca i roditelji to ne 
žele? Zašto bismo osavremenjavali metode učenja ako tako radimo već decenija-
ma? Zašto bismo nadgledali kvalitet nastave, eksternu maturu i druge nepotrebne 
novine – ako je lagodno živeti u bezbednom hladu ustaljene prakse? 

Sve je to lepo i ispravno – ali pomislimo na sopstvenu odgovornost prema 
mladim generacijama. Hoće li nam biti zahvalne za znanje koje po svetskim stan-
dardima nije konkurentno? 
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Igor Saksida

NOT EITHER-OR, BUT AND: LITERATURE CLASSES 
 IN THE GRIP OF FALSE OPPOSITIONS

Summary

In the early 90s, a new approach to teaching literature in elementary 
school was formed in Slovenia, namely communication classes; it defines the 
way of working with texts in which young readers develop the ability of crea-
tive communication with literature. In the beginning, the new approach was 
confronted with an alternative concept, the so-called integrated instruction in 
which subjects and themes, including literary ones, were subordinated to sci-
entific thematic frameworks. Later, the communicative approach to literature 
has avoided exclusionary opposition; some aspects of this opposition are parti-
cularly problematic and call for critical evaluation even today.

1. Abilities (or in “modern” terms competences) or knowledge: Should 
children learn to develop skills, or learn information about literature? Should the 
curriculum include any content, e.g. authors and texts? The question either com-
petence or knowledge is wrong – the general theory of competences encompasses 
“competences which activate knowledge, skills and attitudes through reflection 
and action” (FREPA, A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to 
Languages and Cultures). Knowledge, including authors, texts, literary charac-
ters and main theoretical concepts, is part of literary ability, not its opposite.

2. Extrinsic or intrinsic motivation for reading? Do children read (or go 
to school) for “award” or for joy? Although it is well-known that intrinsically 
motivated students achieve more lasting knowledge and learn more easily, it 
is considered that both types of motivation are not in conflict Students learn 
both for joy and for good grades, they read books that they find interesting and 
also the ones that are prescribed (literary canon); otherwise they will not gain 
sufficient insight, will not be able to participate in inter-textual conversation 
about literature and will not form their cultural identity.

3. Authentic reading of children’s literature or authoritative adult rea-
ding? Enjoying reading books spontaneously or answering teacher’s questions? 
The purpose of teaching literature is to move from spontaneous reading to a 
critical understanding and interpretation of texts. Teaching literature comes 
from the fundamental enjoyment of reading, i.e. the conversation between 
a reader and a text and between readers about texts – neither teachers’ nor 
students’ understanding should be attributed basic authenticity, so it is also 
appropriate to say: the teacher and the pupils read literature appropriately and 
discuss different perceptions of the texts with one another to achieve better 
understanding.
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УЧЕЊЕ НЕЗНАЊА И ОТПОР МЕНТАЛНОЈ КОРУПЦИЈИ

Резиме: Од првих облика поучавања основна претпоставка је 
да онај који поучава зна, а да онај који је поучаван не зна. Та прет-
поставка, осим у сократовској, нешто мање скептичкој и киничкој 
традицији, одиста једино делује логично, али она прикрива једну дубљу 
истину. Иако је тачно да онај ко поучава зна више од онога који је по-
учаван, то не значи да поучавалац заиста зна, већ да може да разреши 
раскол знања и истине. Крај 20. века довео је у сумњу позицију субјекта 
и хоризонт знања раздвојио од представе о целини свести коју он може 
да има. Исто тако је оштро истакао разлику знања и истине. Али та 
оправдана постструктуралистичка и постмодернистичка критика, 
потпуно супротно смислу такве критике, отворила је капије једне 
педагошке бедастоће у којој уместо сократичких или постмодерних 
дилема влада примитивизам одустајања од знања. То је идеологија по 
којој треба питати онога који не зна, или веома мало зна, шта треба 
да зна и хоће да зна. Уместо критике статуса знања у модерном добу, 
добили смо инструмент рушења система знања. То самооштећивање 
вазалске и полуокупиране земље спроводе саме над собом како би удо-
вољиле једном специфичном политичком пројекту који почива не само 
на идентификацији са агресором и рајетинском менталитету већ 
на једној посебној врсти менталне корупције која се види у позадини 
девастације школског система Србије.

Ово излагање у широком распону од Сократа до Кузанског, од 
Фукоа до Лакана, од Алтисера до Рансијера, и у књижевности од Флобе-
ра до Сартра, од Борхеса до Киша и од Мана до Пекића, уз нешто мало 
епистемологије и књижевне теорије коју допуштају примери Курцијуса 
и Ауербаха, хоће да покаже зашто су обнова система учења и места 
књижевности у образовном процесу пресудни за културноисторијски 
опстанак тзв. малих нација и малих отаџбина.

Кључне речи: историја знања, постмодерна критика, образов-
ни систем, књижевност и образовање.
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Неколико тешких  речи 

(слободно прескочити, садржи референце на филозофију)

Позив да се у облику пленарног излагања каже неколико речи пружа 
прилику да се у једном академском сусрету постави понеко тешко питање, 
иако се у човеку одмах јави и мисао да више од неколико речи нико не стиг-
не да каже током целог живота, некмоли на једној конференцији. Мислити 
да тих неколико речи може нешто да постигне, био би цинизам посебне вр-
сте, али мислити да све што чинимо и тако ништа не постиже, није мање ци-
нично. Цинизам живота, да живот прође док пронађеш и изговориш својих 
неколико речи, као да су оне, те твоје речи, посебно важне, није нарочито 
цењен у научној заједници која се покреће правилима тзв. научне продук-
ције.1 У том продукционизму важније је да сваки текст буде написан по на-
челима научног бодовања него да настане у борби са самим собом за ствар-
но сазнање. Продукционизам, који постоји и у академском животу, део је 
ширег друштвеноисторијског контекста и може се видети у свим области-
ма културе. Главна његова одлика је да није израз аутентичне стваралачке 
или сазнајне воље, воље за аутентичним сведочењем или критичким суоча-
вањем, него удовољавања потребама, налозима, очекивањима. У њему се не 
ствара него производи, његов резултат су продукти који треба да испуне од-
ређено очекивање. Оно што је најстрашније у продукционизму је поништа-
вање уметности и аутентичног стваралаштва, аутентичне мисли и стварног 
напора научне мисли да се дође до новог и релевантног сазнања. У продук-
ционизму нараста број текстова који су више плод, како се то колоквијал-
но каже, штанцовања, него резултат истраживања и мишљења. У преслика-
вању и продукцији, уместо у критици и самокритици, учвршћује се нека врс-
та предрасудности све док не постане догма или празни консензус у којем се 
без превеликог напора понавља оно што се очекује да буде речено. Врло чес-
то понавља се оно што налаже идеологија која је некада очигледна, а некада 
настоји да буде неприметна. То је некада плод пуког користољубља, а некада 
менталне корупције. Док се понавља оно што је део идеолошки утилитарног 
консензуса, све наилази на одобравање академске заједнице у којој се шири 
ментална корупција. У том некритичком одобравању лежи скривена моћ: 
испуни идеолошке налоге, понашај се према политичким потребама које на-
лажу центри моћи, па живи не само мирно већ и успешно на свом универзи-
тету. Против тога се мора рећи макар неколико речи.

Академска заједница очекује да јој се изађе у сусрет и говори само о 
врлини академског живота и начинима, методима, па дакле и о методици 

1  Овај је текст као и сви научни тeкстови настао ту где настаје чиста наука, у оквиру 
пројекта Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века: национални и европски 
контекст, бр. 178016, који финансира МПНТР РС.
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потребној да се изузетност академског живота и поучавања, каква је некада 
била у самој основи идеје универзитета, очува, а не да се каже неколико теш-
ких речи. Неколико тешких речи, у овој прилици, о методици у академској 
заједници па и методици академске заједнице, треба ли и њих рећи? Њих 
није тако тешко наћи, довољно је да се, рецимо, подсетимо како се савремена 
мисао рађа у Декартовој расправи о методу, што је преломни тренутак у ис-
торији нововековног мишљења. Основна поука Декартове методе, критичко 
мишљење, најчешће изостаје као да расправа о методици може да не буде и 
расправа о методу методике и самом методичком мишљењу. Методика која 
хоће да буде учитељица најбоље праксе, пречесто остаје изван токова савре-
меног мишљења и не гледа критички на то шта је методичка мисао. Као да је 
методика теорија поступања која не сме да критички мисли о самој себи, као 
да је могуће критички не мислити о себи, а ипак критички мислити о било 
којој наставној и образовној пракси. Оно што у целини нововековне мисли 
мора остати живо присутно је декартовско критичко самоиспитивање, а не 
понављање образаца и готових модела. Некада је тако више но пуко прено-
шење схоластичких проблемa, што би морало да буде за нас данас посебно 
поучно и упозори на методички схоластицизам. Није нимало случајно да се 
та критичка мисао системски развија између Лока и Хјума, између Русоа и 
Волтера, између Канта и Фихтеа. Последње што би се овде тражило од мето-
дичара јесте да морају да проучавају историју филозофије и постану фило-
зофи, али се развој мишљења и идеје образовања од антике до наших дана не 
може и не сме искључити. Колико расправа, да наведем један пример, има о 
дијалошкој методи, а у колико се углавном практицистичких расправа узи-
ма у обзир дијалошка метода код сократоваца и питагорејаца, у Платоновој 
Академији и Аристотеловом Лицеју, у перипатетичким вежбама или стои-
чким расправама, колико се уопште зна за писање кроз дијалог све до рене-
сансе, и за сам жанр дијалога до Ђордана Бруна, па чак и замишљене распра-
ве Монтескјеа и Макијавелија? Кад томе додамо проучавање књижевности, 
како се сме не знати за смисао и сврху не само драмског дијалога, за који се 
и зна, већ и за дијалог у поезији и разлоге нестанка дијалошког романа, ре-
цимо како их објашњава Кајзер (Кајзер 1973), али и доминацију дијалогици-
тета, како га тумачи Бахтин. Не може се расправљати о методу и методици а 
да се знања о дијалогицитету (Бахтин 1989; 2010), цензури и сукобу факулте-
та или, ако је реч о књижевности о конфликту интерпретација (Рикер 2010), 
не укључе у расправу. Дијалогицитет је основ за контекстуално разумевање 
истине и претпоставка разумевaња хијерархизације дискурсних пракси. Без 
сукоба различитих становишта и борбе за истину нема врлине у академским 
процесима, ни смисла у академском животу. Има удобности повлађивања 
владајућим идеологијама, академска послуга и извршиоци се за послушност 
и обављене послове награђују. Ментална корупција, или пуки шићарџијски 
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инстинкт, разједају академски живот, искривљују образовни систем и обе-
смишљавају наставну праксу.

Јасно је чему служе тешке речи, макар њих неколико колико човек 
стигне да каже док још хоће и може да настоји да нешто каже, толико више 
уколико му је стало до одабраног аудиторијума. Зашто је данас више него 
очекивано да останемо што даље од поменутог цинизма постојања који би 
одговарао Шопенхауеру, иако је управо он, и то на најбољем месту, означен 
као Учитељ? Зар то не би морало да нас покрене? Ко је и зашто је Учитељ? Да 
тако види свог великог претходника, дакле као Учитеља, постарао се једини 
методичар циничнији од свог учитеља (Платон и Аристотел то нису били), 
дакле Ниче. Ниче одлучно види у Шопенхуеру Учитеља, што је Шопенхауер 
и очекивaо да буде (Ниче 1982; 1993; 2019). Он је у себи тражио тај капаци-
тет поучавања и гледао да се надмеће са Хегелом, који је дуго био неупоре-
диво популарнији и чија су предавања била толико посећена и цењена. Хтео 
је, Учитељ Ничеа, да својим погледима на свет као вољу и представу све ме-
тодично помери у страну: јер одговор више није био у домену метафизике и 
апсолутног духа, већ света као представе у којој ваља видети себе. Обрт од 
хегелијанске проблематике духа до шопенхaуеровске воље и од феномено-
логије духа до света као представе – чак и ако се не удубимо у све деликатне 
нијансе, чак и ако нас историја филозофске мисли уопште на занима – зар то 
не звучи врло савремено? Са пуном свешћу како историја филозофије није 
омиљена у методичким расправама, и управо зато, вредело би рећи да сас-
вим независно од тога колико нас историја мишљења привлачи и надахњује, 
не можемо избећи последице уколико се уместо за критичку мисао одлу-
чимо за верно понављање, макар они били и нови, образаца, калупа, моде-
ла. Треба имати креду у руци, или фломастер, треба писати по табли, још је 
боље ако је она интерактивна, треба имати упаљен пројектор и понеку ком-
пјутерску презентацију, треба се кретати по учионици, добро је сетити се 
ђака у учионици и подстаћи их, али ваља некада оставити сунђер и креду, 
искључити уређаје који су чудо још само у нашим сиротим школама иако су 
нам дани и животи накрцани њима и технологијом, треба некад застати и за-
мислити се, не нужно усред часа, замислити се о томе ко је и шта је Учитељ.

Иако није прилика да се то питање одлучно постави, могло би се рећи, 
без злобе, са искреном дилемом, како то да најбоље мисли о образовању и 
поучавању, од антике до зачетка кризе филозофије и педагогије у деветнае-
стом, драматичног развоја у двадесетом и суноврата на прелазу у двадесет 
први век, остају толико по страни и да их нема уопште, или има тако мало 
у нашим академским расправама? Чак бих могао да помислим како је један 
од најбољих начина да читаоца овога текста уверим како не треба ни да га 
прочита управо то што помињем филозофе и филозофију, некмоли да пи-
там зашто не бринемо о томе шта каже Ниче о Шопенхауеру као Учитељу. 
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Какво је само то сведочанство о односу ученика и учитеља, и поука о врли-
ни мишљења. Изазови критичке мисли од Канта до Гадамера и од Русоа ре-
цимо до Рансијера (да можда претежак изазов негативне херменеутике од 
Ничеа до Фукоа оставимо у овом часу по страни) практично се не појављују 
у настојањима да се заснује и промисли једна од најделикатнијих и најваж-
нијих области какво је питање о преношењу знања и увођењу најмлађих чла-
нова друштва у заједницу образованих. Оно што би морало бити у осно-
ви мишљења о конкретним процедурама и поступцима – установити добре 
разлоге за њих и објаснити најшири смисао целине исхода – пречесто сас-
вим изостаје. Можда ће успавани у немишљењу, штитећи ту привилегију по-
слушних, радије потценити или избећи некога ко би покушао да их тргне из 
практичарског дремежа, него да се запитају о коначном исходу рада на тран-
сформацији образовања која некада више личи на девастацију образовног 
система него на његово осавремењивање. Упркос томе, дошао сам на Ваш 
љубазан позив отвореног срца, пун кантовске и гадамеровске добре воље, са 
надом да разговарамо. Док дописујем ове тешке редове, вероватно кварећи 
какав-такав утисак који сам произвео говорећи на скупу, волео бих да упр-
кос свој неугодности питања која се осећам обавезаним да поставим остане 
и траг пријатности сусрета због које је било врло лепо на скупу, надам се и 
на пленарном излагању. Желео бих да се у овом жељеном и нежељеном ре-
ферату задржи дух отвореног сусрета и дијалога. Тон коjи ће бити очиглед-
нији у примерима и сећањима, док се дође до њих, не треба да поквари упо-
зорење које нисам спреман да прећутим како бисмо се лакше осмехивали у 
неком будућем сусрету.2 

Под заставом савремене и динамичне наставе прилагођене потребама 
сваког ученика и усмерене ка ономе што друштво наводно очекује од њих, 
можда се заправо одвија насртај на идеју да сваки грађанин треба да буде об-
разовани члан друштва, самосвесна личност и критички настројена индиви-
дуа која у својим индивидуалним и колективним правима налази хоризонт 
обликовања сопственог идентитета. То је проблем који нас тишти, он далеко 
превазилази оно на шта се може упозорити у једном излагању и превазилази 
могућности овог пленарног излагача, али нема разлога – колико год се неко 

2  Само пленарно излагање, захваљујући околности да је снимљено, може се, ако 
је некоме до тога, и одслушати, а овај текст може се и не прочитати. Терет тешких 
питања посебно лежи у томе што се на њих не очекује одговор само у реченицама, 
него у некој будућој пракси и у слободи да се наредној генерацији не само допусти 
да мисли и да мисли другачије, већ да буде обавезна да ради боље од нас. Ако 
наредну генерацију не буду омели толко колико су нас омели распад државе, ратови 
и санкције, пљачкашки походи странака и насиље једног пријема који није само 
интеграција него и натеривање на промену погледа на сопствену историју и културу, 
управо тешке речи би могле постати правило. Тај терет доносио би једну другачију 
угодност, срећу дубоко проживљеног сазнања и са разумевањем благо изреченог не.
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уплашио великих имена филозофије – да се не каже и на начин који би сва-
ко морао да разуме: врлина је на удару у временима пропасти и томе се ваља 
опирати, а учитељи и учитељи учитеља у томе имају посебну улогу и изузе-
тан задатак. Уколико се ту још више попусти, ничега више бити неће. Ничега 
као правог и целовитог образовања, биће наравно обуке слуга и слушкиња, 
у томе се бар може увек бити родно равноправан иако уз кмета нисмо имали 
и реч за кметицу, довољно је било да буде жена како би била нечији посед. 
Они који су вољни да допринесу менталитету послуге, ти су данас можда 
идеолошки добродошли, али учитељи учитеља не би смели себи да дозволе 
да буду заслепљени шареним лажама и примитивном пропагандом незнања, 
лажне слободе, друштвеним игрицама, лаким медијским забавама, пропа-
гандом исељеништва. Слаба и све слабија писменост, образованост, култу-
ра и самосвест увод су у нестајање културноисторијских заједница. Треба 
бити професионални идиот, па веровати да је имати мањи број часова јези-
ка и књижевности у програму но неке друге, мудрије заједнице случајно и да 
је израз наднаравне способности грађана Србије да уче брже и боље од, ре-
цимо, Француза и Руса. Живот у Европи већ данас подразумева вишејезич-
ност и разне врсте функционалних диглосија, како томе може да допринесе 
слаба писменост и непознавање врхунског домета који језик постиже упра-
во у књижевној уметности? Треба бити нешто много горе од професионал-
ног идиота, па не видети како се једноставна и поразна истина о пројекто-
ваном незнању скрива иза овога. У друштву у којем је све нормалније него 
да учитељ може од свог личног дохотка да нормално живи и стекне кров над 
главом, нема места за учитеља, у таквом друштву учитељевање није посвеће-
ност о којој се сања, ту нема места ни за ученика, па он сања само како да по-
бегне, а ускоро га не мора бити ни за учитеље учитеља. 

То све само на први поглед делује као да има мало везе са Кантовим 
списом о просвећености, за који је још понеко чуо, док се о његовом спису о 
васпитању мало зна, колико и о Ничеoвом узвику о Шопенхауеру Учитељу, 
у којем постоји и смртна опомена како се наука не сме препустити послу-
житељима. Можда наши методичари не морају свакога дана читати и вели-
ке филозофе, али морају узети у обзир развој мишљења, као што би морали 
узети у обзир и једно нимало тихо упозорење да се ствар науке не може оста-
вити лаборантима, техничарима и послужитељима, да се ствар образовања 
не може свести на обуку и препустити тренерима: ко није у стању да васпита 
добар укус и добру мисао, тај не може да буде учитељ, колико тек не може да 
буде учитељ учитеља. Ништа се не сме препустити техничарима знања који 
робују налогу неолибералне пропаганде којој успева оно што ни маоистич-
ки терор у васпитању није могао: да натера човека да верује како је добро да 
ради у корист другога. Само што је тај скривени други сада врло очигледна 
фигура власника, а не класна заједница. Човечанство је у доба велике себич-
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ности и похлепе пружило прилику онима који имају менталитет слуге да се 
истакну, и на то се не може довољно одрешито и јасно упозорити.

Тешка је нелагода што се живи и ради у овом и оваквом друштву, 
постоји и зебња да се све академске врлине, па и методологика потребна за 
очување врлине не изгубе. Учити учитеље, то је задатак пред којим би и по-
лазници античке Академије и Лицеја морали да устукну, то је огроман, најте-
жи задатак. Мисаон човек, ако заиста говори, увек говори са зебњом у срцу 
и нелагодом, чак и ако се радује сусрету и спокојан је, макар из, филозофски 
гледано, песимистичких разлога. Паскал (Блез Паскал, не Паскал Казанова 
која се код нас још не чита иако је њен тренутак можда већ прошао) каже да 
нам бог ништа није дужан, па нам није ни обећао да ће нам бити добро у жи-
воту и да ће све бити како ваља. Може бити било како. Живети са зебњом у 
срцу и нелагодом води ка питању хоћете ли настојати да свет (барем толиц-
ко-колицко можете) учините бољим, или ћете допринети ономе што раза-
ра везе између људи, квари све што је добро, напокон руши идеју знања и 
девастира образовни систем. Да се не каже одмах, готово савршено сурово, 
да је питање методике академског живота то што се неко како год дочепао 
универзитета све што у академском животу треба постићи, па после само 
инерција, трајање, прилагођавање тренутку, да мање боде очи што је неко у 
најбољем случају академски медиокритет, некада полунезналица или отпола 
комедијант, понекад и будала. Или треба до граница сопствених моћи бити 
професор, посебно учитељ учитеља, а то значи да верујеш у доброту, знање 
и истину, да си посвећен интелектуалном трагању и да бринеш о истини-
тости колико год било тешко или немогуће утврдити шта је истинито? Тешка 
је тема коју овде излажем са специфичном сврхом, јер се обраћам овом ауди-
торијуму пред којим није сасвим једноставно са строгошћу захтева рећи ме-
тодика академског живота, премда је негде у Француској већ написана сти-
листика живота, па ово проширење може да буде живописно и да настав-
нике, сараднике и студенте Учитељског факултета, учитеље учитеља и учи-
теље, каква дивна реч, подсети шта је академски живот који их, не само док 
су на факултету, спаја и обавезује.

Проширење појма методике нема револуционарне амбиције, то је 
пријатељски строго упозорење да се од бриге о процедурама и поступцима 
не заборави на врлину и смисао, да се због околности и терора који трпимо 
не пристане на све и не попушта насиљу над образовањем. Једва да се у дана-
шњим условима сме говорити о проширењу било чега, а заправо потребно 
нам је више знања и способности, више компетенције у свему што чинимо 
и радимо, потребни су нам повољнији животни исходи образовног процеса, 
свега нам треба више, осим политикантства и лоповлука који је овладао са-
мим коренима друштва. Само неморала и немишљења данас има превише, 
свега осталог је премало.
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Зато је битно да појам методике не буде сужен и сужаван, некада и зато 
што је привидно лакше затворити се у своју малу научну област и бити на-
око безбедан. Не треба се шћућурити у својој шерпици сазнања као да у њу 
стаје цео свет. Ко својим учењем не пружа отпор приликама које су завла-
дале, и девастацији образовног система, тај није само сувишан и бесмислен 
облик академског живота, већ је непријатељ бољег друштва и људске, как-
ве-такве, среће. Нису нам студенти поверени да бисмо од њих правили сту-
дентске мороне, студомороне, који ће једнога дана учити ђаке да буду идиоти 
будућности, слуге и јефтина послуга лоповима садашњости. Када би се по-
нављала оваква генерална питања, као да треба сагледати филозофију мето-
дике, и методику образовног живота јер она обухвата и методику тумачења 
књижевности у школама, можда би се нешто покренуло не само у мишљењу 
већ и у школском деловању. Ово друштво већ деценијама тоне и распада се, 
а наши ђаци и студенти не маштају о великој и лепој будућности коју оства-
рују на основу знања која покушавамо да им пренесемо, за која бисмо да их 
заинтересујемо, која они настоје да стекну и за себе уобличе, већ маштају 
како да побегну одавде, од овог друштва и државе, укључујући и нас. Толико 
о нама – шта смо, ко смо, какви смо. У таквим условима тобоже академски 
фрфљати о струци, или се задовољавати пуким жаргоном било које науке, 
па отуда и методике, савршено је неодговорно и погрешно. Није наша при-
марна кривица за оно што се у друштву данас догађа, али и ми смо део тог 
друштва и са проблемима који су пред нама се ваља ухватити у коштац тако 
што ћемо се озбиљно замислити над оним што радимо, а не само старати 
како да опстанемо на својим малим академским положајима. 

Уколико се каже да се мора мислити о смислу и сврси методике уопште, 
онда се мора разјаснити и зашто је толико тешко изаћи из устаљених про-
токола и напустити утабане путеве методичке мисли, онакве каква та ми-
сао јесте. А у њој влада зазор од строгог мишљења иако су Хегел и Сосир, 
Бахтин и Фуко, Вигенштајн и Лакан врхунски предавачи чија је учитељска 
пракса битна. Хегела и Сосира су записивали, Лакана и Фукоа су снимали, 
па су ти записи и транскрипти мењали токове мишења у последња два века. 
Витгенштајн је одлазио из Кембриџа да буде учитељ у норвешком селу, оста-
вио је незамисливо велико богатство (наследио је иметак који је био раван 
целокупним аустријским златним резервама) и отишао да буде учитељ цело-
га живота. Прочитајте Витгенштајнове бележнице и Хајдегерова предавања, 
макар одгледајте Гадамерова предавања из историје филозофије или одслу-
шајте дијалог Адорна и Блоха о утопији на ју-тјубу или како Хана Арент го-
вори о тоталитаризму, слушајте увече предавања са Колеж д’ Франса и пог-
ледајте описе курсева са Екол нормал суперијер, или Јуропиан гредјуејт скул, 
или макар неко анемично Агамбеново, хистерично Жижеково излагање, 
школски час Кетрин Малибу, размрдајте се и ето вам прилике да постану ко-
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рисна примитивна средства попут друштвених мрежа на којима ипак има и 
група које деле врхунске материјале, или ју-тјуба на којем ипак постоје вр-
хунски видео-снимци. Не захтева се од вас десет година самотничког рада, 
ни то да знате како је Абелар преобразио теолошке поуке у жив дијалог са 
студентима (читајте о историјским нијансама сократовске, платоновске, сто-
ичке, епикурејске, абеларовске, ренесансне и потоњих дијалошких метода), 
захтева се само мало живог духа који се тражи од ђака, студената и учитеља, 
а где је тај живи дух у нама? Уколико бисмо себе извели на чистину, без обзи-
ра на то да ли у томе видимо антички идеал или Хајдегеров појам, или не ви-
димо ни једно ни друго него једну лепу слику, зашто би било немогуће бити 
толико смео да се затражи да се методика, јер је данас о њој реч, али не само 
она, већ она да би омогућила и нешто друго, другачије обликује? Да се обли-
кује тако да осим практичних упутстава и радњи које су потребне у основ-
ним и средњим школама, обухвати и целину искуства поучавања и најбољих 
предавања која су одржана током прошлих векова? (Ако се нико неће наљу-
тити, можда бих питао могу ли реторичари као што су Демостен и Квинти-
лијан, и учитељи као што су Епиктет и Цицерон, да буду значајни макар ко-
лико Милија Николић и Љиљана Бајић, да се задржим на свом факултету, и 
свом студентском искуству, а ви додајте рецимо неког кога сте недавно ци-
тирали.)

Прича из живота 
(може слободно да се чита, садржи понеко забавно сведочанство)

Смело треба кренути шумским путем, као што је онај чувени Филозо-
фенвег којим се, кроз шумарак поврх Тибингена, некада ишло. Живот уме да 
донесе лепе прилике, тим путем кроз шуму водио ме је један млади Горанац 
Аслан, диван млади човек, док сам на неколико месеци деведесетих био по-
штеђен квазисоцијалистичког и јуловског режима, који се чинио најгорим 
што нас је снашло све док нисмо упознали да сличне чари имају и демокрн-
тија, како сам је једном назвао, и ово доба у којем човек човеку, да се наша-
лим на рачун историје филозофије, није само вук него и вучић. Шетао сам од 
Теологикума, у којем су сенке Хегела, Шелинга и Хелдерлина, до краја стазе 
и мислио о томе како је Хегела обавезивало оно што Гете воли и како је за-
вршна реч велике повести духа дата Шилеровој поезији. Баналан је корак по 
свакој стази, ситан тај младалачки труд да макар прођем путем којим су хо-
дали велики немачки филозофи, цео је живот прошао у шетњама по свету и 
жељи да када се вратиш кажеш макар по нешто, толико-колико можеш, сту-
дентима и колегама. Шта је од тога било, видели смо, толико и о овоме који 
је говорио и о онима који су слушали, но зар то сме човека да спречи да увек 
постави свако најтеже и пре свега основно питање. У овој прилици, то пи-
тање је зашто би мишљење о методици остало изван хоризонта мишљења 
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које је обликовало разумевање овога света који нас окружује, када је методи-
ка важна и за њега и за сам универзитетски живот? Како методика мисли и 
шта мисли? Практичност и усмереност на делатни рад нипошто не осујећују 
темељно промишљање, напротив, уколико се дубље замислимо, боље ћемо 
радити и даље досезати у својој свакодневној пракси. Не да бисмо глумили 
дубоке, филозофијски изображене воздизателне и отачаствујушће мислио-
це, а има и таквог глуматања, при чему се иједан прави мислилац или нешто 
из историје мишљења макар у најосновнијим цртама  не познаје, већ да бис-
мо стално се питајући шта то радимо били достојни тако узвишеног задатка 
као што је учити учитеље. У томе се мора бити целином свога живота, па 
уколико већ не треба да поновим шта је херменусија, о томе има понешто на 
другим местима, могу покушати да покажем како се укрштају путеви живота 
и зашто је важна обавезаност учења учитеља.

Спремајући овај текст за штампу, а он је био припремљено али и спон-
тано пленарно излагање, и додајући у њега по неку тешку референцу која се 
у миру читања зборника, уколико има воље за то, може потражити и о којој 
се може у том истом миру размислити, волео бих да се задржи нешто од жи-
вог излагања и веома лепе академске атмосфере у којој се скуп одвијао. Чи-
нило се, све време, како заиста слушамо једни друге и разговарамо. Тако сам 
са посебном пажњом слушао и колегу и колегиницу који су нам испричали 
две романтичне приче о томе како су имали дивну учитељицу, дивног на-
ставника, дивног разредног старешину... То је чаробно кад имате среће у жи-
воту. Ја сам, међутим, имао грозну учитељицу и најбоље што памтим о њој, 
то је да сам стално имао смањену оцену из владања. Слобода ми је увек била 
блиска и био сам спреман да платим цену за њу. Ишао на такмичења, углав-
ном и побеђивао на њима, али ништа лепо и вредно памћења од ње нисам ни 
научио ни доживео. Научио сам да не смеш да рашириш мантилић (то чудо 
нико није носио осим мене, али моји родитељи су били конзервативни људи) 
као да су то крила авиона и јуриш децу, посебно девојчице које се тако слат-
ко смеју и беже по дворишту, јер онда мораш да идеш по маму и онда те сви 
грде иако ти није јасно шта си то страшно урадио. Добро, јасно је да сам знао 
да не треба да се тучем иако је тог било стално у моје доба и тукао сам се без 
много оклевања, мада је ово се у том изразу углавном непотребно, али шта је 
погрешно ако регујеш кад неко у реду гурне неку девојчицу или неког мањег 
ђака? Зашто да тог непажљивог клипана мало не гурнеш како би постао фи-
нији, то ми није објашњено док ми је смањивана оцена и ја сам до данас ос-
тао уверен како свакога треба бранити од насилника, отуд ми оно се у прет-
ходном исказу, које није Хајдегерово се иако и код њега постоји, није баш по-
требно. Није ме научила та стара, уморна и разочарана, усамљена учитељица 
Мара Крајишник ни то да желим да све и свашта знам. Напросто сам био та-
кав, читао сам све што стигнем и нипошто нисам желео да једна комшини-
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ца старија три, и један комшија старији две године, знају нешто а да ја то не 
знам. Кад сам први пут у четвртом разреду основне школе чуо за субјект и 
предикат, забезекнуо сам се да човек у школи може нешто и да научи. До тад 
сам ишао сваки дан да видим другаре и да нађем неку ђачку гратификацију 
свог субјекта у школској средини. У вишим разредима основне школе пре-
давала ми је наставница која је на моје највеће могуће чуђење, дође ми некад 
да истражим како је то било могуће, добила награду „Доситеј Обрадовић” 
као педагог. То је ваљда најдосаднија жена у историји човечанства, која је уг-
лавном бринула о ајвару који је држала поред наших писмених закључаних 
у неком ормарићу на дну учионице. Сећам се, као да је то данас било, и како 
је црна, хладна, далека, досадна и како муклим гласом каже да данас треба 
да нам предаје једначење, а код куће је чека да пече папарику. Колико сам се 
само чудио шта је ту тако посебно у том печењу паприке, моји то нису ради-
ли и тек сам пре неколико година, када сам први пут сам правио ајвар, уви-
део да испећи и огулити тридесет кила паприке баш и није тако једноставно. 
Какве везе имају ајвар и једначења, то међутим превазилази моје познавање 
историје логике и филозофског мишљења. Тривијалност школе, која може 
бити и прибежиште у хаосу живота, некада је огромно. Није реч о чувеној 
баналности зла, него о непознатој баналности добра и неподношљивој три-
вијалности свакодневице. А ако ме некада баш буде неко питао, испричаћу 
му и анегдоту о палачинкама са прве седнице Већа катедре којој је у јесен 
1984. присуствовао асистент приправник Александар Јерков.

Све је то, цео основни образовни процес, било катастрофа. Био је је-
дан блесак, неки професор Алимпић. Потицао је из истог места у ком је жи-
вео мој деда у Војводини. Онижи, чврсто грађен, левак који је писао десном 
руком да не збуњује ђаке, имао је неке чудне танке и кратке бркове, тврд по-
глед и леп, контролисан осмех, мало сам га се плашио и мало сам га волео, а 
био сам одушевљен, сваки час је био другачији. Он ми је предавао шест ме-
сеци и почињао часове лудачки улазећи унутра, збуњујући нас причама, за-
час смо били у Африци и онда у Спарти, држао је лењир као копље, знао оно 
о чему говори напамет и није гледао у свеску, свака реченица је била цела и 
имала смисла, а онда је ишчезао. Морао сам да дочекам да случајно упишем 
Десету београдску гимназију, уместо Математичке гимназије у коју сам хтео 
да одем, па сам у последњи час одустао држећи у руци Аласову диплому за 
победе на математичким такмичењима, и да ме тамо првога дана, са првог 
двочаса књижевности Петар Пијановић избаци. Мене који сам, да то кажем 
са себи својственом скромношћу, био мала легенда основне школе па ме нас-
тавници нису ни питали него ми уписивали петице да приштеде време за 
друге. Али какав је то само био почетак часа, дао бих скоро све на свету да 
ми се некада тако нешто још једном деси и више ми од целог Филолошког 
факултета вреди већ и то избацивање са часа, а тек оно што ме је Петар на-
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учио на часу и у бескрајним разговорима о књижевности. Када ме је за си-
тан мангуплук избацио са свог првог часа, биће нам и разредни старешина, 
стајао сам два сата у ходнику и размишљао: ако сад изађем из ове школе, ни-
кад се више нећу у њу вратити, а ако стегнем душу и издржим ова два часа, 
онда ћу завршити ову гимназију, и све ће једноставно и лако проћи. Два сата 
су поред мене пролазили наставници идући у зборницу, сваки други ме је 
питао зашто ту првог дана у школи стојим. Одговарао сам врло смирено и 
помало пркосно, и тако је боља трећина наставничког колектива моје гимна-
зије одмах сазнала за мене. Петар је променио мој живот, утицао на све што 
сам у животу радио, нема шансе да дођем било где, нарочито не онде где је 
он радио или живео а да то не кажем, да се зна ко ми је и како предавао срп-
ски, како сам имао много више од наставника, пријатеља и заштитника, како 
сам имао животног Учитеља. Ко зна какав бих био електроинжењер, инфор-
матичар или математичар да нисам срео Петра Пијановића (и читао Киша 
и Пекића). Био је страшан даса, у мојој свесци из првог разреда могли сте у 
белешкама да нађете Штајгера, Кајзера, Велфлина… Годину дана касније сам 
први пут срео и његовог пријатеља, овог господина Јовановића и знам га ево 
четрдесет и две године. Нећу дозволити себи лицемерство да због формал-
ног односа, који у овом тренутку мора да постоји, не кажем овде како јед-
нога дана морате да му подигнете споменик на Учитељском факултету, јер 
је за свога боравка и живота на овом факултету направио алтернативну ка-
тедру за књижевност, за језик и за методику. Београдски универзитет је зах-
ваљујући пре свега његовом труду, а онда и труду њих двојице, данас у овом 
филолошком домену двоструко снажнији, бољи и развијенији него што је 
био пре.

Захваљујући Петру нисам стално седео на часовима, него сам често 
остајао у сјајној школској библиотеци, била је пуна изванредно одабраних 
књига из свих области, посебно књижевности. У једном од тих лепих биб-
лиотечких дана, то данас када сам и управник Универзитетске библиотеке 
има посебну боју, потегао сам књигу Светозара Петровића са полице. Књи-
га почиње анегдотом како је предавач ушао у учионицу, извадио марамицу 
(ја носим папирне марамице тако да не могу да изведем тај трик пред вама), 
затим ју је пресавио неколико пута и рекао: „Када бих пресавио ову марами-
цу педесет пута, шта мислите колико би он била дебела?” Замислимо свој час 
и ученике који су почели да нагађају. Једни кажу десет метара, један би ре-
као километар, један – ма сто километара. Предавач је рекао, каже Светозар 
Петровић, ако би се педесет пута пресавила, марамица би досегла од земљи-
не кугле до Месеца. То нам је тешко да замислимо јер њена дебљина расте 
експоненцијално, осим уколико се сетио чувене легенде о шахисти и охолом 
владару. (Као награду, мудри шахист је од владара затражо да му да онолико 
жита колико се добија ако ставите једно зрно на прво поље, па два зрна на 
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друго, четири на треће, осам на четврто и тако све до последњег. Ако не зна-
те легенду, шта мислите, колико има зрна жита на шездесет четвртом пољу? 
Одговор је запрепастио владара који је мислио да шахист тражи ситницу, да 
нема толико жита на целој планети, толико је експоненцијални раст незами-
сливо велик.) Изненађујућа слика овога незамисливог увећавања обликује 
моћан утисак незнања. Тако се осети учинак незнања, осети се двострукост 
знања и незнања, и у часу када нешто сазнајемо осећамо и једно и друго. Зато 
је опасно заборавити на незнање, не у апстрактној, општој форми, већ у овој 
чулној, конкретној црти доживљаја незнања усред једног сазнања које делује 
као објава. Једноставна математичка пропорција малог и бескрајно великог 
ствара сасвим нови утисак у којем се заправо назире поље на којем почиње 
доживљено знање. Сазнајна релација више није механичка, умножавање и 
нарастање знања има посебан егзистенцијални квалитет, упућује на моћ која 
покреће сам живот. (За неког сладокусца додаћу овде како уместо Лакановог 
чувеног малог а – objet petit a, које, рецимо, покреће жељу, а је овде ознака за 
autre, данас славни појам другог – може да се замисли велико А – grande A, где 
ће А стајати за оно што је Академско и није мртво, него покреће осећање жи-
вотне моћи сазнања.) Није знање напросто у животу, као што се примитив-
но представља, већ је проживљено знање сам живот и сав је живот у том жи-
вотном сазнавању и сазнању. Ниједан час живота, ни у најдубљем и најин-
тимнијем доживљају није несазнајан. 

Ту је она тачка коју настоји да погоди савремена методика, дакле да 
знање није неутрални, чињенични, информативни низ који тече из једног 
изворишта до неке тачке пријема, рецимо од учитеља до ђачке главице, већ 
да у знању постоји живост коју ваља открити и задобити, да знање има овај 
животни квалитет, проживљеност, егзистенцијалну моћ. Ту би, међутим, уп-
раво Шопенхауер и Киркегор помогли да се ово боље разуме и отргне од иде-
ологије школигрице на коју се егзистенцијални утисак проживљеног знања 
олако своди. Постоји тешко у животу и знању што и треба да буде тешко. 
Не учити тежину тешкоће, то значи обмањивати ђака. То су, на други начин, 
знали тако различити мислиоци какви су Кант и Хегел, Спиноза и Лајбниц, 
Маркс и Хусерл. Зато методика која брине о делању мора и да мисли, и то да 
мисли добро, да се добро замисли, а не да офрље понавља научене и не пре-
терано паметне фразе.

Утисак који ствара та марамица која лако досеже Месец када се до-
вољан број пута пресавије, и количина жита која не постоји на целој пла-
нети до које се стиже пуким удвајањем које почне од једног зрна на првом 
пољу шаховске табле, некад би се у дијалектици тумачили као учинак пре-
ласка квантитета у квалитет. Са становишта које овде заговарамо (да се по-
мало нашалим на рачун још једног од тих чудних, помодних концепата као 
што је advocacy), то је заправо тренутак у којем до онога који не зна долазе 
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појмови који још увек нису математичко знање, колико је делић милиметра 
подигнут на педесети степен и колико је два на шездесет и неки степен, ту се 
не знају ни математичке функције ни физичке карактеристике које у свемиру 
досежу овакве експоненцијалне величине, рецимо број галаксија у свемиру, 
количина атома водоника или количине материје и тамне материје. Смисао 
ових анегдота није у приближавању стручном знању него у дубинском ефек-
ту изненађења који открива основно својство неразрешивог пара знања и 
незнања. Сусрет са том упареношћу и нераскидивошћу уме да бескрајно из-
ненади и у нечему надахне сазнајно мотивисаног човека. Ту у том утиску чо-
веку приступају феномени и појмови који иначе не би могли да се покажу и 
који се не могу непосредно описати. Они су, међутим, једнако важни у обра-
зовном процесу и они који хоће да буду учитељи учитеља треба да открију 
тајне овог двојства.

У некој другој срећној прилици, тад сам већ био одрастао човек и мла-
ди колега, прочитао сам како Дерида, један од хероја мог образовног процеса 
и велики предавач, на једно предавање доноси поклопац од јогурта на коме 
пише „Yes!”. И онда говори о томе шта значи рећи „да” у Џојсовом Уликсу, 
напомињући да се у том часу обраћа стручњацима. Дерида бира егзистен-
цијалну категорију пристанка, не пуку потврдну речцу, која повезује и де-
центрирани, расути субјект са околностима живота. Афирмација, потврд-
ност, пристајање, не само технофилолошка проблематика исказивања код 
Џојса, то је она димензија у којој се сусрет са расточеном језичком свешћу и 
лепотом Џојсове имагинације појављује као оно незамисливо у математич-
ким примерима. Сваки стих и сваки роман су као педесет пута пресавије-
на марамица, сваки књижевни језик је као жито: невероватан учинак екс-
поненцијалног увећања. Експоненцијално увећање језика и измицање руба 
свести, то је оно што на хоризонту џојсовског текста изазива ефекат чуђења 
у којем видимо дијалектику знања и незнања, у овом случају надахнутог ту-
мача, читаоца романа и самог романа. При томе Џојсов роман не знајући са-
мога себе, зна шта је књижевност, он самим собом изазива неверицу. Ово на 
први поглед делује сувише компликовано, али ако бисмо то мало једностав-
није рекли, онда бисмо казали само да сваки стих и целина романа делује као 
несагледиво дебела марамица или незамисливо велика количина жита, као 
експоненцијално увећање језика. У том чуду књижевности, у том симболич-
ком нарастању, одједном смо доведени до егзистенцијалног споја и границе 
знања и незнања, јер ту где можда најбоље знамо једно књижевно дело у исто 
време видимо сву нужност сопственог незнања о књижевности. Оно што се 
о њој не може знати, оно што у незнању изазива ову егзистенцијалну невери-
цу – како нешто може бити тако велико (незамисливост толиког увећања) – 
то што је у самом средишту чуђења и овог пара незнања и сазнања, то је наш 
прави циљ. Наши образовни циљеви и исходи које хоћемо да постигнемо у 
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образовању, воде нас до тога да упознамо роман и да живимо са књижевно-
шћу. И једно и друго је у основи дубоко прожето осећањем неверице и изу-
зетности које видимо као двострукост знања и незнања, двојност у којој нам 
се показује сва животност сазнања, учења, предавања. Само ко види целину 
овог незнања у знању, и обратно, знања у незнању, може да проживљено учи, 
зато је од пресудне важности учити и знањем и незнањем. Двојство знања и 
незнања нераскидиво је колико и двојство Учитеља и ученика. У овом дру-
гом односу, међутим, мање распознајемо неодољиви учинак, вредност и моћ 
незнања, и догматички га приписујемо само једном члану. Учење незнања, 
међутим, ствара егзистенцијални набој који се не заборавља, то је највећи 
недостатак нашег данашњег разумевања образовног процеса (и великог А).

Тебра и учитељ учитеља незнања 

(богови данашње простоте пали су на наше теме)

Било је великих примера Учитеља и ученика, било је и језивих као што 
су то Сенека и Нерон, али и у малим примерима исти је смисао доброг од-
носа и иста је лепота проживљеног сазнања и двојства знања и незнања. Во-
лети свог Учитеља, волети свог ученика и ученицу, живети у размени знања 
и радости сазнања, учити учитеље, волети и оне које је тешко волети, теш-
ко волети оне које је немогуће не волети... бити можда вољен али не волети 
оне који то обилато не заслужују и опирати се сентиментализму... Без тога 
би све личило на сентименталнопатетичну, христијанизовану образовну 
лаж у којој је услед образовне опсесије изостављен и супституиран ближњи. 
Постоје разноврсни терети које треба поднети и није неопходно да у извр-
тању свега дође до упозоравајуће Жижекове мржње према ближњем. Довољ-
но је у овом домену пружати одлучан отпор девастацији система образо-
вања, раскринкавати подлост подршке младим људима да остану незналице. 
Има тешких речи које се морају рећи о наличју образовања, од класних при-
вилегија до образовне и културне индустрије (после Адорнове и Хорхајме-
рове критике – Adorno, Horkheimer 1980), о одбојности према насиљу јавног 
мњења (после Хабермасовог комуникационог деловања – Habermas 1982) и 
потпуној неподношљивости империјалне свести (коју не обуздава Шмитово 
море без граница). О свему томе можемо говорити неки наредни пут. Кри-
тика великог знања, његовог грандизма, исто толико је важна, али не може 
се све у исти час и у истом тексту. Ни напетости у блискости коју образовни 
процес подразумева у овој се прилици не могу размотрити, иако би то било 
корисно пре него што, обраћајући се стручњацима, дођемо до јадног случај-
но саплмента (мора се та реч употребити, а не рећи само до додатка) причи 
о Свети Петровићу и Дериди.
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Добар пример напетости у блискости учитеља и Ученика је однос Лор-
да Расела и Витгенштајна. Њега има и у односу пожртвованог Мура и Вит-
генштајна, али Мур се није осећао компетитивно, поштовао је Учеников ау-
тентичан допринос филозофији. Однос професора Рикера и његовог асис-
тента, доцента Дериде је на другачији начин необичан. Док је дијалог Дериде 
и Гадамера оставио епохални траг, дијалога двојице Француза који су блиско 
сарађивали као да није ни било. Већ светски познатог Дериду нису ни на Ри-
керов предлог бирали за његовог наследника, нити су му дали професуру. 
Деридини учитељи били су такође Алтисер и Фуко, један је постао животни 
пријатељ којег је посећивао у болници и изводио у шетње до краја живота, 
други је био опонент са којим је неугодно полемисао – у прво време, мислио 
сам врло успешно, али сам касније кориговао и уравнотежио то мишљење. 
Има и чудних ученика, као у неком глупом вицу Рикеров асистент, незнатан, 
био је и данашњи председник Француске Емануел Макрон. Човек оклева да 
понови библијско Имануел („Бог је са нама”) за будућег председника којем 
Рикер захваљује што је допринео уредности Рикерове литературе у књизи о 
меморији и сећању, објављеној на самом крају опуса овог великог херменеу-
тичара. Кад допринесеш Рикеровој пописаној литератури, иако не можеш да 
досегнеш хоризонт Учитеља, можеш да будеш председник Француске. (Само 
ако пропаднеш као минорни дипломата можеш да будеш професор на Ко-
леж д’ Франсу, као Фуко.) Али Витгенштајнов филозофски потенцијал Расел 
је увидео после првих реченица огледа који му је лорд Расел задао да напише 
како би га проценио – то је Витгенштајн затражио пре но што одлучи да ли 
да се посвети студију филозофије. Уважени лорд и председник данас незами-
сливог Раселовог суда доцније је тај први утисак који је Витгенштајн на њега 
оставио описао рекавши да је био квиар. Тако је лорд то изговорио, па сам 
тако писао мислећи да ће то привући пажњу на овај сусрет, што се, нарав-
но, није догодило. Напетост њиховог односа је уписана у дубоко двосмислен 
Раселов опис, а реч ће постати назив за врсту културноисторијске теорије и 
родне позиције. У некој другој прилици можда ћемо разговарати о сведочан-
ству које је о Витгенштајновој необичности оставио један од најпознатијих 
енглеских критичара целе епохе Ливис, или о жарачу који се нашао усред 
скандала са Попером, овде је важно уочити како једна добро одабрана и теш-
ка реч може да дочара не само сусрет учитеља и Ученика, него хоризонт чи-
таве једне епохе која се отвара. 

Дозволио бих себи, сасвим далеко од свих ових великих примера, један 
непретенциозан гест који се потпуно спонтано данас наметнуо. На путу ка 
Учитељском факултету, док сам стизао на ово пленарно излагање, хтео сам 
да попијем кока-колу. Ја сам адикт и кокаколичар, какве лепе речи, а кафу 
не пијем уопште, ни турску ни домаћу, ни италијански еспресо ни капући-
но, ни фредо, ни лате, ни бечки меланж, ни америкен, ни старбак карамел, 
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ни ајриш, једина кафа која ми је пријала била је у дому сликара Бобија Да-
мјановског, док је свака кока-кола екстаза задовољства. Не пијем ни руски, 
кинески или марокански чај, ни шумадијски (кувану ракију), само инфузије 
и тизане, што је небитно чак и за Поароа. Све то помињем тек да се проши-
ри културолошка скица различитих навика и обичаја уписаних у различита 
пића. Или да се назначи митологија савременог живота, о којој би Барт мо-
гао да дода понеку реч. Тој митологији би се могло додати и штошта егзотич-
но, од римског освежавања водом помешаном са сирћетом, које због Христа 
бележи и Библија, до јужноамеричких напитака чија ферментација почиње 
тако што старије жене које га праве пљују у здробљену смесу, или монголског 
пића од кобиљег млека. Свет је тако разнолик и чудан.

У таквом низу културолошких назнака ваља видети и данашњи сусрет 
са флашицом чувеног напитка на којој је једно време штампан низ неких ле-
пих израза којима је циљ био да привуку купца. Писало је једно време прија-
тељство и љубав, писала су једно време имена далеких и занимљивих градо-
ва, било је после на њима мушких и женских имена. Можда неко пожели да 
узме у руку флашицу са драгим именом, сва-
ко, у свакој доби живота, има по неко, понекад 
тајно, име које му много значи. На флашици 
су, дакле, умели да се нађу трагови света или 
неке интиме. Савремени теоретичар би рекао 
да је све то нека врста кича. Лажна сентимен-
тализација и привид интимности су печат на-
шег доба, маркетиншка обмана. Иако комер-
цијализам чини своје, понекад се појави израз 
који као да је пукотина кроз коју се може на-
зрети истина о времену у којем живимо. У не-
ком од натписа на савременим производима 
понекад се види више од онога што пише. Тада 
се осим овог основног „купи ме”, појаве речи 
које као да је Хегелов дух времена утиснуо. Ис-
под најпознатијег светског бренда на флашици кока-коле коју сам долазећи 
на Учитељски факултет јутрос попио, пише: „тебра”. Погледајте, понео сам је 
да је у овом аудиторијуму стручњака покажем:

Да ли је то примерак који је био намењен да се ексклузивно дели у Зе-
муну, као у рђавим вицевима о Земунцима, или је сама провидност одреди-
ла да се зна шта ће бити речено на овом скупу и да марамици и Деридином 
поклопцу треба додати флашицу кока-коле на којој пише тебра? Као да је 
неко унапред знао како ће тећи пленарно излагање, говорнику је подметну-
та флашица са оваквим обраћањем. После се показало да има и иста таква 
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конзерва3, она је вероватно била намењена Сапиру који је сматрао да је аме-
ричка култура култура конзерви. Када је у конзервама Кембелова супа, као 
на чувеном Ворхоловом раду на који се осврће и Дерида (што је код нас по-
грешно преведено), то је слика у којој се препознаје дух америчке епохе. Ми 
бисмо томе могли да додамо нешто друго, пример када се о судбини Косова 
мисли из перспективе затварача за пивске боце и производњи лимених кон-
зерви, које производи истакнути политичар који повезује чак три пропале 
епохе – Небојша Човић, власник фабрике лимених производа у Железнику. 
У првом примеру на делу је уметничка трансформација, у другом политичка 
персифлажа и гротеска. Колико год били различити, оба примера у позади-
ни чувају неки савез са битним, са историјом сликарства или са српском по-
литичком историјом. За Ворхола је конзерва икона новога доба, тријумф тех-
нологије и можда тријумф практичности који делује као нова мртва природа 
у којој више нема природе. За улазак у српски политички живот, на који ути-
че и сазнање о дистрибуцији танког лима и продукцији чепова и конзерви, 
потребна је гротеска која је временом разоткрила чисти интерес. Што није 
нимало безазлено јер је на зачетку демокрнтије потпредседник Човић умало 
преузео сву власт у пучу којим је требало довршити егзекуцију премијера.

Када се најмоћнија компанија обрати овдашњем купцу приградским 
аргоом, ми смо за њу тебра. Тако нас види Кока-кола када проговори на-
шим језиком. Сви смо сведени на тебризам. У очима репрезента глобалне 
моћи смо оно што је најбољи локални израз. За кока-колу смо оно што смо 
сами себи. Тебра није само ружна шала на рачун српског језика и културе, то 
је истина која је том језику и култури намењена. У тој истини, савијајући се 
под културом конзерви и буразерском економијом, види се куда води дана-
шње време и како ће завршити образовни процес ако се у потпуности буде 
приклонио интересу крупног, страног капитала и ситних домаћих помагача, 
великих светских лопова и њихових овдашњих слугу: све ће завршити у те-
бризму. Тако ћемо говорити једни са другима, тако ће нам се светски моћни-
ци и обраћати.

3          
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Разлика између правог образовања и стања у Србији данас је тачно то-
лика колика је разлика између Деридиног „Yes!” и овог „тебра”, са којим треба 
да живимо. И то да живимо у буразерској економији, у буразерској власти, 
у буразерској отимачини, ово треба разумети у данашњем тренутку. Млади 
људи који су изгубљени заувек, довикују се око нас као у некој предмодерној 
заједници глумећи топлосрдачну блискост и рођаштво којег нема, тебрају 
једни другима јер немају и не могу ништа важно, паметно и добро да кажу. 
Ко може да пристане на то да смо дозволили да читаве генерације испадну 
из заједнице образованих људи двадесет првог века? Ко може да пристане на 
тебризам боље му је да веже камен воденички око врата и да се утопи, јер се 
помирио са тим да смо нашкодили оним малима и најслабијима који се у об-
разовном процесу дају нама на старање.

Наравно да тада, када сам читао Дериду, нисам знао да Тибоде, вели-
ки француски есејиста и историчар књижевности, такође расправља о томе 
шта значи рећи „да”, и то у распону од Дон Кихота до француске књижевнос-
ти краја 19. века. То је Дерида несумњиво знао, требало је да прођу године 
док нисам налетео на ту Тибодеову књигу и на тај текст. Могао сам међутим 
да знам, али је могуће да није ни Дерида у том часу на то мислио, шта пише 
Блох о томе како разумети фигуре пристајања у светској књижевности, како 
читати донкихотизам и донжуанизам, или Гетеовог Фауста и које су фигу-
ре водиље у животу када постоји таква врста моћног, снажног порива да се 
овлада светом. То што Блох пише о тихој француској срећи и о томе како се 
животу каже да, то сам много касније могао да повежем са неким струјама у 
психоанализи и отпором неурозама. Опирати се свим тешкоћама тако што 
ћете сами производити смисао који свету толико недостаје, и то значи свету 
и себи у свету рећи једно благо, пристајуће да. Човек мора читати разне књи-
ге и мора проћи пуно времена док се не саберу различита знања.

Поука цара филозофа Марка Аурелија даје још једну дубину фило-
зофији пристајања на коју се вреди вратити уз супериорно тумачење Пје-
ра Адоа (Адо 2016). Годину дана касније, могу да допуним Адоа и своје пле-
нарно излагање, сада знам тачно шта пишу антички историчари о Цезаро-
вим сузама пред кипом Александра Великог, негде у Шпанији, када је узди-
сао да је Александар, Аристотелов ученик, до тридесет друге већ освојио цео 
свет, а он, Цезар, мисли како у тим годинама још није учинио ништа вели-
ко. У том историјском сведочанству Цезар, као и Александар, показује своју 
унутрашњу несмиреност. Александар је тако дочекивао вести о Филиповим 
освајањима. Због те несмирености Марко Аурелије их обојицу, велике рат-
нике и освајаче, види као бића одређена недостатком, изван мира са самим 
собом. (О томе миру са самим собом тако давно сам писао повезујући Киша 
и Пекића, Гробницу за Бориса Давидовича и Како упокојити вампира, иако 
тада нисам све ово знао, али су два велика писца обликовали моју младост и 
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посвећеност књижевној критици.) Зато цар филозоф предност у односу на 
обојицу даје Диогену иако велики освајачи имају све, а Диоген нема ништа 
и неће ништа да има, чак му је и шоља из које пије воду сувишна. Марко Ау-
релије показује како у Диогеновом одбацивању иметка, славе, власти, ско-
ро свега, постоји један мир, спокојство пристајања, различито од Блохових 
фигура водиља и француске среће постојања. (Тек сада бих могао да боље 
протумачим Брехтову песму о Александру коју сам понекад умео у кабине-
ту да поделим са најбољим студентима.) У киничком одбацивању, баш као 
и у епикурејском самоограничавању, крије се фигура великог Да коју је овај 
киник изговарао сваким својим најгрубљим Не, најстраснијим одбацивањем 
и одбијањем у којем је пристајао на самога себе такав какав јесте и једино 
може да буде, дакле једно Да речено не свету, него самоме себи. У тој унутра-
шњој двојности, да се каже Да киничким одбацивањем свега, види се пара-
дигма која раскрива и природу двојства знања и незнања. Из ње следи сас-
вим другачија методика академског живота, киничко одбацивање свих ин-
тереса овога света како би се постигло дубље унутрашње сазнање. Свет у 
којем живимо, иако је једини, по много чему је неподношљив уколико му 
се не пронађе овај дубљи, унутрашњи коректив. Та унутрашња перспекти-
ва је неопходан лек. Лековити су и пристајње на свет онакав какав јесте и 
непристајање на то да такав мора да буде и треба такав да остане. То је ме-
тодичко двојство у којем се стоицизам претвара у делатно начело. Уз разу-
мевање унутрашњег двојства методика академског живота постаје делатна 
филозофија образовања. Ту је оно место до којег учитељи учитеља морају 
да стигну да би угледали велико У. Образовање није тренутак живота прове-
ден у школи, него само иницијални час после кога проводите живот стално 
учећи нешто у радости и страсти сазнања. То што је почело у школи, заправо 
је само увод у живот који је прожет изненађењима, живот који је ту да буде 
оплемењен и да оплемењује проживљеним сазнањима.

Иван В. Лалић у највишем уметничком изразу то пише за нас као amor 
fati – љубав за судбину, да страсно речено сопственој судбини. То је велика 
идеја којом се од ренесансе до краја 19. века и кризе човековог субјективи-
тета хтело одговорити на једну другу идеју која сеже од најраније антике и 
хомеровске рефлексије до краја средњег века, идеју arete (ἀρετή). Арете је вр-
лина, али питање је шта је врлина и којом врлином људско биће стиче само 
себе? Како се врлина предаје и учи, које су врлине учења и образовања, как-
ва је врлина образовање, све су то изведенице из основног става о врлини и 
обавезаности на њу. Са те старије платформе која је тешка, али и одлучујућа, 
и коју човек није успео да издржи у хришћанској врлини, све се боље види. 
Онда је лакше и показати да главна тема образовања није прибирање парти-
куларних знања, ни питање колико човек књига у животу може и треба да 
прочита, већ како да се усаврши у врлини и развије способност да са њом 
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проживи сопствени живот. (Генијалан је превод Хакслијевог романа на срп-
ски као Врли нови свет.)

Врлина школе, школства и образовања, врлина доброг одгоја, укуса и 
мудрости расуђивања, поништене су не само историјским догађајима, већ и 
менталним немаром. Не поништава се све споља, притиском на школу и об-
разовни систем, него и изнутра, дисфункционалним поступањем и падом 
ентузијазма. Наши утучени, напуштени и запостављени учитељи не могу да 
издрже понижење које им је намењено: хероји деветнаестог века, истакнути 
појединци двадесетог, на крају су постали нека сувишна бића која више нико 
не види и не уважава. И то је, најблаже речено, дубоко неправедно. Утолико 
пре се мора држати до себе и волети своју судбину, утолико пре ваља наћи 
и чувати животни елан, утолико више треба бити и остати добар. Могло би 
се уз античке мислиоце истаћи да је ентузијазам сам по себи врлина. Савре-
мено српско друштво га је изгубило и делом га и само напушта онда када се 
одриче своје историје и традиције, свог места у свету, које није изванредно, 
али није ни безначајно. Онога ко не поштује себе, то би морали учитељи да 
упамте и учитељи учитеља да заслуже, тога нико не поштује.

У тој унутрашњој девастацији олако се пристаје на опсесију која траје 
већ тридесет година: то је опсесија са којом се расправља о детету преопте-
рећеном у школи. Кад погледате историју те расправе, испада да је главна 
ствар да су деца преоптерећена и да их треба растеретити, после чега постаје 
нејасно како су деца пре тридесет и много више година излазила на крај са 
тим преоптерећењем са којим данас нико не може да се избори? Јесу ли то 
деца некада била џинови, а сада су патуљци, или се иза овога крије нешто 
друго? Да ли се само говори да су преоптерећена, а заправо су под тим сло-
ганом све више оптерећивана детаљима које у најбољем случају треба на-
бубати и заборавити. Зар су некада деца могла да науче све што данас више 
нико не може, док данас имамо микро-ђаке које треба ослободити обавеза 
јер им нису дорасли? Јесу ли те обавезе заисте теже него живот који их чека 
уколико се не уклопе у коруптивне механизме, партократију и буразерску 
економију? Шта се, гледано из овога угла, крије иза тебристичке пропаган-
де? Шта је сврха компромитовања идеје знања гомилом ситница и бескорис-
них детаља, чему планско руинирање система образовања? Руинирањем об-
разовног система добија се читав низ идеалних бесмислица међу којима је 
најновије постигнуће да треба натерати ученике Филолошке гимназије да 
раде математичке задатке како би положили националну матуру. Уместо да 
се упознају са историјом математике и улогом математичког мишљења, ис-
торијом науке и начинима стицања научних знања, уместо да чују и науче 
причу о науци, млади филолози треба да раде задатке? Уместо да се образују 
тако што ће разумети смисао и сврху математике у науци и животу, ето их 
где ће на приватним часовима решавати експоненцијалне једначине. Уместо 
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да једног дана читају Мику Аласа, не само његов роман о јегуљи, или неког 
савременика, рецимо књигу о историји математике професора математике 
на канадском универзитету Владимира Тасића, аутора Опроштајног дара, 
ова одабрана деца ће – решавати једначине? Сачекаћемо тријумф бесмисла 
да на матури ученици Математичке гиманазије анализирају александринац! 
Понекад мислим како ће ме једног дана замолити неки Тебра да саставим за-
датак за националну матуру о неодољивости отуз бира у роману На Дрини 
ћуприја, да видимо шта су деца у граду крцатом коцкарницама научила о ко-
цкању и да ли настава књижевности прати најновије друштвене токове. Да 
онда повежем коцкање на мосту и „Први пут с оцем на јутрење”, јер књижев-
ност је и уметност и поука без премца. Национална матура, која је одлична 
идеја, већ у старту се поткопава бесмислицама, на крају ће бити само питање 
да ли су је тебре на време провалиле да могу да препишу, или ко је и колико 
помогао својој деци на матурском испиту.

Погрешна прича о образовању и погрешан образовни систем данас 
код нас не доказују како је некада све било добро. Никада све није било до-
бро, од римског роба и грчког учитеља до Хегела и Доситеја као кућних учи-
теља. Како изгледа позноантичка школа лепо је описано у недавно преве-
деном делу посвећеном књизи и писцу у Византији у којој Каждан обичну 
школу у Старом Риму представља као мали дућан одвојен завесом од улице 
у којем за клупама седи тридесетак ђака док учитељ поставља питања и одго-
вара на њих. (За тај свој труд учитељ добија толико малу плату, подсећа Каж-
дан (Каждан 2018) да је један од најслабије плаћених и најнижих друштве-
них слојева.) У Византији ђаци немају клупе, него седе на овчијим кожа-
ма и пишу стилусима на коленима, али учитељ поставља питање моралног 
смисла онога што уче. Док разрађују текстове они расправљају о моралној 
поуци текстова и шта они значе за њих. Тако се улази у једну врсту дубин-
ске, анагогијске и апофатичке херменеутике. Обавеза је учитеља и ученика 
да ствари схватају изнутра и на тај начин развија се њихово знање. Напредо-
вање је напредовање у разумевању.

Античка филозофија окренута поуци о животу натерала би нас да де-
лимично коригујемо Кажданову оштру поделу и бранимо римског педаго-
га и магистра, али одлучно окретање ка унутрашњем хоризонту знања изу-
зетно је поучно. Кажданова слика разлике два образовања могла би да буде 
корисна утолико пре што се у нас оно што добије византијски печат брже и 
лакше прима (Каждан 2018). Позитивне предрасуде ваља добро искористи-
ти. (Истини за вољу, има и за Византију тешких речи, но о томе сам писао на 
другом месту, овде ће бити довољно да разумевање текста видимо као осно-
ву знања. Тој основи тумачење књижевности битно доприноси.)

Обавезно је да се мисли изнутра, да текстови не служе како бисмо се 
забавили и заиграли док успут понешто можда и стигне до малог мозга, него 
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да би се конституисала озбиљност коју препознајемо од Хумболта до наших 
дана као озбиљност грађанина и критичког субјекта друштва. Слободни об-
разовани грађанин себе схвата у тој озбиљности и хоће да у друштву про-
нађе ту исту озбиљност, а не тебре. Он хоће да у друштву пронађе систем 
друштвених вредности, а не ко је коме буразер и ко коме може нешто да сре-
ди преко везе. Ђак је, може да се каже по узору на једну чувену мисао, родно 
место човека, ту где је ђак треба да настане самосвесни и образовани грађа-
нин који обликује друштвене вредности и мења друштвене праксе и односе. 

Како би тражио уређење у којем ће бити најмање насиља и неправ-
де, ђак треба да има прилику да види слику уређености и слободе у школи, 
дакле двојство организованог реда и неорганизованог нереда. Уређеност је 
велика теолошка тема од Августина до Томе Аквинског, неуређеност од Ру-
соа до Сартра. Образовни систем вредности преноси и тим што је слободно 
уређен систем, он не може да буде политичко разбојиште због чега његове 
сталне промене нису плод демократског сазревања грађана. То је хоризонт 
проблема са којима се суочавамо уколико се образовни систем из реформе 
у реформу повија. Без обзира на домете неког партикуларног побољшања, у 
неком плану и програму, целина која се круни и систем који се стално љуља 
изазивају осећање непоузданости. Та непоузданост погодује менталној ко-
рупцији са којом се испуњавају туђи, империјални налози. Како у том и так-
вом окружењу, у друштву које се разара, додуше не случајно, већ зато што 
постоји интерес да се све разори и обесмисли, видети дијалектику знања и 
незнања и проширити поље разумевања? Поље разумевања треба толико да 
буде широко да обезбеди место и за идеју незнања које открива дубоко про-
живљено сазнање, као што је оно чуђење у примерима са марамицом и жи-
том.

Неколико речи о незнању 

(сасвим кратко за крај текста)

Тек оног часа када се научи да се нешто не зна, почиње да се заиста 
мисли и учи. Историје филозофије понављају како филозофирање почиње 
чуђењем са којим се излази из незнања; самим тим је незнање, то да нешто 
не знаш, прво што се сазнаје. У изласку из незнања настаје емоционални пе-
чат сазнања. Тако се допире до самог средишта проживљеног знања које до-
лази у наредном тренутку. Прво што се сазнаје јесте то да оно што управо 
сазнајеш не знаш, и то је двострукост која се олако превиди када мислимо да 
је чуђење окренуто само на једну страну. У школу се улази не само како би 
се говорило шта треба да знамо, већ и о томе шта не знамо, зашто не знамо. 
Али смо ту фигуру просвећног незнања потиснули јер нас она узнемирава, 
зато нам је потребан Шопенхауер Учитељ, да нас избаци из сазнајног ауто-



72

матизма и педагошке незрелости. Треба наћи посебну врсту моралне узви-
шености како би се другима уз све што помало и добро знаш пренело и оно 
што не знаш, а посебно оно што се и не може знати. Живот проведен уз све 
што можеш да сазнаш, и живот који протиче уз све што се никада не може 
знати, тек је ту зрелост једне целине у коју тек треба достићи.

Аристотел би за онога ко упозна оно што не зна и зна шта не зна имао 
пуно похвала. Знање незнања је морално узвишени облик понашања, јер онај 
ко зна да не зна, каже Аристотел, јесте важнији од онога који не зна да зна, 
који је иначе леп карактер (Аристотел 2013). Обојица су у Аристотеловој по-
дуци ученику Никомаху бољи од онога који не зна да не зна, а бољи су и од 
онога који зна да зна. Овај што зна да зна, то је питање arete, врло је близак 
охолости и самоуверености, овај који не зна да не зна, тај је предак тебри-
зма. (Ово последње Аристотел, наравно, не каже, али то није тешко извести.) 

 У таквом распону од зачетка сазнања и проживљеног знања до доброг 
моралног својства и лепог карактера, незнање добија посебну улогу, па је 
потребно мислити и о педагогији таквог незнања у којем има нечег узвише-
ног. Рансијер, Алтисеров ученик и млади сарадник, написао је читаву књи-
гу о једној таквој ситуацији – да уђете у учионицу и да немате појма о ономе 
што треба да предајете, после чега образовни процес постаје права аванту-
ра (Рансијер 2010). Далеко смо ми од тако нечега и то се овде сасвим сигур-
но не препоручује школству огрезлом у једном сасвим другачијем незнању, 
реч је о једној врсти методичког експеримента који би открио све методи-
чке обмане и слабости механичких, практицистичких решења. Јер би и на-
ставник који ништа не зна, као и његови ђаци, тек стао на радикално стано-
виште интеракције и потраге за одговором. Колико год то деловало чудно, ја 
ипак имам утисак да скоро четрдесет година тако проводим своје дане што 
два пута недељно, средом и четвртком, улазим у учионицу као немам појма 
ни шта ћу да кажем, ни да ли ишта знам о свему томе и борим се за опста-
нак пред својим студентима не бих ли некако видео постоји ли нека сенка 
смисла који нам може бити заједничка; долазим одлучан и пун добре воље да 
у тумачењу и разумевању књижевности достигнемо неку врсту блискости са 
оним што је културна основа у којој једни друге препознајемо, да градимо и 
преиспитујемо хоризонт заједништва са којим можемо да живимо. На соп-
ственим предавањима, не знајући шта ћу рећи, држим предавања себи као 
ђаку, студенту, оном младићу којег је Петар преобразио и који је отишао на 
Филолошки факултет. Резултати такве наставне праксе су, наравно, контро-
верзни, али је академски живот узбудљив и свако предавање довољно неиз-
весно да никада нисам ни од једног одустао. Да сам говорио само оно што 
сваки професор мора да зна и може да каже (зато је професор), мислим да 
Александар Јерков који је, надам се, још жив у мени не би могао то да подне-
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се и да би напустио предавање. Тешко да бих то преживео, чак и у најоснов-
нијем, физичком смислу. 

У врло изазовној ситуацији, то овде вреди поменути, налазио се Ау-
ербах, који је, након што је избегао у Истанбул, морао да предаје домене 
књижевности којима се никад није бавио, које никад није проучавао. Каже, 
сећајући се, како је најчешће те исте недеље седео и учио како би знао шта 
да предаје ученицима на следећем часу, једва успевајући да одржи такав ри-
там. Готово идеална ситуација кад су оба субјекта, и учитељ и ученик, угро-
жени ситуацијом коју треба да савладају – и онај који предаје и онај којег 
треба нечему да научите. Не сме се, међутим, превидети да је из тог њего-
вог Ауербаховог труда, онда када је изашао из своје специјалности, настао 
Мимесис, у проучавању литературе једна од најзначајнијих књига 20. века 
(Auerbach 1978). Настала је једна књига која моћно даје прилог томе да је ев-
ропска традиција више од само европске традиције, премда се и врлина овог 
измештања са тла Европе (он предаје у избеглиштву у Истанбулу), и остатка 
европоцентризма, различито може тумачити, што је Саид и покушао да ис-
такне. Ми бисмо овако могли од себе да захтевамо да одемо у Константино-
пољ како бисмо у неразрешивом двојству својег и туђег погледали и унатраг 
и унапред и видели шта нас за њега веже и шта нас чини својима тек кад се 
и та стега раскује.

Да време допушта да се прошири хоризонт ових примера, отишло би 
се и много даље од арапске, турске и персијске, индијске (коју је истицао 
Света Петровић – 2009) и кинеске учености, па и ове дијалектике пресељења 
средишта моћи и знања из Рима у Константинопољ која је промакла чак и 
Тојнбију. То би више вредело него истицати какве су резултате постигли ла-
тинисти и медијевалисти када су се бавили савременом књижевношћу, по-
пут Ауербаха, Курцијуса, Јауса и Ека. То је једна другачија епистемолшка екс-
тратериторијалност, а обрнути смер да се из савремености пође унатраг до 
сада није имао једнаке резултате и то је отворени правац развоја читања. (У 
том су смеру кретали Кашанин, Павић и Димитрије Богдановић, наилазећи 
на сваковрсне отпоре и потцењивања.) Посебна је штета да се из проуча-
вања књижевности обузетог методолошком помамом с краја века повукла 
класичнија духовноисторијска врста тумачења, она која спаја Јегера, Родеа, 
Знела и Кауфмана.

У доцнијим годинама византијског образовања, подсећа Каждан у 
симпатичној и врло популарно писаној књизи (Каждан 2018), једна од вр-
лина византијског образовања била је то што образовање зачудо није било у 
потпуности под контролом цркве, за разлику од образовања на Западу. Об-
разовање је било у рукама група које су организовале своје ђаке и истовре-
мено за државне потребе спремале да стотина добрих реторика, граматика, 
познавалаца наука може да уђе у државни апарат Византије. Византија коју 
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олако и брзоплето идентификујемо са једним моделом догматичког пона-
шања, у овом случају показује посебну врсту ширине. У тој и таквој врсти 
образовања, у ономе што је разнолико и богато у разликама, Византија је 
обезбедила посебно место за појам који сви знамо, а која је заправо била реч 
за широко образовање – enkyklios paedia. Појам енциклопедија био је појам 
који обједињује седам основних образовних вештина које треба да омогуће 
човеку да стекне широко enkyklios-педијско образовање и да на тај начин 
буде спреман за то да у том друштву може да обави свој посао. Заборављена 
ширина Византије могла би да нас подсети на праве задатке реформе образо-
вања: да укључи важна нова знања и очува она која им претходе.

Код Хомера, како то Јегер показује на самом почетку Paideia, књиге 
која већ у наслову истиче образовни идеал, важно је видети разлике између 
оних који делају и оних који говоре (Jäger 1991). А кад дође до Ахилеја, по-
себно упозорава како се не сме очекивати тебра-силеџија, један насилник 
добар у тучи, већ Ахилеј, као што каже Хомер у деветом певању, мора да буде 
добар и делима и речима. Штавише, толико је добар у речима да, ако ми до-
пустите да сасвим скромно додам једну своју малу анализу, у завршној сцени 
гошћења Пријама Ахилеј преузима начела песника. Ту, на крају великог епа, 
Хомер Ахилеја представља како говори Пријаму неистину како би уметнич-
ком сликом умирио старог човека и пораженог оца. Ахилеј гради песничку 
слику за коју сматра да је боља и утешнија пред лицем смрти. Ахилеј није 
само бољи борац, већ мора бити и бољи човек како би био антички херој, то 
је закон књижевности која се ослања на доброту, истину и лепоту, свe троје 
– или није велика књижевност. То је књижевни енциклопедизам, свеобух-
ватност у врлини уметничког обликовања. Ахилејеве хуманистичке сузе су 
најлепше образовно начело: тријумф хуманости у којем се ратник преобра-
жава у песника, а победник у архајског хероја. Ахилеј не каже тебра, већ це-
лина антике од Хомера до позне Византије говори о идеалу свеобухватне, об-
разовне и уметничке ширине хуманизма. Зато су вести које ових дана стижу 
из Оксфорда како се на одељењу посвећеном класицима расправља о томе 
треба ли на основним студијама предавати Хомера, делује као назнака краја 
Западне цивилизације (још ћемо читати Шпенглера).  

Бити вешт и речима и делима. Двострукост, скривена тема овога изла-
гања. Двострукост образовања за практично делање, за успех у свету, и то не 
било какав успех, него успех заснован на том arete, на врлини коју собом из-
носиш у свет. Са друге стране способност да себе осмислиш и да са тим што 
си осмислио проговориш тако да и другима пренесеш своје особине. Пут од 
arete као онога што одликује племенита бића до ширине enkiklopedije, до ши-
роког образовања, нужан је у расколу деловања и говорења. 

Између средине педесетих и средине шездесетих година човек За-
пада замислио се над тим каква је друштвено-историјска пракса западних 
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друштава и упознао себе као тоталитарног хиперагресивног субјекта. На 
крају је Барт отишао најдаље оглашавајући да је сам језик тоталитаран јер 
обавезује на себе (Barthes 1975). То је била потресна мисао за субјекта Запад-
не Европе који се, сусревши се са том непропустљивом мрежом обавезујућег, 
запитао где је хоризонт човекове слободе. Са мишљу о нужности и немогућ-
ности слободе покренула се критика историјског развоја и целог пројекта 
модернизма у којем је она доживела врхунац и својих моћи и овог тотали-
тарног карактера. Строга критика картезијанског субјекта који влада запад-
ном мишљу и западним светом, критика заблуда просвећеног човека који је 
мислио да може овладати другим отворила је капије строгој критици капи-
талних и кардиналних промашаја западноевропске идеологије моћи. Та кри-
тика је, напослетку, довела у сумњу могућност јединственог и коначног ка-
нона историје, идеологије, науке и филозофије, књижевности и уметности. 
Тако се зачела идеја немоћи епистемологије која од средине шездесетих до 
краја осамдесетих година влада до Латура који управо и код нас постаје по-
пуларан. Латур, Бадју и Мејасу су занимљиви и зато што гледају ка природ-
ним наукама и математици. 

Бадјуове математичке категорије и матеме његов ученик Квентин 
Мејасу (Мејасу 2014; 2014а) самерава са радикалном контигенцијом, с раз-
логом се одмичући од, рецимо, спекулативног реализма (Харман, Бресије, 
Грант), али да ли у корист свог спекулативног материјализма... То је, рецимо, 
једна од последњих продуктивних провокација у мишљењу. У мери у којој 
може, с обзиром на средства којима располаже и доб у којој се налази, човек 
прати шта се збива на великој академској позорници. Поразни политички 
смисао Западног света није све што он нуди: империје пропадају полако и 
болно, треба то имати на уму и бити обазрив, у време распадања, нема мило-
сти за мале који су на ободима царства. Не видим како бисмо у таквој епо-
си требали да историји оставимо трагове тебризма. Да покажемо како једно 
друштво може да се у Европи тако добро тебризује (да останемо у уџбени-
цима) као пример носенса, самодеструкције, девастације и свега онога што 
с тиме иде. Има оних који баш желе да ми себи то радимо, налазе вољне, не-
вољне, свесне и несвесне, не само помагаче, него људе који су отелотворење 
менталне корупције, који верују да је штета коју чине корисна и да је то нај-
боље што могу да ураде. Ево како то може да изгледа, ово је сведочанство из 
прве руке: стигао је допис из Светске банке у наша министарства и будући да 
су средства одавно потрошена, ко зна на шта или кога, у року од две недеље 
морале су се увести – понашајне компетенције. Благо нама. Од идеје врлине, 
енциклопедије и слободе знања, до понашајних компетенција, једна цивили-
зација се одриче сопствене историје и учи нас како то ми сами треба да учи-
нимо што пре, пре него што она заврши своју самодеструкцију. 
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Мој избор није Светска банка понашајних компетенција, не мислим 
да то треба  подносити чак и ако неке санкције човек за своје робусно по-
нашање мора сносити. Али свако мора да одабере свој понашајни и сношај-
ни домен. Мени се чини бољим избором Хомерово и Јегерово јединство да 
се буде добар у речима и делима, да има све оне варијетете среће које у ан-
тичком стиху открива Снел, и ширину у којој се стиче многострукост знања 
и осећа радост проживљеног сазнања, па и двојства да увек постоји једин-
ство знања и незнања, а пре свега: велика књижевност у којој је највиши 
идеал уметничког стваралаштва и хуманистичких вредности. Тај избор је 
давно учињен захваљујући мом Учитељу, неким његовим пријатељима, Ми-
ливоју Солару и Николи Милошевићу са којим сам прву расправу имао још 
као гимназијалац, Драгану Стојановићу, и не бих се никада мењао. Ја сам 
изабрао да ме прогања ноћу шта су мислили и како су писали наши велики 
писци – од Доситеја и Вука, од Стерије и Лазе Костића, до Андрића и Црњан-
ског – сви који ме познајете знате да не видим како без њих може да се живи. 
Мени се чини да су људи који не читају Андрића и Црњанског нека нижа 
врста људских бића која, додуше, постоји и живи, имам неку сажалну топли-
ну за њих, али као да су одсечени од извора нечег најлепшег што живот може 
да ти пружи, осим у часовима најлепше интиме. И Црњански и Андрић су 
фигуре знања par excellence упркос томе што је Андрић пао годину због ма-
тематике, а дипломирао тек кад је морао, умало изгубио службу због тога, 
и што Црњанском који је завршио три факултета ниједним од њих није ре-
шио животне тешкоће. Они су велики писци, али и фигуре знања, врхунског 
знања. То како пишу Киш и Пекић, одрастао сам читајући их, Павић и Горан 
Петровић, живео сам пратећи њихова дела, то је за школу, школу са Дучићем 
и Дисом, Ракићем и Пандуровићем, Бојићем и Лалићем, Настасијевићем и 
Попом, Растком и Миодрагом Павловићем. И када читаш, сваки пут осетиш 
колико не знаш и колико је дивно то што се са тобом у том часу догађа. И 
када научиш да не знаш, школа постаје невероватна радост у којој си слобо-
дан да сазнајеш и уживаш.

Ко не жели да наша деца буду судопере Европе, тај мора да брине о 
томе да знају разлику између писца и тебре.
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Aleksandar Jerkov

LEARNING IGNORANCE AND MENTAL CORRUPTION 

Summary
Since the earliest forms of teaching in human history, the key 

assumption has been that a teacher knows the knowledge that a student is 
ignorant of. Though this assumption indeed seems logical, with the exception 
of the Socratic, less skeptical tradition, it also hides a deeper truth. It is true 
that a teacher knows more than a student, but this does not mean that the 
teacher can resolve the gap between knowledge and truth. The end of the 20th 
century questioned the position of the subject and set the horizon of knowledge 
apart from the image of the wholeness of the consciousness that the subject 
may have. This period also emphasized the difference between knowledge and 
truth. However, the justified post-structuralist and post-modernist criticism, 
contrary to the essence of such criticism, gave room for a pedagogical squalor 
in which the primitivism of giving up knowledge reins over Socratic and post-
modernist dilemmas. We are talking about the ideology which pertains that 
an ignorant person, or someone who knows very little, should be asked what 
he/she should know or would like to know. Instead of criticising the status of 
knowledge in modern times, we ended up with an instrument for destroying the 
system of knowledge. The vassal and semi-occupied countries conduct this self-
destruction willingly in order to conform to a specific political project based not 
only on identification with the aggressor, but also on a specific form of mental 
corruption evident in the background of the devastation of the educational 
system in Serbia. 

The purpose of this presentation, which draws back on the pool of 
theoretical knowledge ranging from Socrates to Kuzansky, from Foucault to 
Lacan, from Althusser to Ranciere, and in literature from Flaubert to Sartre, 
from Borges to Kiš, and from Mann to Pekić, with a little bit of epistemology 
and literary theory of Curtius and Auerbach, is to show why the renewal of 
the  system of learning and the place of literature in the educational process is 
crucial for the cultural-historical survival of the so-called small nations.

Keywords: history of knowledge, postmodern criticism, educational 
system, literature and education.
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RAZVOJ KOMPETENCIJA U KURIKULARNOM PRISTUPU 
USMJERENOM  NA DIJETE

Rezime: Temeljne odlike kvalitetnih odgojno-obrazovnih ustanova 21. 
stoljeća odnose se na visoka očekivanja, učinkovito vođenje, praćenje učenja 
i poučavanja, suradnju i komunikaciju, stvaranje poticajnog okruženja za 
učenje te na profesionalni razvoj (Shannon i Bylsma, 2007). Cilj je svakog 
učinkovitog sustava odgoja i obrazovanja osposobljavanje djece za suradnju, 
u upravljanju projektima, postavljanju i realizaciji ciljeva i prioriteta, plani-
ranju i upravljanju svojim radom, donošenju zaključaka na osnovu rezultata 
te u odgovornosti i nošenju s različitim zadacima (Partnership for 21st Cen-
tury Skills, 2009). U tom smislu, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 
u Republici Hrvatskoj (2014) u svom pristupu teži cjelovitom, fleksibilnom i 
učinkovitom sustavu odgoja i obrazovanja koji povezuje sve razine i vrste ob-
razovanja u harmoničnu i transparentnu cjelinu temeljenu na zajedničkim 
pozitivnim vrijednostima, načelima i ciljevima. Naglašava se kompetentnost 
i profesionalna etika koja podrazumijeva visoku stručnost svih nositelja od-
gojno-obrazovne djelatnosti i njihovu visoku odgovornost. U povezanosti s 
tim, izrazito je važno osigurati sustave podrške, praćenja i evaluacije te ra-
zvijati kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika koje novim strategijama 
poučavanja podržavaju kvalitetno učenje i poučavanje usklađeno s potrebama 
svakog djeteta. Riječ je o kurikularnom pristupu koji je usmjeren na dijete i 
učenika, a ne na sadržaje učenja. Za operacionalizaciju ovako orijentiranog 
kurikuluma, prioritet nije određivanje što, kada i na koji način s djecom treba 
raditi, već je potrebna nova razina profesionalnog promišljanja odgajatelja i 
učitelja kojima se nudi autonomija temeljena na njihovoj profesionalnoj odgo-
vornosti i kompetencijama u odabiru sadržaja i  aktivnosti. 

Ključne riječi: kurikularni pristup, učenje i poučavanje temeljeno na 
kompetencijama, kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa.

Uvod

Promjene koje su se dogodile posljednja dva desetljeća u društvima diljem svi-
jeta, stvorile su i određene mutacije u području obrazovanja. U skladu s tim sustavi 
obrazovanja nisu mogli ostati pasivni u izazovima koje postavljaju promjene u po-

1  jasna.kudek@ufzg.hr
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dručjima ljudskog života, uključujući pojavu novih načina proizvodnje znanja. Složen 
karakter nekih integriranih procesa i pitanja poput globalizacije, migracije, interkultu-
ralizma, održivosti razvoja, preopterećenosti informacijama, siromaštva, regionalnih 
i lokalnih sukoba i dr. zahtijeva odgojno-obrazovni pristup koji se stalno prilagođava 
društvu koje se mijenja. Takve okolnosti zahtijevaju dugoročno promišljanje o sustavu 
odgoja i obrazovanja u društvu za stvaranje inovativnog društva i gospodarstva koje je 
prilagodljivo budućim generacijama i izazovima koje je danas često teško predvidjeti.

U modernim društvima prednost u odnosu na kapitale prirodnih dobara i ru-
tinskog rada je kapital stvaralačkog ljudskog znanja koji je ključan za razvoj zemlje. 
Stoga se u takvim državama znatno povećavaju ulaganja u znanje čija se važnost 
stavlja na prvo mjesto u projekcijama strateškog razvoja. Stoga, može se reći, da je i 
cilj suvremenog odgoja i obrazovanja integrirani „trening” koji se sastoji od cjelovi-
tog i skladnog razvoja autonomne i kreativne osobnosti što pretpostavlja faze odgoja 
i obrazovanja koje obuhvaćaju sve dimenzije ljudskog bića. U tom smislu, kurikular-
no pitanje u sustavima odgoja i obrazovanja diljem svijeta dinamično je, suvremeno 
i stručno pitanje 21. stoljeća kao i osvrti na novostvorene kurikularne dokumente 
koji analiziraju novija znanstvena istraživanja (Hollis Caswell i Doak Campbell, pre-
ma Kelting Gibson 2013; Null 2011; Shannon i Bylsma 2007; Sheridan 2001). Ana-
lize pokazuju da monodisciplinarno i multidisciplinarno obrazovanje djelujući izo-
lirano, nemaju utjecaja na današnje društvo. Naime, nije čudo da su integrirane, tj. 
interdisciplinarne, a posebno transdisciplinarne perspektive pokazale da je potrebno 
omogućiti epistemološki napredak omogućavajući uspostavu povezanosti između 
disciplina u međusobnoj sintezi i na integrirajući način te da je moguće olakšati me-
đusobnu razmjenu sadržaja, metoda, tehnika i jezika (programskih, tehnoloških) is-
ključivo uključujući   konceptualnu i praktičnu širinu sheme koje su fleksibilnije i pre-
nosivije, uz razvoj paradigmi i epistemoloških konstrukcija. To znači da je u sustavu 
odgoja i obrazovanja potrebno omogućiti nove složene situacije za rješavanje proble-
ma, integrativnim i sintetiziranim pristupima kroz pružanje rješenja za konkretne, 
stvarne probleme koji uvažavaju pojave i procese u njihovoj cjelovitosti, pristupaju 
problemima na holistički način, čineći na taj način prostore za razvoj logičkog i si-
stemskog mišljenja te koji pružaju objedinjeno, sintetizirano i integrirano znanje o 
procesima i pojavama. Isključivo takav pristup može dovesti do stvaranja novih, gra-
ničnih disciplina, tj. transdisciplina što može osigurati objašnjenja za široka područ-
ja znanosti. To u konačnici predstavlja strategiju za jačanje kapaciteta aktivnog i od-
govornog sudjelovanja u pristupima učenju i inovativnim i kreativnim kapacitetima 
u sustavu odgoja i obrazovanja.

U povezanosti s tim, oblikovanje kurikuluma u sustavu odgoja i obrazo-
vanja temelji se na suvremenim shvaćanjima djeteta2 kao cjelovitog bića. Razvoj 

2  Termin djeca, u radu se poistovjećuje s terminom učenici, osim ako se u radu pojam odnosi 
isključivo na sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja tada se koristi pojam učenici i/
ili učenik kao neutralan koji se odnosi i na muški i na ženski spol.
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i izrada kurikuluma uvijek predstavlja sagledavanje i oslanjanje na tradiciju koja 
je već uspostavljena i svima jasna u odgojno-obrazovnom sustavu ali se bazira i 
na potrebnim promjenama i tokovima društva u kojem će stasati nove generacije. 
Stoga se prvo uspostavljaju određeni teorijsko-metodološki okviri koji se temelje 
na humanističko razvojnoj orijentaciji, holističnosti u pristupu njegove provedbe, 
poticanju i određenju ključnih kompetencija te u osiguranju osnova za integrirano 
planiranje, fleksibilnost i refleksivnost profesionalaca u sustavu odgoja i obrazo-
vanja kao važne determinante njegovog daljeg razvijanja u primjenljive konkretne 
kurikularne dokumente.

Humanističko razvojna orijentacija zasnovana je na ideji humanizma, koja 
na pozitivnu sliku o djetetu gleda kao vrijednost u potpunosti (Andrilović i Čudi-
na Obradović 1994; Starc, Čudina Obradović i sar. 2004). Autori navode shvaćanje 
rasta i razvoja kao kontinuiranog i dinamičkog procesa unutar kojeg se odvijaju 
kvalitativne i kvantitativne promjene te potrebu integriranja svih područja razvoja 
djece u cilju dječjeg cjelovitog razvoja. Holistički pristup dječjem razvoju očituje 
se u shvaćanju djeteta kao nedjeljivog biološkog, psihičkog i socijalnog bića gdje 
su ciljevi, ishodi i aktivnosti usmjereni tako da djeluju ravnomjerno i usklađeno na 
cjelokupan dječji razvoj. Polazeći od činjenice da su djeca individue koje se kon-
stantno mijenjaju, rastu i razvijaju fizički, psihički, kognitivno, emocionalno, jezič-
no i socijalno, svi su aspekti bitni za stvaranje novih kurikularnih dokumenata. U 
skladu s tim, holistički pristup u planiranju odgojno-obrazovnog rada podrazumi-
jeva kurikulum kao skup saznanja, vještina i stavova (vrijednosti), koje povezuju 
zajednički ciljevi, a ne izolirana, zasebna nedovoljno povezana odgojno-obrazovna 
područja (Miljak 2007; Slunjski 2006, 2011). Dakle, radi se o holističkom pristupu 
čija je osnova integriranost i povezanost različitih aspekata življenja nasuprot fra-
gmentaciji što znači sagledavanje djeteta u njegovom cjelovitom shvaćanju svijeta. 

Teorijska razmatranja kurikularnog pristupa

Osnovni teorijski okvir kojim se u kurikularnom pristupu insistira na me-
đudjelovanju razvojnih procesa učenja kroz cijeli vertikalni sustav odgoja i obra-
zovanja, tj. od ranog i predškolskog do visokoškolskog obrazovanja, odnosi se na 
pedagošku kvalitetu kojom se osigurava kvaliteta ishoda od njihovog planiranja do 
realiziranja. Pritom, ishodi predstavljaju jasne i nedvosmislene iskaze očekivanja 
od djeteta i mogu biti određeni kao znanje, vještine, sposobnosti i stavovi/vrijed-
nosti te tijekom godina učenja i poučavanja čine zaokruženu, logičnu cjelinu uče-
nja i poučavanja (Koordinirani metodološki pristup izradi kurikularnih dokumena-
ta, 2018). Naglašava se prirodno stjecanje znanja i sveobuhvatno učenje u kojem se 
sadržaji i postupci nadograđuju, sistemski isprepliću i prožimaju u jednu logičku i 
smislenu cjelinu, i kao takvi lakše se usvajaju i povezuju. Dakle, konstruktivistički 
pristup izradi kurikuluma nalaže da pored svoje fleksibilnosti, mora imati dimen-
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ziju otvorenosti ka konstrukciji znanja i aktivnosti djece kroz njihov angažman s 
materijalnim i socijalnim okruženjem. Stoga ciljevi kurikularnog pristupa trebaju 
biti zasnovani na integriranom planiranju  i ishodima koji omogućavaju poveza-
nost i kontinuitet dječjih iskustava i doprinose boljem razumijevanju onog što se 
uči i to na način da omogućava djeci povezivanje i kombiniranje različitih iskusta-
va iz djetetove obitelji, okoline i kulture iz koje dolazi, da bi upoznavalo objektivnu 
stvarnost iz različitih aspekata (Marendić 2011).

Tradicionalni obrazovni sustav doživio je različite kritike već u 20. stolje-
ću. One su se odnosile na činjenicu da se tradicionalna pedagogija oslanja isklju-
čivo na odgajatelja i učitelja koji realiziraju sadržaj obrazovanja prema svom planu 
i programu, ignorirajući tako fleksibilnost i uvođenje promjena prema potrebama 
i smjerovima kretanja društva. U početnom tradicionalnom stadiju značenje poj-
ma kurikulum odnosilo se zapravo na „tečaj“, organiziran u institucionalnom okvi-
ru specijaliziranom za obrazovanje koji ima tendenciju da slijedi strukturne pro-
mjene na društvenoj razini. Kao posljedica toga, počeo se sve više s početkom 21. 
stoljeća koristiti izraz „kurikulum usmjeren na znanje” (Creţu 2000; Cristea 2000; 
Bocoş 2008).

U novijem smislu, „pojmovno određenje pojma kurikulum ishodište može 
imati u jednostavnom prijevodu latinske riječi curriculum – kao tijek odvijanja 
neke aktivnosti (lat. curriculum = trka, tijek)” (Previšić 2007: 353). Bez obzira što 
mu se od pojavljivanja samog pojma u pedagoškoj literaturi do danas pripisuju ra-
zličita značenja, kurikulum je i teorija i praksa koja na sistemski način artikulira 
višestruke i složene međuovisnosti između obrazovnog sadržaja, operativnih cilje-
va, nastavnih predmeta, strategije u odgojno-obrazovnim ustanovama i izvan njih 
(u formalnom i neformalnom kontekstu), kao i strategije za vrednovanje obrazov-
nih aktivnosti.  U to smislu, kurikulum se odnosi na odgojno-obrazovnu ponudu 
i predstavlja sustav izravnih i neizravnih iskustava u učenju u formalnom i u ne-
formalnom kontekstu (Miron Ionescu 2007: 131, prema Bocoş and Chiş 2013). To 
pretpostavlja da je kurikulum, s obzirom na njegovu suštinsku ulogu u pružanju 
kvalitetnog učenja za svu djecu i mlade, važan u artikuliranju i pružanju podrške 
koja je relevantna za njihov holistički razvoj. U tom smislu, kurikulum je taj koji 
pruža strukturu za kvalitetno učenje, posebno tamo gdje odgojno-obrazovni dje-
latnici mogu biti nedovoljno kompetentni i neiskusni. To govori koliko su kom-
petencije potrebne za cjeloživotno učenje i za cjelokupan holistički razvoj. Na tom 
tragu su rezultati istraživanja radne grupe pod nazivom The Youth Development for 
Education Results workgroup of the Road Map Project in King County, Washington, 
o motivaciji učenika, njihovom angažmanu, vještinama i sklonostima koje su naj-
bitnije za školski uspjeh i motivaciju za 21. stoljeće, koji mogu poslužiti kao instru-
ment za praćenje napretka kod voditelja i djelatnika u odgojno-obrazovnoj praksi 
(Tablica 1 – adaptirano prema Bocoş and Chiş 2013).
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Tablica 1: Prikaz rezultata – smjernica – The Youth Development for Education Results 
workgroup of the Road Map Project in King County, Washington (adaptirano 
prema Bocoş and Chiş 2013)

Motivacija 
i osobni 

angažman

ISHOD / DOMENE VJEŠTINE I DISPOZICIJE

Buduća orijentacija •	Upravljanje ciljevima: Postavljanje kratkoročnih 
i dugoročnih ciljeva i praćenje napretka prema 
njihovom ostvarenju

•	Nada i optimizam: Pozitivna uvjerenja o budućim 
potencijalima, ciljevima i izborima

Samostalno 

upravljanje

• Emocionalna regulacija: Procjena i regulacija 
nečijih osjećaja i emocija

•	Samodisciplina: Sposobnost usredotočiti se na 
zadatak usprkos distrakciji

Ustrajnost • Ustrajnost: Tendencija da se ustraje unatoč 
preprekama ili zastojima

•	Orijentacija prema ciljevima: Predanost 
postizanju ciljeva tijekom vremena

Samopouzdanje i 

efikasnost

•	Samopouzdanje: Vjerovanje u vlastite mogućnosti 
i kapacitete za učenje i uspjeh

•	Razmišljanje: Uvjerenje da se inteligencija i 
sposobnost može povećati kroz trud

•	Orijentacija k osobnom rastu i razvoju: Uživanje 
u učenju i želja za savladavanjem novih vještina; 
spremnost da se isprobaju nove stvari

•	Značajnost: Vjerovanje da se rad u školi odnosi na 
osobne težnje

Pripadnost i 

identitet

•	Osjećaj pripadnosti: Percepcija prihvaćanja i 
podrške u zajednici koja uči

•	Stvaranje odnosa: Uspostavljanje i održavanje 
pozitivnih odnosa s odraslima i vršnjacima u 
školskom okruženju

•	Osobni identitet: Razumijevanje i vrednovanje 
vlastite kulture i vjerovanja

•Socijalni značaj: Prepoznavanje i korištenje resursa 
obitelji, škole i zajednice; 

traženje pomoći kada je to potrebno
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Vještine 
21. stoljeća

Interpersonalne 

vještine

•	Suradnja: Pregovaranje i kompromis kada se radi 
u skupini ili parovima

•	Komunikacija: Učinkovito komuniciranje u 
različite svrhe i za auditorij

•	Kulturne kompetencije: Sposobnost za učinkoviti 
rad s ljudima različitog podrijetla; 

uvažavanje različitosti
•	Rješavanje sukoba: Sprečavanje, upravljanje i 

osiguranje u rješavanju međuljudskih sukoba 
•	Suosjećanje: Empatija prema drugima

Kreativnost •	Ideja: Korištenje širokog raspona tehnika u 
stvaranju i realiziranju ideja

•	Imaginacija: Korištenje intelektualne inventivnosti 
za generiranje, otkrivanje i restrukturiranje ideja 
ili alternativno promišljanje

•	Provedba inovacija: Doprinos u stvaranju novih 
kreativnih ideja 

Kritičko 

razmišljanje

•	Metakognicija: Sposobnost razumijevanja i 
razmišljanja o načinu jačanja poučavanja i učenja 
te samovrednovanje

•	Rješavanje problema: Generiranjem i 
alternativnim odabirom zasnovanim na željenim 
ishodima

•	Analitičko razmišljanje: Razdvajanje problema ili 
ishoda prema njihovim komponentama

U skladu s prikazanim rezultatima je i shvaćanje kurikuluma sa četiri ključ-
na aspekta prema kojima bi trebalo sagledavati odgoj i obrazovanje, a to su; (1) da 
ono bude inkluzivno i ravnopravno, (2) da ga karakterizira kvalitetno učenje, (3) 
promicanje cjeloživotnog učenja i (4) holistički razvoj. Kurikulum, drugim riječi-
ma, pruža most između obrazovanja i razvoja, a kompetencije povezane s cjeloži-
votnim učenjem i usklađene s razvojnim potrebama, u najširem, cjelovitom smislu 
pojma, obuhvaćaju taj most (UNESCO IBE, Current and Critical Issues in Curricu-
lum and Learning, 2016). UNESCO upravo znanja, vještine i vrijednosti u okviru 
kurikularnog planiranja i terminološkog određenja definira kao razvoj kritičkog i 
kreativnog mišljenja i sposobnosti koje ovisi o integraciji tri široka područja uče-
nja: znanja, vještina i vrijednosti. U okviru toga, pojam „znanje”, kada se koristi u 
ograničenom smislu i uspoređuje se s vještinama i vrijednostima, odnosi se na sa-
držajno znanje ili na propozicijsko ili deklarativno znanje, uključujući, na primjer, 
teorijsko i empirijsko znanje (znanje „to”, „Znam da...”). „Vještine” se odnose na 
proceduralna znanja, a uključuju, na primjer, kognitivne i neknognitivne vješti-
ne (znanje „kako”, kao u „Znam kako...”). „Vrijednosti” se odnose na dispozicijsko 
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znanje i uključuju, na primjer, stavove (koji su posljedica vrijednosti koje imamo), 
moralne dispozicije i motivaciju, volju i zalaganje (znanje „za”, „Znam da...”).

Pristup razvoju kurikuluma temeljen na kompetencijama

Suvremeni odgojno-obrazovni sustavi brinu o promjeni svojih praksi na-
glašavajući učenje i poučavanje koje je temeljeno na kompetencijama. Učenje i po-
učavanje na bazi kompetencija treba gledati kao na nešto što je izvan ili suprotno 
našim dosadašnjim odgojno-obrazovnim tradicijama i vrijednostima. Ono omo-
gućava djeci da se usredotoče na savladavanje vještina i znanja i da uče vlastitim 
tempom. To znači da poticaj za učenje djece dolazi od pristupa usmjerenih na dje-
cu i u skladu je sa socijalnim i ekonomskim promjenama. Pristupi u odgoju i obra-
zovanju temeljeni na kompetencijama razvijaju se radom inicijativa čime se defi-
niraju učinkoviti modeli podrške i dijele zajedničke karakteristike usredotočenosti 
na djecu, ciljeve,  ishode i individualni pristup. Te nam karakteristike pomažu u 
razumijevanju odgoja i obrazovanja utemeljenog na kompetencijama.

Mulder i sar. (2009) razlikuju pojam „kompetencija” (competence) i „kom-
petentnost” (competency). Autori definiraju kompetentnost (competency) kao „in-
tegrirani skup sposobnosti (ili kompetencija) koji se sastoji od klastera znanja, vje-
ština i stavova; nužno uvjetovan za izvršavanje zadatka i rješavanje problema; i za 
učinkovito djelovanje (prema određenim očekivanjima ili standardima) te u odre-
đenoj profesiji, organizaciji, poslu, ulozi i situaciji” (str. 757). Suprotno tome, isti 
autori definiraju  kompetencije (competencies) kao one, „koje mogu biti orijentira-
ne na ponašanje i / ili orijentirane na zadaće i smislene u određenom kontekstu i 
na dovoljnoj razini specificirane” (str. 758). Bilo koji učinkovit pristup koji uklju-
čuje procese učenja i poučavanja temeljen na kompetencijama, jedan je od razloga 
zašto mogu postojati različiti pristupi, obzirom da je važno da odgojno-obrazovne 
ustanove prilagođavaju učenje i poučavanje (temeljeno na kompetencijama) po-
trebama svakog djeteta te postižu vlastite ciljeve.

Najnoviji koncepti i skupovi kompetencija o kojima se raspravljalo potječu 
iz EU inicijative Promišljanje obrazovanja (engl. Rethinking Education), pod nazi-
vom „Kompetencije potrebne za učinkovito poučavanje u 21. stoljeću”, a odnose se 
na tri skupine; znanje i razumijevanje, vještine te sklonosti (engl. dispositions): vje-
rovanja, stavovi, vrijednosti i predanost (Strategija stručnog usavršavanja za pro-
fesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika, 2014-2020). Na primjer, upravo se 
stavovi učitelja reflektiraju kroz njihove pozitivne, ali i negativne postupke i po-
našanja što bitno određuje kvalitetu ukupnog ozračja i neposrednog rada s uče-
nicima s teškoćama (Jurčević Lozančić i Kudek Mirošević 2015). Nadalje iz lite-
rature je vidljivo da se pod pojmom „kompetencija“ upotrebljavaju razni izrazi, 
uključujući, na primjer pojmove ishodi, domene, karakteristike i vještine. Kanad-
ski Nacionalni centar za statistiku obrazovanja (2002) (National Center for Educa-
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tion Statistics, 2002) predložio je okvir za razlikovanje i pojašnjenje terminologi-
je koja se odnosi na elemente potrebne za definiranje ishoda u postsekundarnom 
obrazovanju (slika 1) i to na; (a) osobine i karakteristike; (b) vještine, sposobnosti 
i znanja; (c) kompetencije; i (d) demonstriranje, tj. izvođenje. Okvir sugerira da su 
kompetencije „stečene vještine, sposobnosti i znanja” koje se razvijaju integrativ-
nim iskustvom učenja i temelje se na karakteristikama i osobinama koje pojedinac 
posjeduje.

Slika 1: Definiranje ishoda u obrazovanju  
(adaptirano prema Abner i sar. 2014, ishodi postsekundarnog obrazovanja)

Partnership for 21st Century Skills (2009) navodi da su u sustavu odgoja i 
obrazovanja temeljne kompetencije 21. stoljeća one koje se odnose na sadržajno-
predmetne (stručne) kompetencije, dijagnostičke kompetencije (stručna procje-
na), metodičko-didaktičke kompetencije, kompetencije u vođenju skupine/razre-
da i kompetencije koje se odnose na planiranje i usklađivanje kurikuluma s indivi-
dualnim potrebama djeteta/učenika.

U tom smislu, učinkoviti pristupi poučavanja su oni koji proizvode dugo-
trajna iskustva učenja koja značajno mijenjaju djetetov i učenikov način razmišlja-
nja, osjećaja i / ili ponašanja. S tim u vezi, najznačajnija nastavna iskustva uklju-
čuju snažne veze s učenikom i prepoznavanje osjećaja učenika koji se promijenio 
pod utjecajem određenih pristupa, kako prema njemu, tako i u odabiru adekvat-
nih metoda poučavanja tog učenika. Hurtubise i Roman (2014) naglašavaju da u 
stvaranju iskustva učenja upravo važnost ima integrirani pristup u poučavanju, ko-
jega definira šest vrsta ciljeva učenja; (1) temeljno znanje, (2) njegova primjena, (3) 
integracija, (4) ljudska dimenzija, (5) briga i (6) učenje za učenje. Sukladno tome,  
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učinkoviti pristupi poučavanja se pojavljuju kad iskustva učenja potiču interakci-
ju između različitih vrsta ciljeva jer samo stjecanje znanja nije dovoljno, ali kad je 
upareno s iskustvom učenja, tada se pojavljuje značajno (i trajno) učenje.

U povezanosti s tim, poučavanje je temeljeno na kompetencijama svih su-
dionika u procesu obrazovanja koji sudjeluju u procesu učenja i poučavanja, a od-
gojno-obrazovni djelatnici imaju mogućnosti proširiti svoje putove cjeloživotnog 
učenja dok planiraju ishode učenja u svojim stručnim područjima i ugrađuju ih u 
iskustvo učenja djece, unapređuju znanje i fokusiraju se na nove načine identifici-
ranja prepreka do uspjeha i postizanja poboljšanja ishoda. Ključna karakteristika 
usredotočenosti na djecu je planiranje ishoda zasnovano na individualiziranom i 
diferenciranom pristupu koji proces učenja i poučavanja temelji na kompetencija-
ma djece kojima je takav pristup potreban (na primjer, djeca s posebnim odgojno-
obrazovnim potrebama – djeca s teškoćama i darovita djeca). Na taj način kom-
petentni profesionalci u sustavu odgoja i obrazovanja temelje i fokusiraju se na 
planiranje ishoda učenja usklađeno s potrebama svakog djeteta. Riječ je o kuriku-
larnom pristupu koji je usmjeren na dijete, a ne na sadržaje učenja, u kojem svaki 
pojedinac steče kompetencije, tj. razvija znanja i vještine među vršnjacima, svojim 
tempom i postaje uspješan skladno svojim razvojnim sposobnostima i mogućno-
stima. U tom smislu, učenje temeljeno na kompetencijama osposobljava djecu da 
razumiju ishode koje je potrebno savladati da bi postigli svoje ciljeve i napredak 
kroz procese učenja bez vremenskih ograničenja. Pri tom je važno da odgajatelji 
i učitelji istražuju različite mogućnosti učenja svoje djece te koriste odgovarajuće 
strategije poučavanja. 

Cjelovita kurikularna reforma u Republici Hrvatskoj

S obzirom da je glavni cilj kvalitetnog kurikuluma na sveobuhvatan način 
omogućiti djeci i učenicima stjecanje i razvijanje znanja, vještina i vrijednosti te 
s njima povezane sposobnosti i kompetencije za vođenje smislenog i produktiv-
nog života (UNESCO IBE, Current and Critical Issues in Curriculum and Learning, 
2016), a na temelju uvida u svjetske, posebno europske trendove i preporuke u po-
dručju odgoja i obrazovanja, u Republici Hrvatskoj se s početkom drugoga deset-
ljeća 21. stoljeća pokazala nužnost izrade Strategije obrazovanja, znanosti i tehno-
logije (dalje u tekstu Strategija) koju je Hrvatski sabor Republike Hrvatske usvojio 
17. listopada 2014. godine. Polazište za promjenama koje su utemeljene u Strategi-
ji, proizlaze iz dubokih promjena u kojima se nalazi(lo) hrvatsko društvo, a koje su 
posljedica promijenjenog globalizirajućeg okruženja, ali i unutarnjih društvenih, 
ekonomskih, kulturnih i demografskih promjena. Takve okolnosti zahtijevale su  
dugoročno promišljanje o mjestu  odgoja, obrazovanja i znanosti u društvu, a po-
sebno u stvaranju inovativnog društva i gospodarstva, koje treba biti prilagodljivo 
budućim generacijama i izazovima koje je danas teško ili nemoguće predvidjeti. U 
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takvim društvima znatno se povećavaju ulaganja u znanje čija se važnost stavlja na 
prvo mjesto u projekcijama strateškog razvoja. Time se kao temelj obrazovanja na-
meće koncept cjeloživotnog učenja koji potiče pojedinca iz bilo koje dobne skupi-
ne da uči, omogućuje mu stalan pristup obrazovanju i priznavanje različitih oblika 
učenja. Cjeloživotno učenje, znanost i inovacije čine trokut znanja kojemu država 
pruža uvjete za djelotvorno funkcioniranje (Strategija obrazovanja, znanosti i teh-
nologije, 2014: 11).

Cjelovita kurikularna reforma prva je mjera kojom je započela realizacija 
Strategije. U tom smislu, pokazale su se potrebne promjene, prije svega profesio-
nalnog razvoja odgajatelja i učitelja na svim razinama. Na temelju uvida u dina-
miku hrvatskog sustava odgoja i obrazovanja te podrške odgajateljima i učiteljima 
u posljednjem desetljeću, kao glavni strateški cilj postavlja se podizanje kvalitete 
rada i društvenog ugleda. U tu svrhu, u Republici Hrvatskoj posljednjeg desetlje-
ća reformski procesi bili su u fokusu mnogih rasprava, organizacijske učinkovi-
tosti i transformacija, rada stručnih radnih skupina, izmjena i dopuna zakonske 
regulative, izrade nacionalnih kurikularnih dokumenata i predmetnih kurikulu-
ma te eksperimentalne provedbe u osnovnim školama i gimnazijama (u šk. god. 
2018./2019.).

Premda se često u javnosti o kurikulumu i o reformi pojednostavljeno govo-
ri isključivo kao o promjeni programa i pridruženog plana, cjelovita kurikularna 
reforma u Republici Hrvatskoj osmišljena je sveobuhvatno te je usmjerena na slje-
deća četiri elementa prikazana na slici 2.

kurikularni 
dokumenti

osposobljavanje 
odgojno-obrazovnih 

radnika

sustav vrednovanja, 
ocjenjivanja i 
izvješćivanja

priručnici, udžbenici, 
pomoćna nastavna 
sredstva i digitalni 

sadržaji

Slika 2: Elementi cjelovite kurikularne reforme (prema Koordiniranom 
metodološkom pristupu izradi kurikularnih dokumenata, 2018: 7)

Stoga, Strategija u Republici Hrvatskoj naglašava jednakost obrazovnih mo-
gućnosti za sve, što znači da svako dijete i svaki učenik ima pravo na svoj najviši 
obrazovni razvoj. Također, izdvaja se kompetentnost i profesionalna etika u odgoj-
no-obrazovnoj djelatnosti koja podrazumijeva visoku stručnost svih nositelja od-
gojno-obrazovne djelatnosti i njihovu visoku odgovornost. U povezanosti s tim, 
izrazito je važno osigurati i sustave podrške te praćenja i evaluacije. Razvoj susta-
va podrške često je bio zanemaren dio planiranja promjena u sustavu odgoja i ob-
razovanja. Iskustva Hrvatske i drugih zemalja uka zuju da i dobro osmišljene pro-
mjene, ako nisu potpomognute sustavnom podrškom, mogu biti neuspješne. Pri 
tom se, uz dosadašnja iskustva u strategijama podrške koje provode odgajatelji i 
učitelji, tj. u metodama i tehnikama poučavanja, nastoji da razviju nova iskustva 
poučavanja koja trebaju nove vještine, sposobnosti i kompetencije kako bi se što 
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bolje prilagodili brzim i neprekidnim promjenama potrebnim za obrazovanje bu-
dućih generacija. Takvi, novi pristupi u poučavanju trebali bi pružiti djeci i učeni-
cima sveobuhvatno znanje u usporedbi s ranijim znanjima (koja su više orijenti-
rana na usvajanje činjenica), na ona koja uključuju vještine rješavanja problema, 
komunikacijske vještine i vještine (samo)procjene. U tom smislu, prva dva po-
glavlja Strategije naglašavaju da je potrebno izgraditi sustav cjeloživotnog učenja 
za identificiranje, poticanje i razvoj sposobnosti i potencijala pojedinaca te ojačati 
službe za cjeloživotno osobno i profesionalno usmjeravanje koje uključuje: unap-
ređenje kvalitete i uspostavljanje sustava osiguravanja kvalitete; razvijanje procesa 
i sustava priznavanja neformalno (odnosno informalno) stečenih znanja i vještina 
(koja se stječu kroz interakciju i suradničko učenje  te pomoću neformalnih me-
toda koje djeci pružaju zanimljivo, kreativno, iskustveno i istraživačko učenje) za 
razliku od formalnih, koje karakterizira namjerno učenje koje se odvija u okviru 
„unaprijed planiranog i pripremljenog” ili „formalnog” kurikuluma); unapređenje 
sustava trajnog profesionalnog razvoja i usavršavanja odgojno-obrazovnih radni-
ka; te proširivanje i unapređenje primjene informacijske i komunikacijske tehno-
logije u učenju i obrazovanju.

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje  
te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 

Da bi se odgajatelji i učitelji osjećali kompetentnima za svoj profesionalni 
razvoj trebaju steći znanja i vještine s kojima će moći biti glavni nositelji uspješne 
provedbe odgojno-obrazovnih promjena timski educirani u zajedničkom partner-
stvu i kontinuirano se educirati izmjenjivanjem međusobnih iskustava na temelju 
kojih će inovirati nove strategije rada. Štoviše, njihova profesionalna iskustva, pri-
kazana u novijim studijama (Slunjski 2015: 3), govore o tome da su odgajatelji u 
stanju razvijati svoju odgojno-obrazovnu praksu na temelju razumijevanja dječjih 
interesa, individualno različitih razvojnih potreba i mogućnosti, kognitivnih stra-
tegija i stilova učenja, profila inteligencije, postojećih znanja i razumijevanja, mo-
daliteta i kvalitete komuniciranja s drugima, kreativnih i drugih potencijala itd.) i 
oblikovati kurikulum koji ne samo da je „usmjeren na dijete” nego koji polazi od 
djeteta a od odgajatelja je samo „uokviren” (Malaguzzi 1998, prema Slunjski 2015).

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće ob-
vezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 
2011) u Republici Hrvatskoj je integrirani, sveobuhvatni kurikulum koji se oslanja 
na pružanje podrške sveukupnom razvoju djeteta sukladno njihovim potrebama i 
interesima. Stoga naglašava važnost planiranja, primjene i procjenjivanja tijekom 
ranog odgoja i obrazovanja na svim područjima dječjeg rasta i razvoja, uključuju-
ći na primjer, razvoj prvog i drugog jezika, utjecaj kulture na učenje kao i specifič-
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nosti djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Takav kurikulum, koji je 
temeljen na dobrom razumijevanju svakog djeteta i usmjeren pružanju efikasnih 
oblika podrške, potrebno je zahtjevnije promišljati i planirati te donositi odluke 
i izbore koji odgovaraju potencijalima djece. U tom smislu, u praćenju kvalitete 
provedbe Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015) 
od iznimne je važnosti uvažavanje načela poticanja cjelovitog razvoja primjerenim 
oblicima podrške u razvoju različitih kompetencija djece koje su usklađene s nji-
hovim individualnim razvojnim karakteristikama. Također je važan individualizi-
ran i fleksibilan pristup koji naglašava značaj igre koja je temelj dječjeg razvoja što 
znači da je potrebno izbjeći „školifikaciju” predškolskog sustava.

U nacionalnim kurikulumima za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, za-
tim u kurikulumu  za gimnazijsko obrazovanje te za strukovno i umjetničko obra-
zovanje, koji u Republici Hrvatskoj također predstavljaju dio sustava kurikularnih 
dokumenata predviđenih u sklopu Cjelovite kurikularne reforme prema Strategi-
ji, ključno je osigurati konceptualnu programsku promjenu svih predmeta kako bi 
poučavani nastavni sadržaji bili suvremeni, relevantni za sadašnji i budući život 
učenika, primjereni, ali i međusobno povezani (koherentni). Uz to, mora se osigu-
rati uravnoteženost odgojno-obrazovnih područja, usvajanje temeljnih znanja iz 
bazičnih disciplina te uvođenje novih sadržaja kojima će se razvijati informacijska, 
financijska i medijska pismenost. Ključni pokazatelji za uspjeh kurikuluma u obra-
zovanju uključuju kvalitetu učenja koju učenici postižu i koliko učenici učinkovito 
koriste stečene kompetencije za svoj osobni, socijalni, fizički, kognitivni, moralni, 
psihološki i emocionalni razvoj. Kvalitetan kurikulum maksimizira potencijal za 
učinkovito poboljšanje učenja, što upućuje na to da je potreban zaokret u susta-
vu koji uvelike ovisi o kvaliteti poučavanja. Pri tome je od najveće važnosti činje-
nica da dobra nastava i učenje uvelike budu poboljšani kvalitetom, relevantnošću 
i učinkovitošću poučavanja. Naravno, učenje u školama odvija se na više načina. 
Namjerno učenje (koje se često naziva „planirano” ili „formalni” kurikulum) po-
trebno za razvoj generičkih kompetencija, koje se odnose na skup znanja, vještina 
i odgovornosti sa širokom primjenom u različitim područjima djelatnosti, nužnih 
za život i rad u 21. stoljeću, najčešće se odvija u učionici i ostalim „kontroliranim” 
postavkama. Ishodi formalnog kurikuluma obično na različite formalne načine 
ocjenjuju učitelji. Nenamjerno (neformalno) učenje (poput „skrivenog” dijela ku-
rikuluma) može se dogoditi bilo gdje - unutar ili izvan učionice - i uglavnom je 
„nekontrolirano”. To može proizlaziti, na primjer, iz etosa ili kulture škole, iz od-
nosa između učenika i učitelja i između samih učenika, iz društvenih struktura i 
postojećih društvenih obrazaca, iz ekonomskih, političkih, socijalnih i kulturnih 
odnosa u širem društvu, i, na najširem nivou, od toga kako učenici razumiju način 
na koji funkcioniraju stvari u njihovom svijetu. Iz opisanoga se može zaključiti da 
kurikularni dokumenti trebaju osigurati veću autonomiju učitelja u izboru sadr-
žaja, metoda i oblika rada, tj. u  primjeni metoda poučavanja (strategija) i učenja 



91

koje omogućuju aktivnu ulogu učenika u razvoju znanja, vještina i stavova uz po-
dršku učitelja te u interakciji s drugim učenicima. To se odnosi na kvalitetno pri-
premanje, planiranje i programiranje, određenje ciljeva za mjerljive ishode učenja, 
u određivanju odgojno-obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada (strategija pou-
čavanja) te na vrednovanje postignuća. U tom pogledu  brojni oblici  neformalnog 
obrazovanja sadrže organizirane i planirane obrazovne aktivnosti u svrhu stjeca-
nja različitih znanja i vještina, stavova i vrijednosti  kroz  raznolikost metoda, veću 
fleksibilnost i pristup životnim situacijama te praktičnu primjenu usvojenih zna-
nja i vještina. Takve aktivnosti uključuju praktično stjecanje znanja, vještina i sta-
vova i odvijaju se izvan konteksta formalnog učenja, tj. temelje se na dobrovoljnom 
sudjelovanju, pokazuju određene rezultate i za njih se najčešće ne primaju formal-
na priznanja (Pešić 2017).

Međutim, okolna stvarnost u kojoj živimo je integrirane prirode, što znači da 
stvarni životni problemi koje moramo svakodnevno rješavati također imaju integri-
rani karakter i rješavanje njih, bilo više ili manje složeno, uključuje znanja i vještine 
koje se ne mogu klasificirati kao strogo pripadajuće ograničenom području. U suo-
čavanju sa svakodnevnim izazovima, dijete od svoje najranije dobi i zatim kroz svoje 
obrazovanje treba razviti sposobnost postizanja brzih i učinkovitih transfera izme-
đu različitih disciplinskih područja, odnosno sposobnost sakupljanja, sinteze i upo-
trebe sistemskih i integriranih znanja i vještina stečenih kroz proučavanje različitih 
disciplina. Stoga odgojno-obrazovne ustanove moraju pripremiti djecu i učenike za 
situacije u kojima se uspjeh postignut sposobnošću u disciplinarnim okvirima (aka-
demski uspjeh) zamjenjuje uspjehom stečenim sposobnošću uspostavljanja veza i 
brzih transfera koji vode do učinkovitih situacija rješavanja problema (osobnih, pro-
fesionalnih, društveni uspjeh). U tom su se smislu suvremeni odgojno-obrazovni su-
stavi okrenuli k osiguranju provedbe transdisciplinarnog znanja primjenom trans-
disciplinarnih organizacijskih modela poučavanja - učenja - vrednovanja. Sukladno 
tome, odgajatelji i učitelji trebaju imati u vidu osobnost i potrebe svakog djeteta te 
znati odgovoriti na izazove koje pred njih postavlja svako dijete u grupi i razredu sa 
svim svojim specifičnostima i različitostima.

Zaključak

Temelj ovog rada očituje se u pretpostavci da odgoj, obrazovanje i kuriku-
larni pristup treba shvatiti prvenstveno u smislu kvalitete koja naglašava kompe-
tentnost i profesionalnu etiku, a zatim autonomiju, visoku stručnost i odgovornost 
svih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti. Da bi se postigla kvaliteta, potreb-
no je razvijati kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika koje podržavaju kva-
litetno učenje i poučavanje i njihovu fokusiranost na razvoj i poboljšanje ključ-
nih kompetencija u djece. U povezanosti s tim, izrazito je važno osigurati sustave 
podrške, praćenja i evaluacije te razvijati takve kompetencije odgajatelja i učite-
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lja koje novim strategijama poučavanja podržavaju kvalitetno učenje i poučavanje 
usklađeno s potrebama svakog djeteta.

S obzirom da su kompetentni i motivirani odgajatelji i učitelji glavni nosi-
telji uspješne provedbe odgojno-obrazovnih promjena, oni u globalnom svijetu  
21. stoljeća trebaju biti vješti u metodama rada koristeći suvremenu tehnologiju i 
educirani kao refleksivni praktičari (Šagud 2006). To znači da trebaju razmišljati o 
osobnosti i individualnim potrebama svakog djeteta, o različitim stilovima pouča-
vanja i učenja, o pružanju adekvatne podrške kada je to djetetu potrebno i dr. Sto-
ga je paradigni pomak 21. stoljeća u tome da odgajatelji i učitelji moraju biti tim-
ski educirani u zajedničkom partnerstvu i autonomiji koja je temeljena na njihovoj 
profesionalnoj odgovornosti i kompetencijama. To pretpostavlja potrebne meto-
dološke promjene u dodiplomskom obrazovanju i stručnom usavršavanju odgaja-
telja i učitelja, u metodici poučavanja, u metodologiji planiranja i programiranja, u 
sustavu stručne podrške odgajateljima i učiteljima, u načinu poučavanja i učenja te 
u redovitom, cjeloživotnom usavršavanju i nadogradnji kompetencija odgajatelja i 
učitelja u području odgoja i obrazovanja. Naglasak je upravo na izmjeni međusob-
nih iskustava kao i na kontinuiranom educiranju da bi bili osposobljeni profesio-
nalno promišljati u planiranju i odabiru sadržaja i  aktivnosti koje su usmjerene na 
interese, životna iskustva, potrebe i mogućnosti svakog djeteta. Tek tada možemo 
reći za neki sustav odgoja i obrazovanja da ima kurikularni pristup koji je usmje-
ren na dijete, a ne na sadržaje učenja.
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Jasna Kudek Mirošević

COMPETENCE DEVELOPMENT IN A CHILD-DIRECTED 
CURRICULAR APROACH

Summary

The basic characteristics of quality educational institutions in the 21st 
century imply high expectations, effective leadership, monitoring of teaching 
and learning, cooperation and communicaton, the creation of an encouraging 
environment for learning and an appropriate professional development (Shan-
non and Bylsma, 2007). The goal of every effective education system is to ena-
ble children to cooperate, manage projects, set and achieve goals and priorities, 
plan and coordinate their work, reach conclusions based on results, and take 
responsibility while dealing with different tasks (Partnership for 21st Century 
Skills, 2009). In that sense, the Strategy for Educaton, Science and Technology 
of the Republic of Croatia (2014) is aimed at a complete, flexible and efficient 
education system which connects all levels and education types into a harmo-
nious and transparent whole, rooted in collective, positive values, principles 
and goals. Competence and professional ethics are emphasized. These imply a 
high level of skill and responsibility of all those involved in the field of educa-
tion. With regard to that, it is imperative to ensure support, monitoring and 
evaluation systems to develop teachers’ competences which, using new teaching 
strategies, support quality learning and teaching based on the specific needs of 
each child. This is a curricular approach directed at the child and pupil, rather 
than at the content being taught. To ensure the operationalization of the said 
curriculum, the priority is no longer on what to do, how and when to work 
with children. Rather, a new level of professional discourse is necessary among 
preschool and primary school teachers who are offered an autonomy founded 
on their professional responsibility and competences with regard to choosing 
the right content and activities.

Keywords: curriculum-based approach, competency-based learning 
and teaching, quality of the educational process.
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Бојана С. Милосављевић1

Учитељски факултет, Универзитет у Београду

РЕЧНИЦИ И ЊИХОВА СВРХА У ОБРАЗОВАЊУ –  
ИЗ УГЛА БУДУЋИХ УЧИТЕЉА2

Резиме: У раду се путем упитника испитују студентска  
(пред)знања о речницима уопште, знања о типовима информација које 
се могу наћи у једнојезичним речницима српског језика, као и навике у 
вези с коришћењем речника. Истраживање се спроводи у оквиру двеју 
група студената Учитељског факултета. Прву групу чине студенти 
прве године основних академских студија, који на студијама нису има-
ли курс о речницима. Другу групу студената чине студенти четврте 
године основних студија, који су на другој години студија имали у окви-
ру часова српског језика краћи, информативни курс о речницима. 

Резултати истраживања иду у правцу следећих закључака – 1) 
утицај краћег информативног курса о речницима српског језика на 
другој година студија је осетан, и то нарочито у оним областима које 
се тичу теоријског знања студената 2) међутим, потребни су додат-
ни курсеви намењени речницима на којима би се акценат ставио на 
практичну обуку студената у коришћењу речника.

Кључне речи: једнојезични речници српског језика, образовање, 
учитељи, речничка култура.

Уводне напомене

Према нашем ранијем истраживању (в. Милосављевић 2019), учење 
о речницима и лексикографско описмењавање у малој мери je заступљено 
у нашем образовном систему, а сматрамо да развијање речничке културе 
треба да буде институционално, тј. да буде саставни део образовања, од 
основне школе до факултета, а нарочито на филолошким и учитељским/
педагошким факултетима будући да се на њима образују наставници који 

1  bojana.milosavljevic@uf.bg.ac.rs

2 Рад је настао у оквиру пројекта Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног 
језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (бр. 178009), 
који у целини финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије.
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учествују у реализацији наставе српског језика и књижевности, и чији би 
задатак, између осталог, био лексикографски описменити ученике и ширити 
међу њима речничку културу.

На Учитељском факултету у Београду институционално развијање ре-
чничке културе у извесном виду постоји. Наиме, студенти овог факултета са 
речницима и са лексикографијом упознају се током наставе лексикологије 
српског језика која се изучава на смеру за образовање учитеља у оквиру нас-
тавног предмета Српски језик 2. Српски језик 2 на Учитељском факултету у 
Београду слуша се један семестар, а настава је организована кроз предавања 
и вежбе. Основна литература којом се у настави лексикологије и лексикогра-
фије служимо у припремању предавања јесте Лексикологија српског језика Р. 
Драгићевић, Основи лексикологије и сродних дисциплина Д. Шипке и књига 
М. Радовић Тешић С речима и речником. У тој литератури се на подробан на-
чин представљају и лексикологија и лексикографија као научне дисципли-
не, речници уопште, типови речника, дескриптивни једнојезични речници 
српског језика, макро и микро структура речника, као и то које све језичке 
информације се могу наћи у тим речницима, како се оне представљају у ре-
чничком чланку, које скраћенице и квалификатори се користе да се речи и 
њихова значења опишу итд.

Циљ наставе лексикологије и лексикографије у оквиру предмета Срп-
ски језик 2, између осталог, јесте стицање свести да су једнојезични речници 
српског језика важни нормативни језички приручници, да се њима пропи-
сује и акценатска и морфолошка и синтаксичка и лексичка и стилистичка и 
правописна норма, те да су важни у стицању језичког знања уопште.

У лингводидактици и у лингвистици учење о речницима, односно 
лексикографско описмењавање подводи се под појам стицања лексикограф-
ске компетенције и развијања речничке културе3. 

У нашем истраживању пошли смо управо од ових лингводидактич-
ких теоријских поставки и желели смо испитати да ли учење о речницима у 
оквиру наставе лексикологије на другој години академских студија на смеру 
образовање учитеља на Учитељском факултету у Београду утиче на будуће 
учитеље у смислу њиховог поимања речника и схватања значаја речника у 
образовању; ако утиче, сагледати у којој мери и на који начин. 

Опис истраживања

Истраживање смо спровели међу студентима Учитељског факултета у 
Београду  школске 2018/19. године. Циљна група били су студенти 4. годи-
не, који су на 2. години студија имали наставу лексикологије у оквиру које 

3  О овом појмовима подробније се може прочитати у Милосављевић 2019.
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су учили о лексикографији и о речницима. Контролну групу чинили су сту-
денти 1. године студија, који на академским студијама још увек нису има-
ли наставу лексикологије, те још увек нису упознати са речницима и лекси-
кографијом на начин на који се то чини у оквиру предмета Српски језик 2, 
будући да се та област, како смо већ рекли, према наставном програму Учи-
тељског факултета, изучава на 2. години основних студија.     

Податке за истраживање прикупили смо на основу упитника4. 
Упитник је садржавао питања отвореног типа и питања затвореног типа, 
са више понуђених одговора. Питањима из упитника настојали смо 
добити информације о знању студената o речницима уопште, а нарочито о 
информационом потенцијалу дескриптивних једнојезичних речника.

Информације о знању студената о речницима добијали смо на основу 
питања: Шта су речници и чему речници служе?, као и на основу низа питања 
у вези са познавањем информационог потенцијала једнојезичних речника 
српског језика, нпр. Милан не зна да ли је множина именице лептир – лептири 
или лептирови или може и лептири и лептирови. Да ли једнојезични речник 
може да му да одговор на ово питање? Као што се види, оваквим питањима 
симулира се ситуација у којој је потребно помоћи извесном Милану у вези 
са проналажењем појединих језичких информација у речнику. Конкретно, 
у  овом питању тражило се знање о томе да ли једнојезични речник пружа 
информације о морфолошкој норми у српском језику. Оваквих питања је било 
тринаест и њима се тражило знање о томе да ли речник пружа информације 
о акценатској, морфолошкој, синтаксичкој, лексичкој, правописној норми, 
као и то да ли речници описују и значења израза, фразеологизама и да ли 
дају етимологију речи.

У представљању резултата користили смо, тамо где је природа 
истраживања омогућавала, квантитативну анализу ослањајући се на 
процентне податке, а код питања описног карактера квалитативну анализу.

Основни задатак истраживања био је испитати знања студената о 
информационом потенцијалу једнојезичних описних речника српског 
језика. Допунски задаци су били испитати лексикографске навике студената, 
као и на ком нивоу образовања су испитивани студенти стекли знања о 
речницима и који наставник је имао највећу улогу у томе.  

Практични значај овог истраживања видимо у унапређивању наста-
ве из области лексикологије и лексикографије, нарочито у оним аспектима 
наставе који доприносе бољем стицању знања о речницима и развијању ре-
чничке културе будућих учитеља.

4  Изглед Упитника дат је у Прилогу рада. Иначе, упитник је сачињен по узору на упитник 
коришћен у сличном истраживању на Универзитету у Намибији. В. Beyer and Faul (2010). 
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Резултати и анализа истраживања

Прво питање у упитнику који смо користили у истраживању гласило 
је: Шта су, према Вашем мишљењу, речници и чему речници служе? Питање 
је било отвореног типа, па су студенти описно, својим речима и слободним 
стилом давали одговоре.

 Ако узмемо да се речник као лексикографско дело најопштије дефи-
нише као „књига у којој су речи једног језика изложене алфабетским редом, 
с тумачењима њиховог значења или с преводом на страни језик”, као што се 
речник дефинише у Речнику МС, можемо рећи да је велика већина студената 
и прве и четврте године својим речима на овај начин одредила речник.

Да међу испитиваним студентима и прве и четврте године студија уг-
лавном није било колебања у вези с тим да речници описују значења речи, 
говоре нам и одговори студената дати на 11. питање Да ли једнојезични реч-
ник даје значење именице тесар? Преко 80% студената прве године, односно 
преко 90% студената четврте године позитивно се изјаснило код овог пи-
тања.

Уочава се пак да су студенти четврте године у одговорима слободне 
форме ипак прецизније одређивали речнике него студенти прве године, те 
су наводили да речници, осим значења речи и превода на други језик, дају и 
друге информације о речима – порекло, акценат, род, број, падеж, синониме.

Такође, студенти четврте године су неретко наводили и типове реч-
ника, иако то у упитнику од њих није тражено, али у њиховим одговори-
ма се помиње да постоје једнојезични, двојезични, вишејезични, тематски, 
терминолошки, фразеолошки речници, речници стручних термина. Није-
дан студент прве године пак у свом одговору није навео неки од ових типо-
ва речника. Напротив, неколико одговора студената прве године показује 
нам да се речник доживљава као граматички приручник, те се описује као 
– „скуп речи и граматичких правила, као и изузетака од њих“, односно као 
„књига појмова са објашњењима, на чијем крају се углавном налази и ос-
новна граматика“. Све ово нам говори да студенти четврте године имају не 
само јаснију и тачнију слику о томе шта је речник, које информације садржи, 
већ располажу и одређеним лексикографским знањем о врстама и типови-
ма речника. Студенти прве године пак за прототип речника узимају школске 
двојезичне речнике, који, осим списка речи и њихових лексичко-граматич-
ких описа, садрже и кратак преглед граматике.

У складу са поимањем речника јесу и одговори студената о сврси реч-
ника уопште. Према виђењу студената прве године, речници служе да се саз-
нају значења мање познатих и непознатих речи, међу које се углавном свр-
ставају стране и архаичне речи, да се сазна порекло речи, а циљ тог сазна-
вања је лакше споразумевање са другима, упознавање језика, али и богаћење 
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сопственог речника. Речници служе, према схватању студената прве године, 
и као помоћ у превођењу текста с једног језика на други и са њима се лакше 
учи страни језик.

Студенти четврте године су такође сврху речника описивали на овај 
начин, али су поред овог општејезичког значаја речника, наводили и шири 
научни и образовни, па и културолошки значај речника. Тако се међу одго-
ворима студената четврте године налази да су речници „извори поузданих 
информација и чињеница”, да су речници „сведочанства о богатству језика 
и динамичним променама у њему”, да су то „књиге језичких недоумица” и да 
нам „служе да проверимо нешто уколико нисмо сигурни” и да „боље разуме-
мо и боље употребимо у свакодневном говору одређене лексеме”.

Да студенти четврте године имају јаснију слику о речницима као о 
лексичко-граматичким приручницима, показало се и приликом одговарања 
на питања затвореног типа у вези с тим које све језичке информације може 
дати једнојезични речник. Наше истраживање је тако показало да су студен-
ти четврте године сигурнији од студената прве године у то да једнојезични 
речници српског језика пружају информације о акценатској и о морфолош-
кој норми речи, као и о етимологији речи и о лексичком односу међу речима, 
као што је синонимија, те се велика већина студената четврте године (од 70% 
до 90% зависно од питања) сложила с тим да се у речнику српског језика могу 
наћи информације о томе како се правилно изговара реч читанка, ког је гра-
матичког рода именица звер, како гласи множина именице лептир, из ког је-
зика потиче реч парче и који је синоним речи дрводеља. И студенти прве го-
дине код ових питања показали су завидно знање, али у поређењу са студен-
тима четврте године, били су у мањој мери сигурни у то да су речници ујед-
но и лексичко-граматички приручници (од 50% до 60%, зависно од питања).

Највећу несигурност у вези с информационим потенцијалом једноје-
зичних речника студенти обеју испитиваних група показали су у вези са 
синтаксичком нормом. Наиме, код питања да ли се из једнојезичних речни-
ка може сазнати која је конструкција у српском језику правилна – Задовољан 
сам Вашим одговором или Задовољан сам са Вашим одговором близу 80% сту-
дената и једне и друге групе одговорило је негативно, с тим што су изричи-
тији у том ставу били студенти четврте године – 53,62% је одговорило Не, а 
23,19% Не знам. Од студената прве године, само 28,53% је одговорило Не, а 
48,24% је одговорило Не знам. Ови подаци нам говоре о томе да испитива-
ни студенти семантику и речнике повезују само са речима, односно са моно-
лексемним јединицама, а не и са синтаксичким јединицама вишим од речи 
(са предлошко-падежним конструкцијама, синтагмама и реченицама), што 
с друге стране показује да будући учитељи познају само лексичку семанти-
ку, а не и синтаксичку семантику у којој велику улогу игра рекција. Отуда је 
потребно у настави синтаксе већу пажњу посветити рекцији речи и синтак-
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сичкој семантици, а на часовима посвећеним лексикографији и речницима 
на примерима из једнојезичних речника показати на који начин се предста-
вљају те разлике у значењу речи када та реч има различиту рекцију.

Ово нам даље може бити донекле и објашњење због чега скоро половина 
испитиваних студената четврте године (44,12%) сматра да се у једнојезичном 
речнику не могу значењски тумачити изрази и фразеологизми (нпр. значење 
израза ведрити и облачити). Гледано очима студената, и изрази и фразеоло-
гизми су вишелексемне једнице које на синтаксичком плану функционишу као 
јединице више од речи, па се због тога, према њиховом схватању, не би могле 
наћи као самосталне одреднице у једнојезичним речницима. С друге стране, 
објашњење се може наћи и у чињеници да велик број студената четврте године 
зна да као посебни речници постоје фразеолошки речници, речници идиома, 
те отуд сматрају да се ова врста лексичког слоја не представља и у општим јед-
нојезичним речницима. За разлику од студената четврте године, студенти прве 
године овде су се показали бољим – 64,71% студената сматра да се у једнојезич-
ним речницима може наћи значење израза ведрити и облачити. 

Дилеме међу студентима било је и око тога да ли се у једнојезичним 
речницима налазе и информације које се тичу језичке културе и стилистич-
ке норме. Додуше, ова дилема је већа код студената прве године него код сту-
дената четврте године. Тако се само 30% студената прве године, а 40% четвр-
те године изјаснило да зна да се на основу једнојезичног речника може сазна-
ти да ли се именица лова у значењу ’новац’ може употребити у формалној ко-
муникацији. Иначе, за ишчитавање оваквих информација из једнојезичних 
речника нужно је знати да се употребна и стилска вредност речи у речни-
цима означава квалификаторима, скраћеницама, типа (разг.)оворно, (фам.)
илијарно, (вулг.)арно, (жарг.)онски итд. Тако је именица лова у значењу ’но-
вац’ у Речнику САНУ обележена квалификатором (шатр.)овачки, што ономе 
који је лексикографски описмењен јасно казује да се употреба такве речи не 
препоручује у формалној комуникацији.     

Језичке културе тицало се у упитнику и питање из области правописа, 
односно правописне норме – да ли се у једнојезичном речнику српског јези-
ка може наћи и информација о томе да ли се реч хришћанин правилно пише 
малим (хришћанин) или великим словом (Хришћанин). Студенти прве годи-
не (70%) су прилично сигурни да се из једнојезичних речника може сазнати 
и то. Студенти четврте године (60%) пак у мањој мери су били изричити да се 
та информација може наћи и у једнојезичним речницима.  Занимљиво је да 
је преко 30% студената четврте године сматрало да се та информација ника-
ко не може наћи у речнику, а од студената прве године само 10% студената је 
то сматрало. Ова несигурност или незнање студената четврте године да јед-
нојезични речници могу служити и као правописни приручници указује нам 
на то да се овде писање као један од аспеката језичке културе оделито посма-



105

тра од говорења као другог аспекта језичке културе, тим више што се на Учи-
тељском факултету у Београду у виду изборног предмета посебно држи на-
става правописа и књижевнојезичке норме. Иначе, изборни предмет Право-
пис и књижевнојезичка норма је предмет који студенти Учитељског факулте-
та радо бирају, те претпостављамо да је већина испитаних студената четврте 
године похађала наставу из правописа, да су врло добро упознати са право-
писом српског језика и у теоријском и у практичном смислу, те су из тог раз-
лога сматрали да се правописна норма прописује само правописним при-
ручницима и правописним речницима.

Овакви одговори студената наводе нас на закључак да студенти четвр-
те године боље владају теоријским чињеницама о речнику као лексикограф-
ском делу и о његовој сврси у образовању него студенти прве године. Међу-
тим, оно што изненађује јесте то да велики број студената четврте године 
(41,12%) не прави јасну разлику између дескриптивних једнојезичких реч-
ника и енциклопедијских речника. Наиме, четвртина студената 4. године 
(25%) сматра да једнојезички речник даје информацију о томе ко је био Вук 
Караџић, а скоро петина студената (19,12%) не зна да ли се та информација 
може наћи у једнојезичком речнику. Исто тако, скоро да је подједнак број 
студената прве и четврте године који мисле да се из једнојезичких речника 
може сазнати аутор романа На Дрини ћуприја.

 То што студенти прве године показују овакву неупућеност у разли-
ковне карактеристике лингвистичких и енциклопедијских речника можемо 
на разне начине правдати. Али, на који начин правдати чињеницу да ско-
ро половина студената четврте године након одслушаног курса о речници-
ма, на којем су представљане разлике између лингвистичких и енциклопе-
дијских речника, може направити овакву грешку?! Ако поново погледамо 
њихове одговоре на питање Шта су речници и чему они служе?, дате њихо-
вим речима и слободним стилом, као што су одговори да су речници „из-
вори поузданих информација и чињеница”, да „служе да проверимо нешто 
уколико нисмо сигурни” итд., могли бисмо рећи да је приличан број студе-
ната четврте године стекао искривљену слику о томе да се из једнојезичких 
речника може сазнати скоро све, па и то ко је био Вук Караџић и ко је аутор 
романа На Дрини ћуприја. Дакле, половина студената четврте године сматра 
једнојезичке речнике књигама свезнања хипертрофирајући, односно прена-
глашавајући тако њихов општеобразовни значај.

Нама, који предајемо лексикологију и лексикографију на Учитељском 
факултету, после овог сазнања остаје да у раду са студентима јасније потцр-
тавамо разлику између лингвистичких речника и енциклопедија, односно 
између општејезичког и општеобразовног значаја једнојезичких речника. 

Упитник који смо користили у овом истраживању садржавао је и пи-
тања која су се тицала лексикографских навика студената, као и питања који-
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ма смо настојали сазнати на ком нивоу образовања су се испитивани студен-
ти сусрели/сусретали са речницима и који наставник је имао највећу улогу у 
њиховом упознавању са речницима. Овим смо настојали основно истражи-
вање – како будући учитељи перципирају речнике након одслушаног једно-
семестралног курса о лексикологији и лексикографији на другој години сту-
дија – допунити и сазнањем да ли су знања о речницима студенти стицали 
тек на академским студијама, на часовима српског језика, тачније на часови-
ма лексикологије и лексикографије, или и током ранијег школовања.  

Што се тиче лексикографских навика студената, њихови одговори ка-
зују следеће. Више од половине студената и једне и друге испитиване гру-
пе често или повремено користи речнике за потребе свог школовања. Про-
центна анализа показује да је навика коришћења речника међу студентима 
четврте године ипак знатно израженија него међу студентима прве године. 

Разлози због којих велики број студената прве године (38,83% испита-
них) скоро никада не користи речнике јесу следећи. „Није било досад потре-
бе за тим” – овакав одговор означио је највећи број студента (22). Неколико 
њих (6) навело је као разлог некоришћења речника да „нема вољу, жељу, да 
их мрзи да претражују речнике иако постоји потреба за тим”.

Студенти четврте године који су рекли да скоро никада не користе 
речнике као разлог за то навели су махом да није било потребе за тим.

Које речнике студенти најчешће користе? Сви испитивани студенти 
у највећој мери користе оне речнике који су намењени превођењу, а то су 
штампани двојезични речници и онлајн речници за превођење. Ови речни-
ци заузимају на листи коришћених речника и у једној и у другој групи сту-
дената прва два места. Једнојезични речници српског језика се и у једној и у 
другој групи испитиваних студената мање користе, с тим што онлајн (диги-
тални, интернет) речници, рекли бисмо, предњаче у употреби од штампаних 
једнојезичних речника српског језика. Наиме, штампани једнојезични реч-
ници српског језика на листи коришћених речника студената четврте годи-
не заузимају треће место, а на листи коришћених речника студената прве 
године пето место. Претпостављамо да се штампани једнојезични речници 
боље рангирају на листи речника студената четврте године управо зато што 
су ови студенти на другој години основних студија у оквиру наставе лекси-
кологије и лексикографије били упознати са тим речницима.

 Да ли студенти знају називе речника које користе? Једно од питања 
у упитнику било је и да студенти наведу назив (наслов) речника који кори-
сте или су користили током школовања. Уколико је реч о више речника, да 
наведу називе свих тих речника. Знатна већина студената прве године није 
знала да наведе назив речника. Таквих студената на четвртој години било је 
доста мање. А ево како су одговарали они који су се одлучили да наведу на-
зив речника.
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И студенти прве и студенти четврте године највише су описно наводи-
ли неки двојезични речник који су користили или користе, нпр. руско-срп-
ски или српско-немачки итд.; дакле, без тачног назива, аутора, издавача и сл. 
Ти подаци студентима изгледа нису толико важни. Међу одговорима студе-
ната прве године нашла су се само два, условно речено, назива речника. Је-
дан од њих је Вујаклијин Лексикон страних речи и израза, али само под на-
зивом Вујаклија, а други је Речник језичких недоумица Ивана Клајна. Овак-
ви одговори нису нас много зачудили јер опште је познато да је најпознатији 
речник у Срба управо Вујаклијин Лексикон и да већина наше културне зајед-
нице зна само за тај речник. 

За разлику од студената прве године, студенти четврте године показали 
су знатно веће знање у области назива речника, те су тако навели следеће реч-
нике, често као и студенти прве године, не дајући важне податке о речнику, већ 
само или назив или аутора речника: Фразеолошки речник Ђорђа Оташевића, 
Речник Матице српске, Речник српског језика, Речник дидактичких термина, 
Вуков Српски рјечник, Лексикон образовних термина, Речник књижевних тер-
мина, Речник жаргона, Речник страних речи и израза, Правописни речник, Реч-
ник психолошких термина Ж. Требјешанина, Речник криминалистичких пој-
мова, Речник Клајна и Шипке, Речник синонима, Речник фразеологизама.

То што студенти четврте године боље познају називе речника може 
се објаснити тиме да се на старијим годинама студија срећу са различитим 
научним областима и да им се у оквиру предмета који изучавају те научне 
области као референтна литература нуде управо стручни, терминолошки 
речници, будући да добар део речника које су студенти у нашем упитнику 
навели јесу речници специјалне лексике. Такође верујемо да је на запамћивање 
наслова коришћених речника утицало и постојање веће свести студената 
четврте године о речницима као о научној литератури.

На ком нивоу образовања су се испитивани студенти сусрели са 
речницима и који наставник је имао највећу улогу у њиховом упознавању 
са речницима?

Овде нас је, дакле, занимало да ли се у нашем школству о речницима 
говори и пре факултета – у основној и средњој школи и који наставник 
је то чинио – учитељ, наставник српског језика, наставник страног језика 
или неки други наставник. Подаци нашег истраживања показују да се и у 
основној и у средњој школи ученици срећу са речницима. Највећу улогу у 
томе имају наставници језика, с тим што благу предност над наставницима 
српског језика имају наставници страних језика. Учитељи су у много мањој 
мери говорили о речницима, док наставници других предмета о речницима 
нису нимало говорили.

Када је реч о академским студијама на факултету, можемо рећи да је 
велика већина студената четврте године факултета навела факултет као ме-
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сто на коме се сусрела са речницима, а највећу улогу у упознавању са реч-
ницима имао је наставник српског језика. Овај податак нам потврђује да су 
студенти четврте године учење о речницима у оквиру наставе лексиколо-
гије на другој години студија препознали као неку врсту практичне обуке у 
служењу речницима. Према одговорима студената четврте године, значај-
ну улогу у упознавању са речницима имали су и наставници страних језика, 
али и наставници других предмета. Да су на факултету и наставници других 
предмета активни у представљању речника, потврђује нам и то да су студен-
ти четврте године код питања да наведу називе речника које користе за пот-
ребе свог школовања навели управо називе стручних, терминолошких реч-
ника.

Закључне напомене

Ово су неки резултати истраживања и нека наша запажања. Оно што 
можемо изнети као закључак сходно основном задатку и циљу нашег истра-
живања јесте следеће.

Краћи информативни курс о речницима српског језика на другој годи-
на студија осетно је утицао на знање студената четврте године о речницима, 
и то се нарочито видело у оним областима које се тичу теоријског знања сту-
дената. Међутим, потребна је већа практична обука студената у коришћењу 
речника, како би се боље сагледао информациони потенцијал речника, а 
што ће бити и велики изазов нама који реализујемо наставу лексикологије и 
лексикографије. Са досадашњим фондом часова то ће бити теже изводљиво, 
али би се могли организовати додатни курсеви у виду изборних предмета 
на основним или мастер студијама, где би се лексикографска знања и умећа 
студената даље унапређивала. Такође, за развијање речничке културе бу-
дућих учитеља потребан је интегративни приступ, а што би значило упући-
вање студената на речнике и у оквиру других наставних области и предмета, 
пошто смо видели, на примеру наставе правописа, да интерференција међу 
предметима ипак постоји. 
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ПРИЛОГ – Упитник на основу којег је спроведено истраживање 

УПИТНИК

МОЛИМ ВАС ДА БУДЕТЕ ИСКРЕНИ ДОК ПОПУЊАВАТЕ ОВАЈ 
УПИТНИК. НЕМА ТАЧНИХ И НЕТАЧНИХ ОДГОВОРА. РЕЗУЛТАТИ ЋЕ 
СЕ КОРИСТИТИ ЗА ПОТРЕБЕ НАУЧНОГ РАДА, А НЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 
ЗНАЊА.  ХВАЛА ВАМ!

Од Ваших података потребно је само да наведете коју средњу школу 
сте завршили и које године. 

___________________________________________________________

НАПОМЕНА: Молим Вас да на 1. и 5. питање текстуално одговорите, 
а код осталих питања знаком Х да означите свој одговор. Код неких питања 
може се означити и више одговора.

1. Шта су, према Вашем мишљењу, речници и чему речници служе?

2. Колико често користите речнике за потребе свог школовања? Често

Повремено

Скоро 
никад

3. На ово питање одговарате 

ако сте на претходно одго-

ворили Скоро никад:

Не поседујем ниједан речник.

Не знам који речник треба да користим. 

Не знам да користим речник.

Није било досад потребе за тим.

Немам вољу, жељу, мрзи ме да претражујем 
речник иако постоји потреба за тим.
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4. Уколико користите речнике, који 
тип или типове речника користите?

Једнојезичне речнике српскога језика 
који значења речи дају описно 

Једнојезичне речнике страних језика 
који значења речи дају описно на том 
истом језику, нпр. енглеско-енглески 
речник  

Двојезичне речнике, тј. речнике који 
значење речи преводе на други језик, 
нпр. српско-енглески или енглеско-
српски речник

Онлајн (интернет, дигиталне) речни-
ке српског језика

Онлајн (интернет, дигиталне) речни-
ке за превођење

Речник дат на крају књиге, уџбеника 

Не знам који је то тип речника.

5. Уколико користите или сте користили речнике, 
напишите назив тог речника или називе тих реч-
ника ако их је (било) више.  
(Ако не знате тачан назива, дајте описно тај назив. 
У супротном, напишите НЕ ЗНАМ). 

6. Да ли Вам је неки наставник по-
казао неки речник и да ли Вас је 
упутио у то како се речник ко-
ристи? 

Да.

Да, али ме није упутио у то и како 
се речник користи.

Не.
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Уколико сте на претходно питање од-

говорили са Да или Да, али ме није 

…., одговорите и на следеће питање:

7. Који наставник Вам је и када показао 
речник? Уколико је било више ситу-
ација, означите и више одговора.

У основној  
школи 

Учитељ

Наставник  
српског језика

Наставник  
страног језика

Неки други  
наставник 

У средњој 
школи 

Наставник  
српског језика

Наставник  
страног језика

Неки други  
наставник

На  факултету Наставник  
српског језика

Наставник  
страног језика

Неки други  
наставник 

8. Милан није сигуран како се изговара реч читанка – да ли 
чùтанка или читàнка. 

Да ли једнојезични речник може да му да одговор на ово пи-
тање?

Да.

Не.

Не знам.

9. Милан не зна ког је граматичког рода именица звер. 

Да ли једнојезични речник може да му да одговор на ово пи-
тање?

Да.

Не.

Не знам.

10. Милан не зна да ли је множина именице лептир – лепти-
ри или лептирови или може и лептири и лептирови.

Да ли једнојезични речник може да му да одговор на ово пи-
тање?

Да.

Не.

Не знам.
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11. Милан не зна шта значи именица тесар.

Да ли једнојезични речник може да му да одговор на ово пи-
тање?

Да.

Не.

Не знам.

12. Милан не зна да ли је правилно написати  Задовољан сам 
Вашим одговором или Задовољан сам са Вашим одговором 
или је правилно и једно и друго.

Да ли једнојезични речник може да му да одговор на ово пи-
тање? 

Да.

Не.

Не знам.

13. Милан не зна синоним речи дрводеља.

Да ли једнојезични речник може да му да одговор на ово пи-
тање? 

Да.

Не.

Не знам.

14. Милан не зна антоним речи хоризонталан. 

Да ли једнојезични речник може да му да одговор на ово пи-
тање?

Да.

Не. 

Не знам.

15. Милан не зна из ког језика потиче именица парче.

Да ли једнојезични речник може да му да одговор на ово пи-
тање?

Да.

Не.

Не 
знам.

16. Милан не зна да ли у формалној комуникацији може упо-
требити именицу лова у значењу ᾽новац᾽.

Да ли једнојезични речник може да му да одговор на ово пи-
тање?

Да.

Не.

Не знам.

17. Милан не зна шта значи израз ведрити и облачити, нпр. 
Он ведри и облачи. 

Да ли једнојезични речник може да му да одговор на ово пи-
тање?

Да.

Не.

Не знам.
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18. Милан не зна ко је био Вук Караџић.

Да ли једнојезични речник може да му да одговор на ово пи-
тање?

Да.

Не.

Не знам.

19. Милан не зна ко је аутор романа На Дрини ћуприја.

Да ли једнојезични речник може да му да одговор на ово пи-
тање?

Да.

Не.

Не знам.

20. Милан не зна да ли се правилно пише хришћанин или 
Хришћанин.

Да ли једнојезични речник може да му да одговор на ово пи-
тање?

Да.

Не.

Не знам.
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Bojana Milosavljević

DICTIONARIES AND THEIR PURPOSE IN EDUCATION 
– FROM THE PERSPECTIVE OF THE PRE-SERVICE 

PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Summary

The paper looks at the significance of the knowledge about the mono-
lingual dictionaries of Serbian language and of acquiring lexicographic com-
petence at academic courses of teacher education/pedagogical faculties. These 
faculties train teachers who will teach Serbian language and Literature at the 
lower grades of primary school and contribute to the formation of pupils’ lin-
guistic personality. Our research involves a survey conducted to in the form of 
a questionnaire the purpose of which is to examine students’ knowedge about 
dictionaries in general, types of information available in the monolingual dic-
tionaries of Serbian Language, as well as their habits regarding the use of dic-
tionaries. Two groups of students of the Teacher Education Faculty in Belgrade 
are included in the research. The first group consists of the fourth-year under-
graduates who attended a short course on dictionaries as a part of their Ser-
bian Language academic course in the second year of their studies. The second 
group consists of the first-year undergraduates who have not attended such a 
course yet. According to the research findings, we can conclude the following: 
1) the impact of the short course on dictionaries on students is considerable, 
especially in the areas related to students’ theoretical knowledge; 2) however, 
additional courses on the use of dictionaries are necessary. The focus of such 
courses should be on students’ practical training for using dictionaries. 

Keywords: dictionaries, lexicographic competence of pre-service pri-
mary school teachers, dictionary culture, education.
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ЛИНГВОМЕТОДИЧКИ ТЕКСТ У НАСТАВИ 
МОРФОЛОГИЈЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  

НА МЛАЂЕМ ШКОЛСКОМ УЗРАСТУ

Резиме: У раду аутор полази од морфологије као базичног нивоа 
у језичком систему, а анализира лингвометодичке текстове који су део 
наставних садржаја из ове области језика. Циљ рада је да се испитају 
врсте и квалитет лингвометодичких текстова у настави морфоло-
гије на млађем школском узрасту, и то на примеру придева као врсти 
речи. Као узорци за истраживање послужили су граматички уџбеници 
за млађе разреде основне школе.

Кључне речи: српски језик, граматика, морфологија, методика 
српског језика. 

Увод

У граматичком систему морфологија представља базични ниво у којем 
се формирају основна знања о врстама речи, њиховим облицима и начину 
грађења. Уз то, успоставља се веза и са њиховом функцијом. Управо ове ка-
рактеристике у први план ставља и Михаило Стевановић:

„Морфологија се, као врло опсежна грана науке о језику, бави речима, прво: 
облицима речи (у којима се оне јављају вршећи своју службу у реченици) и, 
друго – постанком и саставом речи. Али ни један од ова два посебна дела мор-
фологије није могуће проучавати, нити је речи уопште могуће упознати ако се 
посматра само облик њихов, без везе са њиховим функцијама и значењима, с 
којима облици чине недељиво јединство.” (Стевановић 1986: 169)

Имајући то у виду, прво ћемо погледати који су морфолошки садржаји 
предвиђени за млађе разреде основне школе (од првог до четвртог разреда)2. 
У прегледу су изузети садржаји из творбе речи и лексикологије. 

Први разред

Реч; значење речи (преко улоге гласа)

1  goran.zeljic@uf.bg.ac.rs

2  Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања, https://zuov.gov.rs/nastavni-
planovi-i-programi/
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Други разред

Именице и глаголи (уочавање и препознавање). Разликовање основ-
них глаголских облика за исказивање садашњег, прошлог и будућег времена; 
разликовање потврдних и одричних глаголских облика. Разликовање рода и 
броја именица.

Трећи разред

 Именице: заједничке и властите; род и број именица. Глаголи: радња, 
стање, збивање; разликовање облика којима се означава садашњост, про-
шлост и будућност. Разликовање лица и броја глагола. Потврдни и одрич-
ни облик глагола. Придеви: род и број придева; описни и присвојни придеви

Четврти разред

Уочавање речи које у говору и писању мењају свој основни облик 
(променљиве речи) – без дефиниција и захтева за променом по падежима 
и временима. Уочавање речи које задржавају свој основни облик у свим си-
туацијама (непроменљиве речи) без именовања врста тих речи. Именице – 
збирне и градивне; род и број – појам и препознавање. Придеви – присвојни 
и градивни – уочавање значења, рода и броја у реченици. Заменице – личне; 
род и број личних заменица; лична заменица у функцији субјекта у речени-
ци – појам и препознавање. Бројеви – главни (основни) и редни – појам и 
препознавање у реченици. Глаголи – појам и основна значења презента, пер-
фекта и футура; вежбе у реченици заменом глаголских облика у времену, 
лицу и броју. 

На основу прегледа предвиђених садржаја из морфологије за млађе раз-
реде основне школе, може се закључити да је програм конципиран тако да уче-
ници на овом узрасном нивоу овладају најважнијим врстама речи и њиховим 
граматичким карактеристикама с циљем да се поставе основе за најважније 
синтаксичке садржаје – службу/функцију речи у реченици (пре свега преди-
кат и субјекат) и формирање реченице као исказа (комуникативна реченица).

Лингвометодички текст – теоријска упоришта

Лингвометодички текст представља предложак, полазни текст на 
којем ученици уочавају одређену језичку (граматичку или правописну) поја-
ву. Као такав, он представља важан део структуре уџбеника. На почетку сва-
ке наставне јединице, ти текстови служе ученицима да уочавају, описују, де-
финишу, па потом и увежбавају одређене језичке јединице, па их потом по-
реде с другим. Уз добар полазни текст, који представља непосредну језичку 
праксу, отклања се могућа одбојност ученика према апстрактним језичким 
садржајима. Томе доприноси и њихова засићеност језичким појавама које се 
обрађују, али и разноврсност по временској перспективи и уметничкој вред-
ности. Требало би, дакле, да преовладавају примери из савременог језика, 
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али се не смеју занeмарити и они из нешто старијег периода. У актуелним 
уџбеницима лингвометодички текст не мора бити обавезан део саме лек-
ције, напротив, њихов број чак је и мањи од очекиваног (Кањевац 2018: 59).

Теоријске темеље за нашу анализу преузели смо из методичке литерату-
ре. Поћи ћемо од принципа у настави граматике и правописа и сагледати их 
из перспективе уџбеничке литературе за српски језик. По Вуку Милатовићу 
(Милатовић 2019: 384), има их осам, а за нашу анализу од посебне важности 
је четврти, којим се предвиђа да је полазиште сваког сазнања у настави гра-

матике текст (подвукао Г. З.). Почиње се од текста и вежба се на тексту. Текст 
може бити везан или невезан, говорни или писани. Све језичке појаве се најпре 
препознају у тексту, а затим се уопштавају. Такође, текст као део наставног про-
цеса део је шестог принципа, принципа занимљивости јер настава граматике  
мора бити занимљива и привлачна. Занимљивост се постиже кроз: игру, зани-

мљиве текстове (подвукао Г. З.), језичке игре (ребуси, укрштене речи). Конач-
но, на основу принципа систематичности и поступности, Милатовић истиче да 
се поступност у процесу сазнавања језика, мора поштовати. Исти аутор наводи 
и три методе које се примењују у настави граматике, а ми их, опет, сагледавамо 
имајући у виду граматичке уџбенике, па нам је превасходно интересантна она 
индуктивна, која представља главни пут сазнавања у настави граматике. Пола-

зи се од посматрања текста (подвукао Г. З.), затим се уочавају физичке појаве, 
утврђује се њихово значење, а затим се уопштава, тј. стварају се правила и дефи-
ниције (Милатовић 2019: 387). То је, заправо, пут од конкретних чињеница до 
уопштених правила и тај пут мора бити откривалачки и стваралачки.

У сагледавању места лингвометодичког текста у настави граматике, 
дошли смо до методичке структуре наставног часа, у којој је полазни текст 
на првом месту. По Тежаку „текст је према томе лингводидактичка основи-
ца за размишљање о језику, за проучавање језика, за стваралачку примјену 
знања” (Тежак 1996: 101).  

Тај уводни текст, опет на основу литературе (Милатовић 2019: 393; Ра-
доичић 2014: 163) може бити:

1) ВЕЗАН                                                     2) НЕВЕЗАН
•	 одломак	из	књижевног	дела													 • реченице	које	не	чине	целину

•	 басна
•	 краћа прича
•	 песма
•	 пословица
•	 загонетка
•	 новински текст
•	 уметнички рад
•	 говорни текст                                   (Милатовић 2019: 393)
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Као лингвометодички текст могућ је и драмски текст, који је тек се-
кундарно писан за читаоца, а планиран је за извођење на сцени (Милас 2008; 
Панџић 2008; Глигорић 2014). Ова подела битна је и за нашу анализу, јер смо 
мишљења да врста текста у великој мери доприноси остваривању поставље-
них задатака на часу, али и тај процес може успорити, што ћемо видети на 
неколико примера касније.

На претходно се надовезују карактеристике таквог текста, јер он мора 
бити засићен примерима језичке појаве, кратак, логичан, разумљив, приме-
рен ученицима, садржајан, занимљив, економичан, прилагођен потребама 
наставе граматике. Овим карактеристикама често се придодају и књижевно-
уметничке, односно шире естетске карактеристике, па се тако води, понекад 
неоправдано, и рачуна о заступљености одређене врсте текстова и сл.

Лингвометодички текст у наставној пракси

Сада долазимо до дела посвећеног конкретној анализи. Шта нас је под-
стакло, мотивисало да се позабавимо овим питањем? У жељи да анализира-
мо лингвометодичке текстове посвећене морфолошким садржајима у неко-
лико актуелних уџбеника, на почетку анализе вратићемо се мало у прошлост 
и погледати један пример из приручника који је саставио Милија Николић, а 
који је био у наставној пракси дуги низ година. Пажњу нам је привукао при-
мер са градивним именицама, а тада ученик а сада аутор овог рада подвукао 
је и придев бетонски – изведеницу од градивне именице бетон. 

(Николић 1980: 21) 
Управо ова грешка нас је подсетила на неке случајеве из сопствене нас-

тавне праксе, али сада као предавача, па смо кренули да анализирамо линг-
вометодичке текстове.

Да бисмо проверили наведене карактеристике лингвометодичког те-
кста у настави морфологије српског језика, одабрали смо лекције које су пос-
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већене придевима као врсти речи. О овој врсти речи у наставној пракси већ 
смо писали разматрајући питање њеног дефинисања (Зељић 2013). Као врста 
речи, придеви се уводе у трећем разреду основне школе.

Као пример послужио нам је текст из уџбеника чији је аутор наш еми-
нентни методичар Милија Николић. Одабран је пример књиженоуметнич-
ког текста, као пример везаног лингвометодичког текста. Управо ови и овак-
ви текстови, мишљења смо, спадају у најкомпликованије за граматичку об-
раду, поготово у случајевима одређених врста речи ако говоримо о морфо-
логији, што и видимо у анализи. 

(Николић–Николић 2007: 44)

Наиме, при читању, ученик опажа више речи које стоје уз именице и 
ближе их одређују по припадности одговарајући на питање Чије је нешто. 
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РЕД ПРИМЕР
ВРСТА РЕЧИ (која  

не припада присв. прид.) 

1. моја крпењача, наша породица    ПЗ, ПЗ

2. мој брат ПЗ

3. наша бака ПЗ

4. / /

5. наш хроми деда ПЗ, ОП

6. / /

7. моје лице, права лопта ПЗ, ОП

8. / /

9.
бакина зимска чарапа,  

сестрина бела чарапица  
ОП

10.
Мамина кецеља,  

моја стара поцепана марамица 
ПЗ, ОП

11.
Миркова ногавица, татина рукавица,  

дедин капут

ПЗ – присвојна заменица   ОП – описни придев

Непотребно се од учитеља онда очекује да укаже на постојање срод-
них врста (и у морфолошком и у синтаксичком смислу), што, верујемо, врло 
често изостаје.  

 У уџбенику Говорим и пишем (Јовановић–Милатовић 2002: 52) ода-
брана је песма Јована Лукића „Шкољка” као лингвометодички текст.

ШКОЉКА
Сва деца која на море долазе         именичка повратна заменица сав, сва, све
нека пазе – 
нека иду на све плаже                     именичка повратна заменица сав, сва, све
да шкољке траже!
Ко нађе шкољку – 
ни црну ни белу, 
ни црвену ни сребрну, 
ни тужну ни веселу, 
ни шарену
ни округлу ни пљоснату, 
ни дугуљасту, 
ни троугласту – 
тај ће све лекције увек да зна.  именичка повратна заменица сав, сва, све

(Драган Лукић) 
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Са аспекта засићености примерима (Ломпар 2016), наведени текст од-
говара намени – има једанаест придева. Међутим, проблем је у томе што ау-
тори касније дефинишу придеве као врсту која стоји уз именицу и означава 
њене особине, а у наведеном тексту с том функцијом – дакле, да је уз имени-
цу (подвукао Г. З.) и ближе је одређује – само је повратна именичка заменица 
сав уз именицу деца, плажа и лекција. 

У уџбенику Радмиле Жежељ Ралић (2017: 64) такође је као почетни 
текст искоришћена песма, у овом случају Григора Витеза („Репата прича”). 

Репата прича
Реп имаде црни мачак,
Реп је његов црн, дугачак,   присвојна заменица ЊЕГОВ, придеви у функцији 
                                                  именског дела предиката
Реп имаде још и патак, 
Али реп је његов кратак.    присвојна заменица ЊЕГОВ, придев у функцији 
                                                   именског дела предиката
Реп имаде још и свиња, 
Реп од меса и чекиња.
Реп има још и веверица
Лаган као пахуљица.           придев у функцији апозитива

Ако упоредимо дефиницију придева („Речи које означавају какво је 
нешто или чије је нешто називају се придеви.”), која настаје након питања 
која у ствари воде до ње, можемо рећи да је као предложак ова песма адек-
ватна јер се место придева у односу на именицу не одређује („стоји уз име-
ницу”). С друге стране, опет је ту и придевска заменица која одговара такође 
на питање Чије је нешто? – као и присвојни придеви, а на њено значење и 
функцију се на страницама приручника нигде не објашњава.

У уџбенику групе аутора издавачке куће „Едука” полазни текст је 
прозни, у вези са Ускрсом, који није у директној вези с придевима, већ, зани-
мљиво, жели да код ученика покрене причу о ускршњим јајима („она су ша-
рена, жута, плава, љубичаста, наранџаста...”) и ускршњем зецу (који „може 
бити мали, велики, бели, сиви, шарен”) (Цветковић и др. 2007: 60). Следи де-
финиција са јасно маркираним местом придева у оквиру именичке синтагме 
(„стоје уз именице и ближе одређују њихове особине”), што потврђују и при-
мери који следе за увежбавање наученог, и то све у именичкој синтагми као 
субјекту реченице, нпр. Хладан ветар дува. или Црвена ружа је у вази.

У новом издању овог приручника (2016), у провери знања налази се 
задатак у коме треба међу понуђеним речима наћи придеве и разврстати их 
по значењским врстама. Иако нису обрађене, међу примерима су и показне 
заменице оволики и толики и њих треба уврстити у придеве, вероватно оп-
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исне! Дакле, једна материјална грешка која се често јавља у пракси (видети 
слику испод), а о којој се не води рачуна. 

Следећи пример који бисмо окарактерисали као непримерен, био би 
лингвометодички текст из Бигзовог уџбеника за четврти разред (Аранђело-
вић 2015: 24). Као уводни текст, у коме би требало да буду примери присвој-
них и описних придева, узет је одломак из приповетке Стевана Раичковића 
„О псу који је можда путовао”. 

Гледајући у смирен округли сјај његових очију, замишљао сам нашег пса 
како стоји на самој ивици неког далеког пристаништа и лаје за дугачким бе-
лим паробродом, који се, клизећи по златастој води, све више удаљава и нес-
таје у морској пучини.

Непримереност текста вишеструка је. Као прво, ученици се на почет-
ку текста сусрећу са једном сложеном синтагмом смирен округли сјај његових 
очију са речју сјај као центром синтагме и придевима смирен (описни) и ок-
ругли (описни), те именичком синтагмом његове очи у функцији падежног 
атрибута с центром именицом очи и зависним чланом присвојном замени-
цом његов као конгруентним атрибутом! Следе одмах и синтагме наш пас (са 
присвојном заменицом наш), сама ивица (са описним придевом сам)3, неко 
далеко пристаниште (са неодређеном придевском заменицом неки и опис-
ним придевом далек), дугачки бели пароброд (описни придеви дугачак и бео), 
златаста вода (описни придев златаст), морска пучина (присвојни придев 
морски).

Дакле, нашли смо осам придева, и то седам описних и један присвој-
ни, те три присвојне заменице. Да ли на основу наведених примера одабрани 
лингвометодички текст одговара намени? Наравно да не.

Модел лингвометодичког текста из уџбеника користе и учитељи прак-
тичари у креирању сопственог материјала за упознавање с неком језичком 
појавом, за утврђивање и проверавање наученог и сл. На слици видимо при-
мер једне лопте којој је потребно додати ПРИДЕВЕ који одговарају на пи-
тање ЧИЈА ЈЕ? Ненаправљена разлика између присвојних придева и прис-
војних заменица овде је довела поново до погрешних решења. 

3  У именичкој синтагми (самостално), реч сам, -а, -о може бити и заменица сваког лица 
(РМС/МХ V, 618–619).
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Шта показују представљени примери? Полазним, лингвометодичким 
текстом уводимо једну језичку појаву, појам. Из примера који су у том текс-
ту дати проистиче и дефиниција датог појма, појаве, граматичког правила. 
Уколико су ти примери једнообразни, тј. илуструју само један случај, једну 
функцију ако нпр. говоримо о некој врсти речи, уследиће примена алгори-
тамског приступа, па ће ученици, руководећи се примерима и из њих проис-
теклих дефиниција примењивати правила без дубљег разумевања. 

  Управо зато, као добро решење, научно оправдано, имајући у виду 
осетљивост материје, представља следећи пример из уџбеника који је напи-
сала лингвисткиња (Драгићевић 2005: 40). 
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Из само једне реченице (никако из више њих) ауторка усредсређује 
пажњу ученика на конкретне језичке јединице, а затим закључује, дефини-
ше, и што је још важније илуструје сродним примерима, али и примерима 
значењски сродних али различитих врста речи с другом службом односно 
функцијом.

(Драгићевић 2005: 40)

(Драгићевић 2005: 41)

Ваљало би зато, нека то буде закључак овог рада, у избору лингвоме-
тодичког текста водити рачуна пре свега о наставним садржајима из грама-
тике, али и правописа, који се обрађују, а не о врсти предлошка, јер некад 
естетска страна, тежња ка разноврсности и уметничкој вредности неоправ-
дано превагну и доведу до неких погрешних решења и материјалних греша-
ка које се на каснијем школском нивоу тешко исправљају. Међу анализира-
ним предлошцима, најбројнији су они везаног типа и књижевноуметнички. 
У таквом тексту немогуће је избећи, што смо и видели, неке језичке јединице 
које су сродне онима које уводимо и које, по правилу, могу довести до недо-
умица у наставној пракси. Цели текстови или одломци из познатих књижев-
них дела често могу оптеретити сами по себи уочавање и/или усвајање неке 
граматичке појаве. Уместо њих, у неким случајевима, бољи су текстови које 
је сам аутор смислио, можда и невезане реченице, јер се пажња ученика лак-
ше усмерава на конкретну језичку јединицу, јер је циљ те анализе у ствари 
долазак до дефиниције језичке појаве. 
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Goran N. Zeljić

LINGUAL-METHODOLOGICAL TEXT IN TEACHING 
MORPHOLOGY OF SERBIAN LANGUAGE TO EARLY 

PRIMARY SCHOOL PUPILS

Summary

The author starts from the morphology as a basic level in the language 
system, and analyzes the lingual-methodological texts that constitute a part of 
the teaching content in this linguistic area. The aim of the research was to ana-
lyse  the types and quality of the lingual-methodological texts used for teaching 
morphology at the younger school age in the case of adjectives as the type of 
words. Grammar textbooks for younger grades of the primary school were used 
as research samples. 

Keywords: Serbian Language, grammar, morphology, Serbian Lan-
guage methodology.
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Jелена М. Стевановић1

Институт за педагошка истраживања, Београд

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА У ПРОГРАМИМА РАЗРЕДНЕ 
НАСТАВЕ: ПОРЕДБЕНА АНАЛИЗА2

Резиме: Улога језичке културе у настави је да ученици буду ос-
пособљени да граматичка и ортографска знања адекватно примењују 
у формалној и неформалној комуникацији. Међусобна условљеност је-
зичке културе и граматике је, сама по себи разумљива, али је посебно 
важно повезивање наставе језичке културе са наставом књижевнос-
ти. Књижевно дело, као врхунски израз језичког стваралаштва, ост-
варено је језичко-стилским средствима, којима се изграђује и књижев-
ни и језички укус ученика. Циљ овог рада био је да сагледамо у којој су 
мери у важећим и претходним наставним програмима слични, односно 
различити циљеви, задаци и исходи, као и дати садржаји намењени 
језичкој култури. У раду је коришћена поредбена (компаративна) ана-
лиза структуре и садржаја реформисаних наставних програма, усвоје-
них 2017–2019. године и програма који су важили у Републици Србији 
од Другог светског рата до 2017. године (укупно 10 програма). Резул-
тати истраживања указали су на два битна момента. Циљеви и за-
даци наставе језичке културе у ранијим програмима у великој мери се 
подударају са данашњим прописаним исходима, будући да су и једни и 
други усмерени ка успостављању квалитетне и сврсисходне комуника-
ције. Такође, у раду се закључује да се у новоусвојеним програмима, у 
делу који се односи на језичку културу, знатно више инсистира на при-
мени знања и умења стечених током целокупне наставе српског језика 
и књижевности и на успешнијем развијању језичког сензибилитета 
ученика још у млађим разредима основне школе.

Кључне речи: језичка култура, реформа образовања, српски је-
зик и књижевност, наставни програми, разредна настава.

Увод

Развијање базичних вештина код деце (попут вештина читања и пи-
сања, рачунања, вештина критичког мишљења и решавања проблема и др.) 
представља основу даљег учења, док развијање комплекснијих вештина (нпр. 

1  jelena.stevanovic.jelena@gmail.com 

2  Реализацију овог истраживања финансирало је Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије  (бр. Уговора 451-03-68/2020-14/200018).
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употреба информационо-комуникационих технологија, социјалних вешти-
на, учења учења итд.) води креативности и иновативности. Квалитетно об-
разовање, посебно средњошколско, има дугорочан утицај на ниво писме-
ности, али и на друге вештине одраслих грађана, што се одражава на општи 
социјални и културни развој земље. Потврде за дате констатције налазимо, 
између осталог, у студији у којој су поређени резултати постигнути на тесто-
вима PISA и PIAAC који су реализовани у 20 земаља (Gustafsson, 2016). Ре-
зултати PIAAC3 теста показују да око 20% oдраслих у Европској унији (уз-
раста 16–65 година) има само основни ниво писмености (OECD, 2016: 2). У 
савременом друштву адекватан ниво основне језичке писмености, матема-
тичке писмености и информатичке писмености представља нужан услов да 
сваки појединац оствари свој потенцијал, да активно учествује у друштву 
и преузме своју друштвену одговорност, а виши ниво ових вештина пружа 
веће могућности на тржишту рада, као и већи успех током целоживотног 
учења (OECD, 2016: 20–21).

Један од најважнијих исхода целокупне наставе српског језика пред-
ставља развијање, неговање и унапређивање језичке културе ученика (Служ-
бени гласник – Просветни гласник, бр. 5/2019). Без језичких закона не би 
постојала ни језичка култура, а и све што се тиче језичких вежби и граматич-
ких и ортографских правила директну примену налази у језичкој култури. С 
друге стране, књижевно дело, као врхунски пример језичког стваралаштва, 
обилује језичко-стилским средствима (нпр. стилске фигуре; фигуративност 
језика) којима се изграђује језички укус ученика.4 Штавишe, и исходи и ос-
новни задаци/циљеви наставе књижевности односе се на „неговање и раз-
вијање читалачке и књижевне културе ученика” (Јанићијевић 2016: 8).5

Појам језичка култура најчешће се поистовећује са идеалима правил-
ности (потпуно поштовање норми књижевног језика) и чистоте (избегавање 
дијалектизама, жаргонизама и сличне нестандардне лексике и фразеологије) 
у употреби матерњег језика (Bugarski 1986: 76). Постоје мишљења да је је-

3  Истраживање је спроведено током 2011–2012. и током 2014–2015. године. У истраживању 
које је  реализовано 2011/2012. године учествовале су следеће земље: Аустралија, Аустрија, 
Белгија, Канада, Чешка, Кипар, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Ирска, Ита-
лија, Јапан, Кореја, Холандија, Норвешка, Пољска, Русија, Словачка, Шпанија, Шведска, 
Уједињено Краљевство и Сједињене Америчке Државе. У истраживању које је спроведено 
2014/2015. године учествовало је још 9 земаља: Чиле, Грчка, Индонезија, Израел, Литванија, 
Нови Зеланд, Сингапур, Словенија и Турска.

4  „Књижевна дела” – читамо код Богдана Поповића – „ако нису ’добро писана‘, губе поло-
вину своје лепоте и вредности... Инвенција, јачина израза, творачки дар уопште, разуме се да 
су драгоцене и јединствене особине, али не могу да искупе слабости и невештине стила и је-
зика” (Поповић 1918: 10).

5  „...разумевање књижевног дела проистиче из одређеног културног конте кста, односно 
места које појединац заузима у својој култури” (Опачић 2015: 19).



129

зичка култура исто што и писменост у најширем смислу те речи, односно да 
је то способност читања и писања, владање стандарднојезичком нормом и 
владање у говору стилским регистром стандардног језика (Шипка 2008: 93 
– 94).6 Особа чији се језик одликује изграђеном језичком културом „мора 
познавати граматичка правила тог језика.7 Такође, мора познавати лексич-
ку норму, односно правила избора адекватних речи у зависности од њене 
употребе у одређеном функционалном стилу…” (Станојчић и др. 1989: 393). 
Језичку културу можемо посматрати и преко скупа одређених језичких је-
диница и скупа правила за њихову употребу који заједно чине књижевноје-
зичку норму, те према овом схватању језичка култура представља „него-
вање језика усаглашавањем сопственог израза” са одредбама норме (Симић 
1983: 77). Док усваја правила језичке културе, појединац би требало да буде 
оријентисан на целокупну норму књижевног језика, на етичка одређења сво-
га народа и на циљеве и околности комуникације.8 Задатак језичке културе 
јесте да утврди најбоље комбинације језичких знакова с обзиром на ефикас-
ност комуникације и да усавршава језичкоизражајна средства, а њен крајњи 
циљ представља успостављање квалитетне и сврсисходне комуникације. 

Разматрано са аспекта методике наставе српског језика, термином је-
зичка култура именује се једна од трију области на којима почива наста-
ва српског језика у основним и средњим школама у Србији. Наиме, настава 
српског језика у основној и средњој школи одвија се на три различита али 
комплементарна подручја: настава језика (граматика и правопис); настава 
књижевности и настава језичке културе (усмено и писмено изражавање).

Искуства из школске праксе и резултати досадашњих испитивања 
указују на незадовољавајући ниво језичке културе ученика. Истраживања 
реализована током претходних неколико деценија показују да постоје зна-
чајни пропусти ученика у познавању правила језичке културе о којима се 
учи у школи (Шипка 1959; Марковић 1959; Петровачки 1997; Зељић 2004; 
Драгићевић 2006; Јањић 2008). Штавише, актуелност датог питања не јења-
ва безмало читав век, јер о тешкоћама које и наставници и ученици имају 
у вези са наставом језичке културе говорио и Миливоје Павловић у Про-
светном гласнику који је објављен 1921. године указујући да је: „природно 
сматрати да из средње школе ученици треба да изађу писмени, знајући пра-

6  Језичка култура појединца упућује на степен његовог познавања језика и на способност 
да та знања примени у остваривању културних потреба.

7  Највећи део популације у нашој земљи темељно граматичко знање стиче у основној шко-
ли, док се након тога, у средњој школи, недовољно времена посвећује учењу правила српскога 
језика.

8  Изузетно значајна особина језичке културе и показатељ њене неодвојивости од опште 
културе јесте способност понашања према околностима, што се односи и на садржај инфор-
мације и на сврху информисања.
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вилно говорити. У ствари, из гимназија, од редовних ђака, довршава шко-
ловање врло много ученика са недовољном писменошћу, са непрецизном и 
колебљивом употребом речи и без навике да у обичној употреби формирају 
потпуно мисао у реченици” и додаје да „највећи број ученика… ипак изађе 
у јавни и културни живот без осећања матерњег језика и без способности да 
влада њиме” (Павловић 1921: 219). Узроке таквог стања у тадашњем образо-
вању Павловић налази у следећем: у недоследности наставе уопште, метод-
ским невештинама и у неадекватним наставним плановима и програмима 
(Павловић 1921). 

Имајући у виду изнесене констатције, циљ рада јесте да сагледамо у 
којој мери су у важећим и претходним наставним програмима слични, од-
носно различити циљеви, задаци и исходи, као и дати садржаји намењени 
језичкој култури. У раду је коришћена поредбена (компаративна) анализа 
структуре и садржаја реформисаних наставних програма, усвојених 2017–
2019. године и програма који су важили у Републици Србији од Другог свет-
ског рата до 2017. године (укупно 10 програма). 

Статус језичке културе у наставним програмима

Наставни план и програм, односно програм наставе и учења предста-
вља званични документ који доносе просветне власти у сагласју са полити-
ком развоја друштва. Дакле, без наставног плана и програма, тј. програма 
наставе и учења не може се замислити настава ниједног предмета у основној 
и средњој школи, па тако ни предмета Српски језик/Српски језик и књижев-
ност.

Наставни планови и програми су више деценија у образовању у Ср-
бији били главни документи на којима се темељи настава у школи. Њима се 
одређују садржаји и временски оквири за реализацију образовања (Вило-
тијевић 1999) и на основу њих се израђују школски уџбеници. Поред тога, 
потпуна тематска конкретизација даје се наставним програмом. Заправо, 
наставни програм садржи низ одлука о томе шта се и зашто учи, а потом 
како и чиме (Вилотијевић 1999).

У нашем образовном систему настава у основној и средњој школи 
била је заснована на наставним плановима и програмима до 2017. године 
када је започета реформа образовања. Наиме, безмало три године у основ-
ним школама реализују се нови програми за све наставне предмете, па и за 
наставни предмет Српски језик и Српски језик и књижевност. Програми 
наставе и учења би у потпуности требало да подржавају остваривање исхо-
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да9 ученичких постигнућа у сваком разреду основне школе. Промене у про-
грамима наставе и учења не одликују се само измењеним квантитетом или 
квалитетом садржаја, већ се карактеришу и следећим констатацијама: уче-
ник је у центру процеса наставе и учења; програми су оријентисани ка дос-
тизању исхода, ка развијању предметних и међупредметних компетенција; 
препоручују се облици наставе, који у највећој мери воде ка развијању ком-
петенција (пројектна настава, тематска настава); наставник је усредсређен 
на активноси ученика и на сопствене активности, на промишљање сопстве-
не праксе а не само на обраду садржаја (Стевановић и Милошевић 2019).   

Разматрајући садржај наставних планова и програма који су донедав-
но били актуелни, опажамо да се језичка култура као посебно подручје пред-
мета Српски језик, тј. српскохрватски језик и књижевност10 први пут издваја 
у Правилнику о заједничком плану и програму образовно-васпитног рада 
у основној школи који је објављен крајем 1976. године (Просветни гласник, 
бр. 6, 7, 8 и 9/1976). Назив овог наставног подручја у тадашњем Правилнику 
био је Култура усменог и писменог изражавања. Пре тога је језичка култура 
ученика у млађим разредима основне школе унапређивана примењивањем 
вежби у усменом и писменом изражавању, у логичком и изражајном читању, 
вежби у правилном усменом казивању напамет научених текстова, лексич-
ких вежби на одабраном тексту и др., што потврђују програми који су важи-
ли од 1952. до 1976. године (Просветни гласник, бр. 9/1952; Просветни гла-
сник, бр. 8/1957; Просветни гласник, бр. 7, 8, 9/1959; Просветни гласник, бр. 
7, 8 и 9/1962; Просветни гласник, бр. 11–12/1963; Просветни гласник, бр. 6, 
7, 8 и 9/1976). У наредном наставном програму, који је усвојен 1985. године, 
промењен је назив ове наставне области српскохрватског језика и књижев-
ности у култура изражавања (Просветни гласник, бр. 3, 4 и 5/1985) и тај на-
зив је остао актуелан донедавно (Службени гласник СР Србије – Просвет-
ни гласник, бр. 3/1989; Службени гласник СР Србије – Просветни гласник, 
бр. 4/1990; Службени гласник СР Србије – Просветни гласник, бр. 5/1990), 
будући да се тек у реформисаним програмима наставе и учења говори о је-
зичкој култури која обухвата усмено и писмено изражавање (Службени гла-
сник РС – Просветни гласник, бр. 10/17; Службени гласник РС – Просветни 
гласник, бр. 16/18; Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 5/2019; 
Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 11/2019). 

9  Исходи се дефинишу као знања, умења, ставови и вредности којима ученик треба да рас-
полаже или влада у одређеном, унапред дефинисаном тренутку у процесу образовања кроз 
који пролази (Милошевић 2018). 

10  Назив предмета Српскохрватски језик и књижевност употребљен је први пут 1957.  (Про-
светни гласник, бр. 8/1957) и био је актуелан у свим наставним програмима до 1991. године. 
Интересантно је да у Наставном плану и програму за основне школе који је донесен 1952. го-
дине поред назива предмета стоји Српски језик (Просветни гласник, бр. 9/1952). 
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Актуелни програми у делу Упутство за дидактичко-методичко 
остваривање програма садрже број часова за сваку област предмета Српски 
језик и за сваки разред. Предвиђено је да се теме из језичке културе реали-
зују током 35 часова у првом разреду и током 70 часова у другом разреду, док 
би садржаје из дате наставне области у трећем и четвртом разреду требало 
остварити у оквиру фонда од 40, односно 50 часова. Уколико број часова за 
поменуту наставну област упоредимо са фондом који се односи на друга два 
наставна подручја (књижевност и језик), опажамо да је број часова језичке 
културе незнатно мањи него број часова намењених темама из књижевнос-
ти и језика, посебно у трећем и четвртом разреду. Заправо, у сваком разре-
ду највише часова је предвиђено за садржаје из књижевности, што је и оче-
кивано с обзиром на комплексност овог наставног подручја датог предмета.

Садржаји намењени језичкој култури: поредбена анализа

Проведена анализа показује да се циљеви и задаци наставе језичке 
културе у ранијим програмима у великој мери подударају са данашњим про-
писаним исходима, будући да су и једни и други усмерени ка томе да уче-
ници од почетка школовања постепено буду оспособљени за успостављање 
квалитетне и сврсисходне формалне и неформалне комуникације. Заправо, 
циљ и задаци како су дефинисани у ранијим програмима али и исходи у ак-
туелним програмима за млађе разреде основне школе усмерени су, између 
осталог, на упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном 
граматиком и стилским могућностима српског језика; оспособљавање за ус-
пешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене 
и писане употребе и у различитим комуникативним ситуацијама; развијање 
смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено 
и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; раз-
вијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 
оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестра-
но тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; пос-
тупно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схва-
тање и критичко процењивање прочитаног текста. 

Међутим, у новоусвојеном програму за први разред основне школе у 
делу који се тиче наставе језичке културе први пут је дефинисан исход који 
се односи на оспособљавање ученика да пронађу информације експлицитно 
изнете у тексту чиме се ученици подстичу да самостално долазе до значења/
разумевања различитих текстова одговарањем на репродуктивна питања ко? 
где? како? када? (али без детаљно датих упутстава). Такође, у исходу је назна-
чено да би требало да буду заступљени и линеарни и нелинеарни текстови, 
што представља новину у односу на пређашње програме. Њихов циљ је да 
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ученици благовремено буду упознати са овом врстом текста и да науче како 
да их тумаче и разумеју, како би касније могли да савладају сложеније садр-
жаје из других предмета у којима се неретко појављују нпр. табеле и графи-
кони. Штавише, овом врстом текстова смо готово свакодневно окружени, а 
и ова врста текстова је међу заступљенијим текстовима у појединим међуна-
родним истраживањима постигнућа ученика, као што су PIRLS или PISA.11 

Поред тога, у актуелном програму наставе и учења за први разред ак-
ценат је на функционалном, осмишљеном и примереном повезивању стече-
них знања и вештина, током усвајања почетног читања и писања, са одго-
варајућим програмским садржајима из осталих предметних подручја (гра-
матике, правописа и књижевности). Детаљно су представљене и различите 
вежбе (вежбе у посматрању, вежбе слушања, моторичке вежбе и др.), као и 
њихова улога у овладавању овим двема вештинама. 

Основни облици усменог и писменог изражавања (препричавање, 
причање, описивање), који су најзаступљенији у млађим разредима у оквиру 
наставе датог предмета, представљају темељне програмске садржаје за уса-
вршавање и неговање ваљане језичке културе ученика и њима је посвећена 
посебна пажња у актуелним програмима како за први, тако и за други, трећи 
и четврти разред основне школе, уз усложњавање и повећавање захтева, из 
разреда у разред, на плану ових облика језичког испољавања ученика, по-
штујући принципе наставне условности и поступности. Такође, истакнуто 
је да не би требало, на пример, час књижевности посветити препричавању 
одређеног књижевноуметничког дела и на том захтеву се зауставити, јер на 
тај начин неће бити сврсисходно остварен ни циљ наставе књижевности, 
нити наставе језичке културе. Наиме, сугерисано је да би требало ученике 
мотивисати за самостално осмишљавање и припремање препричаног садр-
жаја; усмеравати их како да одаберу чињенице и подстицати их да из садр-
жаја одаберу оно што је најснажније и најузбудљивије и указати им да на тај 
начин могу импресивније и убедљивије деловати на слушаоца/читаоца. По-
том, оспособљавати их да локализују оно што описују (временски, простор-
но, узрочно) и да изнесу лични став/однос према датој појавности; усмера-
вати њихову пажњу на она места у књижевноуметничким текстовима која 
обилују описним елементима (опис предмета, ентеријера, биљака и живо-
тиња, књижевних ликова, пејзажа и сл.), јер су то и најбољи обрасци за спон-
тано усвајање описивања као трајне вештине у језичком изражавању; под-
стицати их на причање у дијалошкој форми (уношење дијалога, управног 
говора у структуру казивања) и др. Имајући у виду програме који су преста-
ли да важе, опажамо да је у актуелним програмима фокус на чињеници да се 

11  PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – међународно испитивање развоја 
читалачке писмености у четвртом разреду основне школе; PISA (Programme for International 
Student Assessment) – међународни програм процене ученичких постигнућа.



134

наставни рад у области језичке културе реализује у садејству са другим об-
ластима предмета Српски језик, као и кроз самосталне наставне јединице и 
када су основни облици изражавања у питању. 

Инсистирање на разумевању прочитаног већ у млађим разредима ос-
новне школе јесте још једна промена коју запажамо у актуелним програми-
ма. С тим у вези, разумевање прочитаног, стоји у важећем програму за други 
разред, јесте изузетно важан задатак наставе српског језика и књижевности, 
односно наставе језичке културе, будући да представља основу за постизање 
успеха у учењу у целини. Стога је значајно подстицати ученике на активно 
читање и успешно служење књижевним или неуметничким текстом. Разуме-
вање прочитаног проверава се кроз одговоре на питања која би требало, из-
међу осталог, да укажу на то да ли је ученик разумео значење речи, термина 
и сликовних израза, да ли је разумео смисао текста, да ли схвата усмереност 
садржаја, као и да ли уме да изрази своје становиште у вези са одређеним 
текстом (генерисање различитих врста закључака). 

Анализирајући програме наставе језичке културе усмерене на исходе, 
опажамо да би ученике већ у почетним разредима требало мотивисати да 
активно учествују у разговору и да пажљиво слушају саговорника. У датим 
програмима је назначено да би ученике требало охрабривати да обликују ус-
мену поруку у којој ће изнети информације на примерима из свакодневног 
школског живота. Требало би их у току сваког разговора подстицати да из-
носе информације, своје мишљење, да именују осећања и сл., бирајући адек-
ватне речи и изразе. Такође, култура усменог изражавања обухвата и култу-
ру слушања, због чега је веома важно сугерисати ученицима већ на овом уз-
расту како је потребно да имају стрпљења да активно слушају свог саговор-
ника. Даље, помоћу књижевних и некњижевних текстова ученицима би тре-
бало указати на различите могућности употребе речи, синтагми и реченица 
у формалним/неформалним језичким ситуацијамa, као и на промену њихо-
вог значења у зависности од контекста, тј. захтева комуникативне ситуације. 
Истакнуто је и да би требало оспособити ученике да правилно попуне раз-
личите једноставне обрасце и подстицати их да сами напишу разгледницу, 
честитку или писмо (приступајући овој теми функционално). Притом, стоји 
у програмима, требало би им предочити одређена правила која се односе на 
ове облике писане комуникације и повезати ово градиво са одговарајућим 
наставним јединицама из правописа. 

Један од основних исхода наставе језичке културе односи се на уса-
вршавање језичкоизражајних средстaва код ученика – развијање, богаћење 
и унапређивање њихове језичке способности. Овај исход може бити вео-
ма ефикасно операционализован примењивањем различитих програмских 
вежби: језичких, лексичко-семантичких, правописних, говорних вежби, 
јер „оспособљавају ученике за више облике изражавања” (Илић 1998: 554), 
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како је и истакнуто у актуелним програмима. Ове вежбе помажу ученици-
ма да путем практичне примене знања посебно обрате пажњу на језичке за-
конитости и њихову улогу, на пример, у књижевноуметничком тексту, што 
води ка комплементарности/повезивању сва три подручја наставе предмета 
Српски језик. У важећим програмима је указано на посебан значај различи-
тих врсти вежби од првог до четвртог разреда и њихово континуирано при-
мењивање, како би знање из језика и књижевности благовремено прешло у 
умење, а стечена навика примене (на)учених правила испољила у практичној 
и спонтаној намени. Циљ ових вежби свакако није репродукција и утиски-
вање знања у свест ученика, већ стицање активног знања из српског језика и 
књижевности које се може применити у свакодневној комуникацији и зато 
су у актуелним програмима знатно више заступљене управо у области језич-
ке културе. Притом, осим нешто прецизније и обухватније датих упутста-
ва за реализацију прописаних исхода и садржаја него у програмима који су 
донедавно важили, у актуелним програмима за сва четири разреда у Упут-
ству за дидактичко-методичко остваривање програма (област Језичка кул-
тура) за сваку програмску вежбу наведени су примери најпогоднијих вежби 
и дате су препоруке како би их требало реализовати у настави. Наиме, но-
вину представља управо инсистирање на системској примени одређене про-
грамске вежбе, на њеном прецизном планирању и детаљном организовању, 
као и на њеном усаглашавању са интересовањима ученика, њиховим инди-
видуалним склоностима и могућностима, али и са наставним садржајима. 

Закључна разматрања

Језичка писменост представља базичну вештину за целокупно образо-
вање, а усмено и писано изражавање јесу претпоставке за успешно овлада-
вање готово свим школским садржајима. На језичку културу утичу различи-
ти фактори и постоји више чинилаца задужених за ширење добре говорне и 
писане речи (Стевановић и др. 2009). Први и најзначајнији чиниоци су нас-
тавници и професори у основној и средњој школи, али битан утицај имају 
и општа култура, затим наставни програм (програм наставе и учења), уџ-
беници и приручници који се користе у наставном процесу, породица и ок-
ружење у којем се ученик креће (Шефер и сар. 2008). Стога је разумљиво да 
би већ у млађим разредима основне школе, као и кроз целокупан образовни 
процес, требало са много више одлучности неговати кохерентно, логично и 
економично изражавање. Језичка култура је незаобилазни део опште култу-
ре, па би њеним унапређењем био подигнут општи културни ниво како поје-
динца, тако и целе друштвене заједнице. 

Резултати истраживања, односно анализа структуре и садржаја рефо-
рмисаних наставних програма, усвојених 2017–2019. године и програма који 
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су важили у Републици Србији од Другог светског рата до 2017. године ука-
зује на два битна момента. Најпре, циљеви и задаци наставе језичке културе, 
како су дефинисани у наставним плановима и програмима, у великој мери 
се подударају са данашњим прописаним исходима у програмима наставе и 
учења, будући да су и једни и други усмерени ка томе да ученици од почет-
ка школовања постепено буду оспособљени за успостављање квалитетне 
комуникације, односно за усвајање функционалног знања, вештина, ставо-
ва и вредности из српског језика и књижевности које могу примењивати у 
свакодневној формалној и неформалној комуникацији, тј. у свакодневном 
животу. Такође, у актуелним програмима, у делу који се односи на језичку 
културу, у већој мери се инсистира на успостављању каузалних односа из-
међу језичких појава и на њиховом изучавању у контексту језичке ствар-
ности и свакодневних језичких ситуација, односно на функционалној при-
мени знања из језика и књижевности којима су ученици овладали, на успеш-
нијем развијању језичког сензибилитета ученика још у млађим разредима 
основне школе, као и на повезивању/прожимању трију наставних области 
предмета Српски језик. Заправо, у реформисаним програмима је тежиште у 
знатној мери пренето на језичку праксу и сврсисходно употребљавање адек-
ватних језичких образаца, што би требало да води ка оспособљавању учени-
ка за стваралачку употребу језика и креативно језичко испољавање.
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LANGUAGE CULTURE IN THE LOWER PRIMARY 
SCHOOL CURRICULA: A COMPARATIVE ANALYSIS

Summary

Development, cultivation, and improvement of pupils’ language 
competence are the key outcomes of teaching Serbian Language and Literature. 
The purpose of this school subject is to make the knowledge of grammar and 
orthography functional in pupils’ formal and informal communication. 
Language culture can therefore be viewed as a relatively autonomous, but also 
applied segment in the Serbian Language and Literature curricula. A mutual 
conditionality of language culture and grammar is in itself understandable, 
but connecting language culture lessons with literature lessons is also very 
important. Literary works, as the ultimate expression of linguistic creativity, 
are created by using linguistic and stylistic devices which develop both literary 
and linguistic taste of pupils. The aim of this paper was to examine the extent 
of similarities and differences among the goals, objectives, and outcomes, as 
well as the contents, of teaching language culture prescribed in the current 
and earlier curricula. The researchers used the comparative analysis of the 
structure and content of the reformed curricula adopted in 2017/2019 and 
the curricula that were in force in the Republic of Serbia from World War II 
until 2017 (10 curricula). There are two important conclusions of the research. 
First, the goals and objectives of teaching language culture in older curricula 
generally match the oucomes prescribed in the curricula that are currently in 
force, given that both these goals and objectives and the current outcomes are 
aimed at developing a better and more purposeful communication. Second, the 
recently adopted curricula, in the section referring to language culture, insist to 
a greater extent on using the knowledge and skills acquired throughout Serbian 
Language and Literature instruction and on a better development of linguistic 
sensibility of pupils as early as the lower primary school grades.

Keywords: Language culture, educational reform, Serbian Language 
and Literature, curricula, lower primary school grades.
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ЈЕЗИЧКЕ ГРЕШКЕ КАО ИНДИКАТОР ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Резиме: Централна теза од које полазимо је да студенти учи-
тељских факултета, у настави из предмета матерњeг језика, поред 
лингвистичких знања, треба да стекну и одговарајућу културу језич-
ког изражавања. Управо због тога, у Студијским програмима Факул-
тета образовних наука на Универзитету „Гоце Делчев” у Штипу, ин-
корпорирали смо предмет под називом Македонски језик са културом 
(језичког) изражавања. Предмет анализе нашег рада je управо сегмент 
култура језичког изражавања. Поставили смо себи циљ да утврдимо 
ниво језичке културе наших студената током њиховог студирања. 
Предмет наше анализе је електронска и усмена комуникација студе-
ната са професорима, њихове пројектне активности и завршни ис-
пит (у писменој форми). Језичке грешке анализирамо на два плана: на 
плану компетенције система (различитих језичких нивоа) и на плану 
компетенције употребе језика (употреба различитих функционалних 
стилова) (Del Hajmz 1980). Наше истраживање је показало да сту-
денти имају низак ниво комуникативне компетенције (компетенције 
употребе језика у социјалном контексту). Под комуникативном ком-
петенцијом подразумевамо вербалну, али и невербалну комуникацију, 
као и употребу стандардног језика као нарочитог типа социолекта/
наддијалекта. Познавање метајезика (језика научне дефиниције у гра-
матичким истраживањима) код наших студената је на вишем нивоу 
од познавања комуникативно (социјално) детерминисаних стилова 
језичке употребе. Резултати нашег истраживања показали су нам у 
ком правцу треба да развијамо одговарајући предметни програм (Ма-
терњи језик и култура језичког изражавања). У том смислу и овај рад 
је посвећен сагледавању односа између наставних садржаја и исхода 
којe добијамо.

Кључне речи: компетенција система, компетенција употребе, 
језичка култура.

1 violeta.nikolovska@ugd.edu.mk
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Увод

Предмет анализе нашег рада је учење матерњег језика: његови циљеви, 
садржај, утицаји. Врло често се, када је реч о настави матерњег језика, посеб-
но када није у питању настава књижевности, поставља питање: Зашто да 
учим македонски (матерњи језик)? Па знам да говорим...

Сваки процес учења мора да има сврху и мотивацију. Шта ће моти-
висати наше студенте да проучавају овај предмет, који је један од главних 
предмета студијских програма на наставним факултетима? Они треба да от-
крију једну тајну. Тајна је – како је могуће са само 31 гласом (у случају ма-
кедонског језика) пренети толико изјава, написати књиге, поезију, стварати 
науку... Та тајна је граматика. Граматика није баук. То је тајна која треба да се 
открије. Посебно структуралистички приступ језичкој анализи (Sosir 1969; 
Kaler 1980) граматику представља као тајну. Тајанствени систем ограниченог 
броја (елементарних) јединица, које се комбинују на различитим нивоима, 
сваки хијерархијски виши ниво са сложенијим јединицама, систем са соп-
ственом структуром. Систем у ком су јединице дефинисане и добијају своју 
вредност (valeur) кроз односе које имају једна са другом. Слично као и људи. 
Када се на овај начин приступи изучавању система матерњег језика, њего-
ве граматике, настава постаје занимљивија. Проучава се тајна једног језика. 
Тада може да се говори о томе шта је заједничко различитим језицима, а по 
чему се разликују. То је једна страна медаље коју треба освојити. Друга је је-
зичка култура. Да би нашим студентима усвајање језичке културе постало 
важно, они треба да имају усвојен појам културе уопште, респектабилности, 
племенитости. А то је већ нешто што би требало да утиче на цео образовни 
систем, а не само на наставу матерњег језика.

Компетенција система и компетенција употребе  

(комуникацијска компетенција)

Предмет који студирају студенти Факултета образовних наука на Уни-
верзитету „Гоце Делчев” у Штипу, а који је у домену наставе матерњег јези-
ка, носи назив Македонски језик са културом изражавања. То значи да се 
састоји од два сегмента: наставе граматике и стицања (надградње) језич-
ке културе. Током наставе овог предмета, студенти стичу две врсте језич-
ких компетенција: системску компетенцију и компетенцију употребе2 (Del 

2  У ствари, Дел Хајмз (Del Hajmz, 1980: 136–137) користи термин комуникацијска 
компетенција, али ми смо се одлучили за термин компетенција употребе јер има ограничено 
значење, које се односи на одређени говорни чин (са свим његовим особинама), за разлику 
од термина комуникацијске компетенције за који сматрамо да је шири и који би обухватао и 
компетенцију језичког система.
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Hajmz, 1980). Ако наши студенти знају како да говоре свој матерњи језик, 
то је оно што се усваја у синтагми компетенција система. У ствари, оно што 
представља наставу граматике матерњег језика јесте процес у којем несвесно 
знање језика које поседује сваки изворни говорник, у складу са терминоло-
гијом Н. Чомског „системска компетенција” (Николовска, 2012: 118), постаје 
свесно. Наравно, да би се овај процес одиграо, потребно је да се усвоји и ме-
тајезик, језик научне дефиниције, којим се описује овај језички систем. Сту-
денти долазе на факултет са извесним предзнањем из ове области. Они су 
већ упознати са језиком научне дефиниције. Оно што је задатак у настави 
матерњег језика, који се односи на стицање системских компетенција, јесте 
продубљивање тог знања и обогаћивање метајезика. Нове теорије у линг-
вистици више нису само дескриптивне, већ експликативне. Покушавају да 
одговоре на питања зашто и како се одређени процеси у језику одвијају. Ово 
учење матерњег језика чини занимљивијим. Наравно, метајезик се у линг-
вистици стално обогаћује. Јавља се потреба да се дефинишу и уреде терми-
ни, али то је већ посао лингвиста, а не будућих учитеља. Будући учитељи, у 
ствари и сви они који проучавају матерњи језик, усвајају метајезик који оп-
исује систем њиховог матерњег језика. На то треба да се усредсреди настава 
граматике матерњег језика – на организацију система и проучавање метаје-
зика.

Други сегмент назива предмета који уче будући учитељи је Култу-
ра изражавања. У ствари, настава у домену ове области прелази у домен 
опште културе. Кључни моменат у настави који се односи на ову област је 
изградња свести. Свест да постоји нешто што је наддијалекат. Једна социо-
лошки одређена језична форма која се према писаним и неписаним прави-
лима употребљава у датим друштвеним контекстима (јавна комуникација). 
То је стандардни језик, који има своју норму и свој регистар – функционал-
не стилове употребе (научни, административни, публицистички, разговор-
ни, песнички – књижевни). Ради се о стицању не компетенције система, већ 
компетенције употребе (комуникацијске компетенције). „Lingvistička teorija 
kompetenciju tretira kao usvajanje sposobnosti da se proizvode, razumevaju i sve 
i bilo koje gramatične rečenice nekog jezika. Dete, od kojeg bi bilo koja, pa i sve 
gramatične rečenice jednoga jezika mogle poteći s jednakom mogućnošću, dakako 
da bi pretstavljalo jednu vrstu društvenog čuda. U stvari, u društvenoj matrici 
u kojoj ono usvaja svoj gramatički system, dete takođe usvaja i system njegove 
upotrebe s obzirom na ličnosti, mesta, svrhe, ostale komunikativne mogućnosti, i 
tako dalje, ali i s obzirom na sve komponente komunikativnih događaja, skupa i sa 
stavovima i ubeđenjima u odnosu na njih. Ono razvija i obrasce za upotrebu jezika 
u razgovoru, obraćanju, standardnim rutinama i sličnom. Kroz tako definisano 
usvajanje ustanovljava se detetova sociolingvistička kompetencija (ili šire, 
komunikativna kompetencija), zapravo, njegova sposobnost da u društvu sudeluje 
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ne samo kao njegov član koji pri tom i govori, već i kao član koji komunicira.” (Del 
Hajmz 1980: 136). Одавде произилази и дефиниција комуникацијске компе-
тенције (компетенције употребе): то је употреба језика у друштвеном кон-
тексту; „систем употребе језика с обзиром на личности, места, сврхе, оста-
ле комуникативне могућности...”  (Del Hajmz 1980:136). Према Хајмзу (Del 
Hajmz 1980: 137), сваки друштвени однос нужно укључује и/или успоста-
вљање одговарајућих средстава комуникације која су својствена или спе-
цифична за тај однос. Комуникацијска средства су структурирана на начин 
који је неодвојив од карактеристика друштвеног односа. Ова средства стоје 
на располагању условима под којима се регулишу друштвени односи, њихо-
ва природа, последице.

У погледу компетенције употребе, потребно је да се усвоје два кључ-
на концепта. То је концепт стандардног језика (ситуацијски одређен језички 
идиом, наддијалекат, резултат друштвене конвенције) и концепт дијалеката. 
Као што смо рекли, стандардни језик има одређену ситуацијску употребу (у 
образовању, правосуђу, медијима, јавној комуникацији). То је једна врста со-
циолекта. Што се тиче дијалеката, постоји предрасуда која има социолошку 
основу и коју треба разбити. Студенти, наиме, треба да науче да дијалекти 
нису језичке грешке, већ језичка стварност. Оно што треба да буде укљу-
чено као садржај њихове компетенције употребе јесте знање у којој је си-
туацији друштвено, културолошки прихватљиво користити стандардни је-
зик, а у којој дијалекат. Компетенција употребе подразумева знање и спрем-
ност студента, интелектуалца, зависно од ситуације, да одабере језичку ва-
ријацију, језички идиом (за термин језички идиом, види Шкиљан 1985: 137) 
којим ће комуницирати. Поред тога, у оквиру формалне комуникације стан-
дардним језиком, да уме да изабере одговарајући функционални стил (адми-
нистративни, научни, разговорни...). Иако смо очекивали да је та компетен-
ција већ стечена у додипломском образовању, наше истраживање је пока-
зало да је ова врста комуникацијске компетенције међу нашим студентима 
најмање развијена.

Што се тиче првог типа компетенције, компетенције система, дидак-
тички приступ настави матерњег језика треба да омогући студенту да се 
усредсреди на разлике између свог говора и стандардног језика. Усредсређи-
вањем на разлике у два подсистема, студенту је омогућено да уме да се са-
мопоправља при коришћењу стандардног језика и на тај начин га правилно 
користи.

У односу на студенте источног наречја македонског језика (где се на-
лази Универзитет „Гоце Делчев”), треба нагласити неке од следећих каракте-
ристика3, на пример:

3  Разлике између стандардног језика и дијалеката могу да се потраже у поглављима Опште 
граматике македонског језика (Бојковска и сар. 2008).
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 • Што се тиче акценатског система, штипски говор има покретни на-
гласак, за разлику од стандардног, који је фиксиран и антепенулти-
ма. Акценатске целине се не формулишу, иако је препорука у стан-
дардном језику да се оне формулишу.

 • У односу на морфологију глагола, говорник из источног региона 
се препознаје по томе што глаголе из и-глаголске групе пребацује 
у е-глаголску групу. На ово током вежби треба обратити посебну 
пажњу. 

 • У парадигмама имперфекта прво лице једнине нема карактерис-
тични наставак (као што је у књижевном  језику -в), итд.

Језичке грешке (анализа)

Циљ нашег истраживања је да се утврди ниво језичке културе студе-
ната током прве године студија, када слушају предмет Македонски језик и 
култура изражавања. То значи да ниво језичке културе није статичан, ис-
тражујемо га у динамичном процесу, процесу усвајања. Наши резултати по-
казују ниво језичке културе који студенти имају приликом уписа на факул-
тет, у динамичном процесу њене надградње током предавања из предмета 
Матерњи језик са културом изражавања. За потребе нашег истраживања 
анализирали смо комуникацију студената са предметним професором, како 
вербалну тако и електронску, њихов језички израз у комуникацији на ча-
совима (предавањима и вежбама), као и њихов језички израз на завршном 
писменом испиту.

Језичке грешке анализирамо на неколико нивоа:
 • Употреба интерпункцијских знакова (најнижи ниво у односу на 

компетенцију стандардног језика);
 • Употреба одговарајућег функционалног стила (регистра) стандард-

ног језика;
 • Интерференција дијалектних карактеристика у стандардном систе-

му (у случајевима када се мења регистар);
 • Синтакса (особине састављања реченице).

Најнижи ниво употребе стандардног језика је употреба интерпунк-
цијских знакова. Ради се о конвенционалном договору који не задире у језич-
ки систем, већ само регулише писмено изражавање (стандардним) језиком. 
Наравно, интерпункција (у писменој комуникацији) одражава ритам, дина-
мику говора, укључујући и интонацију и паузе, али је врло мали број студе-
ната тога свестан. Када би имали информације и свест да интерпункцијским 
знацима, писмено, показују динамику свог говора, вероватно би их више ко-
ристили. Нажалост, и у усменој комуникацији, ретко ко (чак и интелектуалци) 
пази на дикцију, ретко ко се труди да има негован, култивисан говор.



145

Оно што смо приметили јесте да наши студенти ретко користе интер-
пункцијске знаке. Ове грешке су биле најчешће при коришћењу стандардне 
норме. Од интерпункцијских знакова се углавном користи тачка, мада се де-
шава да се и она не користи на крају реченице. Чини се да запета не постоји 
у свести наших студената, а ако се и користи, не зна се ни како ни где.

Професорке немам поени уште ако можете да ми ставете, за да можам да 
пријавам проектни и да заверм семестар (порука није потписана, из  поштан-
ске адресе може да се види да је то неки Влатко...)

Влатко, кој сте вие? Број на индекс, факултет, зошто досега немате вне-
сено поени, сте сработиле ли нешто?

Поздрав

 
Влатко ѓоргиев од оделенска настава 141789 да работев 

Влатко Ѓоргиев од одделенска настава 141789незнам професорке требаше 
вие да ми внесете имам се сработено Поздрав4

Правописни садржаји су обухваћени у предметним програмима ма-
кедонског језика у предуниверзитетском образовању. Међутим, они се по-
дучавају на традиционалан начин, као учење лекција и правила, без обја-
шњавања сврхе тих средстава у комуникацији. Наравно, у проблему упо-
требе интерпункцијских знакова велика је улога средстава комуникације на 
друштвеним мрежама у којима се гради нови тип културе – инстант култу-
ра, у којој је све (или треба да буде) брзо, без много напора, без „непотреб-
ног” кликања. Инстант култура се шири читавом културом живљења: ин-
стант кафа, брза храна, брза пошта, брзи ауто, инстант кредит... У тој брзи-
ни се губи естетика живота, па и естетика комуникације. Интерпункцијски 
знаци нису ништа друго него естетика у писаној комуникацији. Дидактички 
приступ треба управо на то да се фокусира. Када би знали зашто их користе, 
студенти, млади људи, сигурно би их користили. Поготово ако знају да тиме 
одражавају динамику свог говора: на пример, значајне паузе.

Наравно, треба поменути и да је култура говора, писменог и усменог, 
део свести о култури уопште. Нажалост, живимо у времену када култура 
није нарочито цењена, не у овом материјалистичком, потрошачком, инстант 
оријентисаном друштву.

4  У примеру је приказана цела комуникација са студентом да би се илустровала, у ширем 
смислу, култура комуникације: поред језичких грешака, студент није ни потписан ни одгова-
рајуће представљен (професору који предаје више предмета на различитим факултетима). Је-
зичке грешке су болдиране, нема потребе да се коментарише стил изражавања.
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Стандардни језик има своје регистре (функционалне стилове) који се 
користе у зависности од говорне ситуације, теме, саговорника. Закључак на-
шег истраживања је да међу студентима не постоји свест о потреби проме-
не функционалног стила (регистра) стандардног језика у различитим кому-
никацијским ситуацијама. Ово доказује чињеницу да наши студенти (већи-
на њих) нису стекли комуникацијску компетенцију (компетенцију употре-
бе) током свог додипломског образовања. Комуникација са професором је 
у већини случајева неформална, као и са пријатељем (и вербална и невер-
бална комуникација) и најчешће на дијалекту. Још једну ствар треба напо-
менути: на часовима студенти покушавају да говоре стандардним језиком 
(и то само када нешто презентују на вежбама). Свака друга комуникација 
са професором (постављање питања, на пример), укључујући и електронску 
комуникацију, у већини је случајева на дијалекту. Притом, употреба дијале-
кта није појава интерференције карактеристика дијалекта студента у стан-
дардном говору, већ је последица одсуства напора да се говори стандардним 
језиком. Разлоге за ово треба тражити у окружењу у којем живе наши сту-
денти: у којој се мери у том окружењу у јавној комуникацији користи стан-
дардни језик, колико је развијена култура комуникације, и, на крају, у пона-
шању њихових наставника у предуниверзитетском образовању који су веро-
ватно имали такав образац понашања – да предају на стандардном језику, а 
осталу комуникацију са ученицима да обављају на свом говору. Једна стра-
тегија која би се бавила културом изражавања у заједници свакако би треба-
ло да направи истраживање које би укључивало и културу изражавања нас-
тавног кадра (укључујући промену регистра у одговарајућим ситуацијама) и 
да предложи начине за побољшање језичке културе (чак и нешто основније, 
као на пример –  изградња свести о култури језичког изражавања) и код са-
мог наставног кадра. Нпр.:

Zdr Profesorke ,
bive zamolila da mi pisete povratna informacija , vo vrska so predmetnata 

materija po vasiot predmet Makedonski Jazik so kultura na izrazuvanje , jas sum 
vonreden student , i istiot treba da go polagam na 22 fevruari vo ovaa ispitna sesija.

Maja Stojanovska Od Skopje vcera sto bev kaj vas vo kancelarija

Odnapred vi Blagodaram 
Pozz

Пример је комбинација неформалног, разговорног стила са примесама 
формалне комуникације и елементом административног стила (истиот), не-
формалним писмом (латиницом) и „народно” формулисаном релативном ре-
ченицом: Maja Stojanovska Od Skopje vcera sto bev kaj vas vo kancelarija. Интер-
пункције и има и нема, великих слова има и где не треба. Збрка језичких сти-
лова.
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У случајевима када студенти мењају регистар, користе стандардни је-
зик, језичке грешке могу дати драгоцени допринос дидактици наставе ма-
терњег језика (и културе изражавања). Настава која се односи на компетен-
цију система стандардног језика треба и може имати компаративни приступ. 
Наиме, нагласак при излагању системских карактеристика стандардног је-
зика треба да буде на оним особинама стандардног језика које се разликују 
од карактеристика говора студената. На тај начин, проучавајући метајезик 
којим се систем описује, студенти такође усвајају норму стандардног језика 
и тако унапређују своју језичку културу.

За студенте из источног региона, где се налази Универзитет „Гоце Дел-
чев” – Штип, фокус у настави матерњег језика треба да се стави на следеће 
карактеристике (по којима се разликују од стандардне језичке норме):

 • Акцентовање (за разлику од стандардног језика у ком је акценат 
фиксиран и антепенултима, у штипском говору акценат је слобо-
дан); 

 • Тачно одређивање глаголске групе (у штипском говору глаголи и-
глаголске групе се пребацују у е-глаголску групу, нпр. мисли – ми-
сле, оди – оде);

 • Употреба пуне форме чланског наставка – от (у штипском говору 
је у скраћеној фонетској форми човеко, дено);

 • Употреба лексике (разумевање појма дијалекатске лексике и када је 
прикладно да се употреби а када не, обогаћивање речника синони-
мима, тачно разумевање интернационализама итд.);

 • Линеаризација елемената у сложеним глаголским формама и у це-
лој реченици (знам го, дојдел е) итд. 

Међутим, најдубљи, најзначајнији проблем у нашем образовном сис-
тему, који проналази свој одраз у језичкој култури, јесте изражавање ми-
сли. Синтакса, посебно конструкција сложене реченице, директан је језич-
ки израз развоја мисли. Наше истраживање је показало да наши студенти 
не умеју да се изразе, не могу јасно да формулишу своје мисли. На синтак-
сичком нивоу скоро да нема разлике између дијалеката и стандардног јези-
ка (ређе, нарочито у источним и југоисточним говорима има је у линеариза-
цији). Међутим, наши студенти показују да не умеју да саставе правилну и 
јасну реченицу. Посебно је неправилна, неразвијена структура сложене ре-
ченице, која управо одражава сложеније мисаоне процесе. У оквиру просте 
реченице (са једним предиктивним језгром као основним) приметили смо да 
се праве грешке у односу на конгруенцију, што сведочи да логичко мишљење 
код наших студената није развијено. Ово сведочи о стварној, функционал-
ној неписмености у нашој заједници (што потврђују и нека истраживања). 
Слабости у конструисању реченице сведоче о томе да се мало чита. Језички 
израз је вежба: вежба се читањем и вежба се писањем. Резултати нашег ис-
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траживања су показали ретке примере граматички, стилски, али нажалост и 
логички формираних реченица.

Од језичких грешака на нивоу синтаксе, најчешће и најзначајније су 
следеће:

 • Погрешно структурисана релативна реченица
Развој односне реченице, карактеристичне за књижевни, публици-

стички и научни стил, предмет је за посебну обраду. Правилно структури-
сане односне реченице указују на виши ниво језичке културе. Из лекторског 
искуства са сигурношћу можемо да кажемо да чак и наши истакнутији инте-
лектуалци праве грешке у формулисању односних реченица. Обично се ре-
мети веза између везивне речи и релативизоване синтагме на коју се односи, 
тако да се најчешће добија неразумљива реченица. Навешћемо пример у ком 
студент покушава да преприча део лекције:

Теоретичарот Херман Паул спаѓа вомладограматичарите, кој вели дека 
не постои изучување на јазикот без изучување на неговата историја.

У примеру је погрешна употреба предлога (у овом контексту, много је 
прикладнија употреба предлога меѓу) и поремећена је веза између релативи-
зоване именске групе и односне заменице. Из реченице је очигледно да Хер-
ман Паул ... вели дека не постои изучување на јазикот..., но место односне 
заменице кој, одмах после назива младограматичарите по логици језика нас 
наводи на закључак да се односна реченица односи на тај назив (младогра-
матичари). Ово је пример који лако може логично да се протумачи. Но, има 
примера и који нису једнозначни за разумевање, па чак и нису логични.

 • Грешке у конгруенцији између субјекта и предиката (нелогичне ре-
ченице)

Ова врста грешака није резултат лошег образовања или недовољног 
читања, јер још када деца уче матерњи језик (када стичу компетенцију сис-
тема), реченице које стварају постају логичне. Овакве језичке грешке код на-
ших студената показују недостатак пажње, немар у процесу учења и реаго-
вања. Вредно је споменути да такве грешке нису само случајне, већ су и честе 
у писменом изражавању наших будућих академских грађана.

...според Хумболт, изразната форма на зборовите и нивното значење зави-

сел од менталитетот на народот и го изразувал нивниот поглед кон светот.

Предикат зависел је у једнини и (глаголска л-форма) у мушком роду. 
Са којим субјектом се слаже? Хумболт? Једино је ова именица мушког рода, 
но то нема логике. Форма, зборови, значење – ниједна од ових именица није 
мушког рода, у једнини. Остављамо по страни чињеницу да везник и који 
повезује две синтагме у субјектном положају имплицира да је предикат у 
множини. За оне који знају теорију о којој студент пише и ово би било нело-
гично, јер од менталитета народа, од специфичности психолошке структу-
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ре говорних представника, према Хумболту (Ivić 1983: 39), зависи конкретна 
организација повезаности звуковне са значењском страном њиховог језика. 
А то је већ сасвим другачија информација од оне коју даје студент.

Када се говори о језику, граматици, мора да се буде математички пре-
цизан. Постоје језичке везе које, ако се наруше, доносе нелогичне реченице 
или чак реченице са погрешним информацијама.

 • Утицај других језика при конструкцији реченице
Ове грешке су најчешће резултат употребе литературе написане на 

другом језику и утицаја масовних медија. Најчешће у синтакси наилазимо на 
утицај српског језика: употреба везивног састава така да уместо стандард-
ног така што; употреба састава како би са финалном важношћу; разлагање 
да-конструкције (одвајање да од глагола, што је нетипично за македонски је-
зик). Ово су примери језичке интерференције и разликују се од претходних, 
који су показивали проблеме и са мисаоним процесом студената.

Здраво професорке до кога треба да ја доставам проектната задача како 

би го полагал испитот во јуни? Поздрав

Као што може да се види из примера, интерпункција скоро редовно 
изостаје. Овај пример показује и употребу неодговарајућег, неформалног, 
разговорног стила у комуникацији.

Утицаји истраживања: Креирање наставних садржаја  

на основу резултата које добијамо

Резултати нашег истраживања показали су слабости у креирању нас-
тавних садржаја и слабости у наставној пракси у дофакултетском образо-
вању, с једне, а с друге стране су показали у ком правцу треба да се развија 
факултетско образовање, не само будућих учитеља, већ и сваког интелекту-
алца у заједници. Истраживање је показало једну чињеницу која домини-
ра: студенти располажу нижим нивоом језичке културе (компетенција упо-
требе) у односу на знања која су стекли из области граматике (компетен-
ција система). Ова чињеница може бити резултат два фактора: лекцијаш-
ко учење, учење без размишљања и без разумевања и слаба језичка култура 
наставног кадра. Свакако, проучавање језичке културе у наставном процесу 
у дофакултетском образовању пружило би нам корисне информације и по-
могло у креирању стратегије за њено подизање на виши ниво, али према по-
нашању студената (као што је горе споменуто), врло је вероватно да наста-
вници само током предавања користе стандардни језик, а у другој комуни-
кацији са студентима користе дијалекат. Стога наши студенти користе исти 
модел комуникације.
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У дофакултетском образовању5, језичка култура се усваја имплицит-
но (преко језичног понашања наставника) и у оквиру предмета Македонски 
(матерњи) језик, који обухвата садржаје из области граматике, књижевнос-
ти, културе језичког изражавања и медијумске културе.

У високом образовању посебно треба да одвојимо учитељске факулте-
те и факултете који образују наставни кадар из различитих дисциплина (ма-
тематике, биологије, енглеског језика...) од свих осталих студијских програ-
ма који нису наставно оријентисани (из различитих научних дисциплина). 
Једном учитељу је потребно да стекне знања о језичком систему матерњег 
језика који ће предавати, посебно треба да разуме метајезик који се корис-
ти да би се описао систем и да стекне језичку културу. Те две области треба 
да буду обухваћене у студијским програмима. Ово смо на Факултету за об-
разовне науке обухватили у предмету Македонски језик са културом изра-
жавања. Студијски програм може се побољшати тако да се предмет слуша 
најмање два семестра, јер сматрамо да је то један од основних предмета за 
будуће учитеље. За све остале профиле наставника, сматрамо да је неопход-
но да студијски програми који едукују наставнике из различитих научних 
дисциплина имају предмет Култура изражавања, јер њима није толико по-
требно граматичко образовање колико им је потребно да стекну негован је-
зички израз. Ово су неки факултети на нашем Универзитету прихватили, а 
неки нису. Оно што је Универзитет урадио јесте увођење изборног предмета 
(универзитетског) Македонски језик. На реализацији ове идеје треба још да 
се ради, али је постављен чврст темељ.

Какве садржаје би требало да обухвата предметни програм Културе је-
зичког изражавања6? Свакако, студенти треба да стекну теоријска знања која 
се односе на стандардни језик (историја, обележја, појам стандардни језик у 
односу на дијалекат), његове функционалне стилове, ортографске и орто-
епске норме. Међутим, настава из овог предмета мора да буде интерактивна: 
да се дају задаци да напишу есеј, молбу, захтев, да импровизују службени те-
лефонски разговор, интервју за посао итд. Такође треба да се ради на речни-
ку студената: да ли разумеју и правилно користе интернационализме, да им 
се дају задаци да пронађу синониме за одређене речи итд. Циљ овог предме-
та је јасно и лепо изражавање, нешто што заправо спада у област реторике.

Ипак, подизање језичке културе у једној заједници захтева развијање 
читаве стратегије која треба да буде део активности надлежних министарс-
тава образовања, науке и културе, која би укључивала и активности у медију-
мима (попут кампање „Пишите ћирилицом”) итд. Да бисмо створили свест о 

5  У Републици Северној Македонији дофакултетско образовање је обавезно.

6  У том смислу могу се погледати: Л. А. Введенская, М. Н. Черкасова 2004; Николовска 
2012; Костић 2016.
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томе да је лепо да имамо негован језички израз, треба да будемо креативни, за-
бавни (термин који користе млади) и упорни. И да дамо добар пример.
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Violeta Nikolovska

IRRREGULAR USE OF STANDARD LANGUAGE AS 
INDICATOR OF CULTURE OF LANGUAGE EXPRESSION

Summary

The central thesis from which we start our research is that students 
of the Faculty of Educational Sciences (future teachers and educators in pre-
school institutions) in their native language courses, in addition to linguistic 
knowledge, should acquire adequate culture of linguistic expression. This has 
motivated us, to name the subject in this field, studied by students of the Faculty 
of Educational Sciences at the University Goce Delchev in Shtip: Macedonian 
language and culture of linguistic expression. In our analysis, we will focus on 
the segment Culture of linguistic expression. Our goal was to explore the level 
of linguistic culture of our students during the teaching process, including their 
final exam. We analyzed the irregular use of standard language on two levels: 
the level of competence of the system (different language levels) and the level 
of communicative competence (knowledge to use language in social context, 
to use appropriate styles of standard language). Our research has shown that 
students have a low level of communicative competence: verbal and nonverbal 
communication, the use of standard language as a particular type of sociolect. 
The competence of the metalanguage (the language of scientific definitions in 
the study of language) for our students is at a higher level than communicative 
competence (communicative / social determined styles of standard language 
use). The results of this research show us in which direction to develop the 
course Macedonian language and culture of linguistic expression. The paper 
will provide us with insights concerning the connection between teaching con-
tents and outcomes we get.

Keywords: competence of the system, communicative competence, cul-
ture of linguistic expression.
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Ана Љ. Петровић Дакић1

Учитељски факултет, Универзитет у Београду 

ПОЗИЦИЈА АПСТРАКТНИХ ИМЕНИЦА  
УНУТАР ЗНАЧЕЊСКЕ ПОДЕЛЕ  

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Резиме: У раду се анализира приступ који у уџбеницима српског 
језика за 5. разред основне школе различити аутори и издавачи имају у 
одређењу апстрактних именица, а у оквиру захтева које пред ауторе 
ставља наставни програм. Како би се приказало стање у уџбеницима, 
разматрају се: основна значењска подела именица, именовање групе 
именица која нас занима, њихова дефиниција, истакнуте морфолошке 
специфичности, илустративни примери и задаци на којима ученици 
треба да примене научено. Анализа би требало да укаже на система-
тичност, те научну и методичку утемељеност испитиваних присту-
па, као и саме семантичке категоризације именица. 

Кључне речи: апстрактне / мисаоне именице, значењска подела 
именица, наставни план и програм, српски језик, граматика.

1. Увод

1.1. Уџбеник, и поред техничких иновација, „већина теоретичара 
и наставника и данас [...] сматра централним наставним медијумом”, који 
тајно усмерава наставу (Дурбаба 2011: 140) и пред њега се стављају бројна 
очекивања, посебно на нивоу основне школе (Требјешанин и Лазаревић 
2001: 15). Како треба да ученику обезбеди смислено учење, важност садржаја 
изложених у њему, као и метод њиховог излагања, изузетно су битни за 
квалитетно образовање. Имајући у виду истовремено и „изведену” природу 
основношколског уџбеника (Требјешанин и Лазаревић 2001: 16), засновану 
на наставном плану и програму, овде ћемо размотрити један елемент у 
настави граматике у основној школи – апстрактне именице и њихово место 
у значењској подели. 

1.2. У новом програму наставе и учења за 5. разред као обавезна став-
ка уведена је и значењска подела именица, које није било у старом програ-

1  ana.petrovic@uf.bg.ac.rs
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му (Наставни програм за пети разред..., 2016; Правилник о плану наставе и 
учења..., 2018). Иако су неки аутори (Срдић 2016; Цанић, Антонић и Софро-
нић 2014) и пре тога у своје књиге уврстили ту поделу, други (Ломпар 2015) 
то ипак нису учинили. 

Међу садржајима наставе предмета Српски језик и књижевност, Пра-
вилник (2018: 81) наводи: „Именице – значење и врсте (властите, заједничке, 
збирне, градивне; мисаоне, глаголске)”. Насупрот тим садржајима нема исхо-
да који би одговарали овој подели, мада постоје они за разлику између про-
менљивих и непроменљивих речи, род, број и падеже и сл. Што се саме дате 
поделе тиче, није јасно на основу чега је – од свих присутних у нашим струч-
ним граматикама (Ломпар 2016: 41–97) – одабрана баш ова. Такође, прем-
да интерпункцијски знак тачка са запетом у цитату упућује на то да између 
прве четири и друге две наведене врсте именица постоји нека разлика, није 
јасно у чему би требало да се она огледа кад су у питању уџбеници и сами ча-
сови. Стога разматрамо како су се различити аутори уџбеника за 5. разред 
основне школе односили према овоме у својим књигама.

1.3. Желели смо да представимо што шири дијапазон прилаза овој 
теми, те смо у оквир анализе укључили једанаест уџбеника седам издавача, а 
од девет аутора или ауторских тимова. Испитали смо – азбучним редом по 
издавачу, па аутору – следећа издања2: Граматика. Српски језик за пети раз-
ред основне школе Влада Ђукановића, 2018, БИГЗ школство (БИГЗ.Ђ); С речи 
на дела. Граматика српског језика за пети разред основне школе Слобода-
на Новокмета, Весне Ђорђевић и Иве Златић, 2019, БИГЗ школство (БИГЗ.
НЂЗ); Граматика. Српски језик и књижевност за пети разред основне школе 
Данијеле Милићевић и Сунчице Ракоњац Николов, 2018, Вулкан знање (ВЗ.
МРН); Жубор језика. Српски језик и језичка култура. Уџбеник за пети разред 
основне школе Јелене Журић и Јелене Ангеловски, 2018, Едука (Е.ЖА); два 
издања Граматике 5. Српски језик [и књижевност] за пети разред основне 
школе Весне Ломпар, 2015 (К.Ла) и 2018 (К.Лб), Klett; Српски језик. Уџбеник 
за пети разред основне школе Симеона Маринковића, 2018, Креативни цен-
тар (КЦ.М); два издања уџбеника Дар речи. Граматика за пети разред основ-
не школе Јелене Срдић, 2016 (Л.Са) и 2018 (Л.Сб)3, Нови Логос; Језичко бла-
го. Граматика за пети разред основне школе Светлане Слијепчевић, Наташе 
Станковић Шошо и Бошка Сувајџића, 2018, Нови Логос (Л.ССШС); Читан-
ка и граматика за 5. разред основне школе Милке Цанић, Наташе Антонић и 

2  У заградама после имена уџбеника наводићемо скраћенице које ћемо, прегледности ради, 
користити у даљем раду. Скраћенице ће бити направљене по систему: иницијали издавача.
иницијали презимена аутора.

3  Л.Са (Срдић, 2016) скоро се у потпуности подудара с Л.Сб, новијим уџбеником исте 
ауторке (Срдић, 2018), те ћемо се концентрисати на уџбеник из 2018, коментаришући евенту-
алне разлике у односу на претходно издање.
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Сандре Софронић, 2014, ШКОЛА ПЛУС (ШП.ЦАС). Имајући у виду трену-
так у ком је спроведена анализа, кад је тек требало званично усвојити уџбе-
нике израђене у складу с новим прописима, то су већином била промотивна 
издања. У оквир анализе нису улазиле пратеће радне свеске.

1.4. У наведеним уџбеницима разматрали смо следеће елементе веза-
не за апстрактне именице: поделу именица на значењске врсте уопште, име-
новање врсте именица која нас занима, њену дефиницију, њене морфолошке 
специфичности, њене евентуалне подврсте – прецизније, однос према гла-
голским именицама, те примере којима је та врста именица илустрована и 
задатке уз лекције у којима се именице тог типа појављују. Податке, донекле 
упрошћене где је материјал то налагао, представићемо преко табела, а потом 
их коментарисати. 

2. Значењска подела именица

БИГЗ.Ђ БИГЗ.НЂЗ ВЗ.МРН Е.ЖА К.Ла К.Лб КЦ.М Л.Са Л.Сб Л.ССШС ШП.ЦАС
Подела + + + + - + + + + + +

Значењска подела именица постоји, као што налаже нови наставни 
план и програм, у свим испитиваним новим издањима. Изостаје у старом 
К.Ла (Ломпар 2015), те га нећемо даље разматрати.

3. Значењске врсте именица4

БИГЗ.Ђ БИГЗ.НЂЗ ВЗ.МРН Е.ЖА К.Лб КЦ.М Л.Сб Л.ССШС ШП.ЦАС
Властите Конкретне
Заједничке Апстрактне
В Властите Властите Властите К Властите Властите Властите Властите Властите Властите
З Заједничке Заједничке Заједничке К Заједничке Заједничке Заједничке Заједничке Заједничке Заједничке
З Збирне Збирне Збирне К Збирне Збирне Збирне Збирне Збирне Збирне
З Градивне Градивне Градивне К Градивне Градивне Градивне Градивне Градивне Градивне
З Мисаоне Мисаоне Мисаоне А Мисаоне Мисаоне Мисаоне Мисаоне Мисаоне Мисаоне
Глаголске Глаголске Глаголске Глаголске Глаголске Глаголске

Бројне Бројне Бројне
Подврсте М Глаголске М Глаголске

Врсте

Надврсте

3.1. Мада значењска подела свуда постоји, у уџбеницима се њени чла-
нови не поклапају увек с оним побројаним у Правилнику из 2018. С њим је, 
по наведеним врстама, у потпуном сагласју трећина испитиваних издања: 
ВЗ.МРН, К.ЦМ и Л.ССШС. Мање одударају још три уџбеника: К.Лб, где 
уопште нема глаголских именица као посебне групе, те Л.Сб и ШП.ЦАС, где 
се поред шест врста из плана и програма као група издвајају и бројне име-
нице. 

4  У табели са значењским врстама именица користићемо само термин „мисаоне (имени-
це)” ради једноставности, а за коментар о именовању те подврсте у различитим уџбеницима 
видети тачку 4.
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Као што је поменуто у тачки 1.2, није јасно на основу чега је за Пра-
вилник изабрана баш ова подела. Претпостављамо да је у питању жеља да 
се градиво основне школе повеже с оним из средње, у којој се користи Ста-
нојчићева и Поповићева граматика, с оваквом поделом. Но, та подела је, као 
што су други аутори већ приметили (Ломпар 2016: 44, Ковачевић, видети у 
овом зборнику), плод укрштања више различитих критеријума – семантич-
ког5, морфолошког у ужем смислу, творбеног – а између тих критеријума не 
постоји јасно утврђена хијерархија.

Такво укрштање критеријума може довести до тога да ученици, с пра-
вом, буду у недоумици кад треба разврстати неке речи. Рецимо, већ у самој 
Станојчићевој и Поповићевој граматици реч изазов је двоструко категори-
зована: као глаголска, по творби, и као апстрактна, по денотацији (2008: 158, 
159). Додајемо да би се, по бројивости, могла уз то рачунати и као заједничка: 
Савладао сам сва три изазова. Овоме се придружују и именице пад, трчање, 
сетва, које се у истој граматици наводе као типичне заједничке (2008: 79), па 
потом, у случају сетве, и као типичне глаголске (2008: 80). Двострука катего-
ризација може бити занимљива у теоријским текстовима, али методички не 
би смела постојати – бар не у типичним примерима, а посебно не кад је уче-
ницима треба представити као инхерентну и систематичну, те их потом на 
основу ње и доследно оцењивати. 

3.2. Издвојили бисмо приступ категоризацији у два уџбеника – БИГЗ.Ђ 
и Е.ЖА – јер оба имају и надврсте. Ово истовремено има и позитивне и нега-
тивне стране. С позитивне стране, мањи број надређених категорија помаже 
ученицима при разврставању новоуведених појмова, поједностављујући до-
некле њихово усвајање. Уџбеник БИГЗ.Ђ надовезује се на претходно знање 
тиме што за своје надврсте бира оне усвојене у млађим разредима: властите 
и заједничке именице. Стање у том уџбенику такође је у складу с оним што 
Џејмс Херфорд предлаже у својој књизи Grammar: A Student’s Guide. Нагла-
шавајући да је апстрактност именица, иако се често помиње у традиционал-
ним граматикама, „релативно неважна” за граматику (1994: 3), он даје јасно и 
доследно хијерархизован систем за разврставање именица: оне се прво деле 
у властите и заједничке; заједничке се потом деле на конкретне и апстракт-
не; у обе те групе, речи су бројиве или небројиве (1994: 31). У уџбенику Е.ЖА 
надврсте су, напротив, конкретне и апстрактне именице, тј. основна подела 
заснована је на појмовима који су за ученике новији, а за граматику не то-
лико битни. Ово значи да су, с негативне стране, по надврстама ова два уџ-
беника супротстављена један другом, али и свим уџбеницима без надврста.

3.3. Проблемима који потичу из нестабилне категоризације придру-
жује се и неједнак статус између значењских врста, јер у неким граматикама 

5  И делимично ванлингвистичког, будући да, у ствари, апстрактне не могу бити саме речи 
већ само њихови денотати. 
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није ни експлицитно исказано шта је подређена група, а шта надређена (ако 
тај однос уопште постоји) или, пре, шта је главна, а шта споредна група. У 
БИГЗ.Ђ – пошто су наведене властите, заједничке, збирне, градивне и миса-
оне именице, те пошто су разврстане у две надгрупе (видети претходну та-
чку) – тек се напомиње: „Као посебна врста издвајају се глаголске именице” 
(2018: 11). 

Напоменом се уводе и бројне именице у Е.ЖА и Л.Сб. У првој грама-
тици такве су именице потпуно ван основних надврста, а будући да су гла-
голске именице, друга врста уведена кроз напомену, подврста апстрактних, 
то значењски систем именица у овом уџбенику чини врло компликованим. 
У другој граматици, бројне именице се помињу уз упућивање на лекцију о 
бројевима, те није јасно у оквиру које од врста речи се од деце очекује да их 
усвоје, тј. у оквиру које ће области наставници испитивати ово знање. Као 
равноправне другима, бројне именице помиње само ШП.ЦАС. 

Наведени недостаци се преносе од извора ка одредишту у низу: полаз-
на граматика → правилници → основношколске граматике. Одатле се најве-
роватније, нажалост, даље шире у предавања, вежбе, тестове и ученичко не-
сигурно знање у овој области.

3.4.1. Ипак, мисаоне именице се јављају у свим поделама, мада, као што 
је поменуто, с различитим статусом. У већини случајева оне су једна од зна-
чењских врста, али негде су и надређена категорија читаве поделе (Е.ЖА), 
или су такве бар за глаголске именице (БИГЗ.НЂЗ), или су и једно и дру-
го (Е.ЖА). Њихова свеприсутност, као и, у неким случајевима, повлашћен 
статус унутар поделе, у сукобу су с Херфордовим оправданим ставом да ап-
страктност није битна за даље граматичке одлике неке речи (1994: 3, видети 
тачке 5, 6, 7. и 8), али су у складу са стањем у српскохрватским граматикама 
после 1932. године (Ломпар 2016: 42).

3.4.2. У оквиру основне значењске поделе задржаћемо се још на одно-
су између апстрактних и глаголских именица. Иако их Правилник (2018: 81) 
наводи као једну од основих врста, „Глаголске именице издвојене су у посеб-
ну групу само у две граматике” од 23 испитане у великом прегледу српскохр-
ватских граматика Весне Ломпар (2016: 43). Но, једна од граматика које ту 
врсту имају јесте она средњошколска – Станојчићева и Поповићева – и ту 
увршћивање ове врсте у значењску поделу налази упориште. Статус глагол-
ских именица ипак није стабилан, као што и сами аутори средњошколског 
уџбеника примећују (видети тачку 3.1). Оне су у подели, стога, и група јед-
нака другима, али је могуће да их ни нема (К.Лб), или су ван основне поделе 
(БИГЗ.Ђ), те подврста апстрактних именица (БИГЗ.НЂЗ, Е.ЖА). Једначење 
апстрактних именица с глаголским ни не чуди с обзиром на порекло дела 
првих именица (љутња, чежња, штедња; плач). Опет – стање између уџбе-
ника, па и унутар њих, није уједначено. 
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4. Именовање апстрактних именица

БИГЗ.Ђ БИГЗ.НЂЗ ВЗ.МРН Е.ЖА К.Лб КЦ.М Л.Сб Л.ССШС ШП.ЦАС

Именовање Мисаоне Мисаоне 
(апстрактне)

Мисаоне 
(апстрактне)

Апстрактне 
или мисаоне

Мисаоне или 
апстрактне 
именице

Мисаоне Мисаоне 
(апстрактне) 

Мисаоне 
(апстрактне)

Мислене 
(апстрактне)

Што се именовања тиче, ситуација је релативно уједначена. Већина ау-
тора определила се на ученицима основне школе ближи термин „мисаоне 
именице”, дајући „(апстрактне)” као алтернативу. Обрнуто је једино у Едуки-
ном уџбенику (и старом издању Л.Са), док БИГЗ.Ђ и КЦ.М дају само термин 
српског порекла. Од именовања донекле одудара ШП.ЦАС, код којег је узета 
основа из генитива именице мисао – мисл-, те ауторке ове именице називају 
„мисленим”, попут Станојчића и Поповића (2008: 79) и аутора већине срп-
скохрватских граматика (Ломпар, 2016: 90–91).

5. Дефиниције апстрактних именица6

БИГЗ.Ђ БИГЗ.НЂЗ ВЗ.МРН Е.ЖА К.Лб КЦ.М Л.Сб Л.ССШС ШП.ЦАС
Појаве Појаве

Неопипљиво Неопипљиво Неопипљиво Неопипљиво Неопипљиво Неопипљиво Неопипљиво
Невидљиво Невидљиво
Замисливо Замисливо Замисливо Замисливо

Може се осећати Може се осећати
Нематеријално

Објашњиво
Осећања Осећања Осећања Осећања Осећања Осећања
Особине Особине Особине Особине Особине Особине
Расположења Расположења Расположења

Стања Стања
Радње

Осећаји

Де
фи

ни
ци

ја
 А

И Оп
ис

Ка
те

го
ри

је

5.1. Обједињена дефиниција мисаоних именица апстрахована из ана-
лизираних уџбеника гласила би: „Мисаоне (апстрактне) именице именују 
неопипљиве, невидљиве, а истовремено замисливе појаве нематеријалног 
света које се могу осећати”. Ипак, не јављају се сви елементи у свим дефини-
цијама, нити су сви једнако чести. Као најбитнија одлика апстрактних име-
ница (прецизније: њихових денотата) издваја се њихова неопипљивост.

Неки уџбеници укључују више елемената у своје дефиниције, у чему 
предњаче ВЗ.МРН и ШП.ЦАС, а неки тек по један (БИГЗ.Ђ, К.Лб, КЦ.М, 
Л.ССШС). Шта се добија на слободи навођењем мање елемената, губи се на 
прецизности, јер је касније ученицима, чак и студентима, апстрактна имени-
ца – због њене „неопипљивости” – ваздух. Овакве дефиниције воде и у такво 
сврставање именица попут бог или ђаво, иако оне једнако припадају сфери 

6  Тешко је повући границу, али одлучили смо се да термин „појаве” због његове неодређе-
ности уврстимо у „Опис”, а не у „Категорије” у табели. Описи су навођени редоследом којим 
су најчешће навођени и у дефиницијама.
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неопипљивог, а замисливог као Ана Карењина, хобит или чаробњак, које ве-
роватно нико не би одредио као апстрактне. 

5.2. Већина аутора, мада има изузетака (К.Лб, Л.Сб, ШП.ЦАС), дефи-
ниције покушавају да донекле конкретизују и деци приближе наводећи зна-
чењске категорије појмова именованих овим типом именица. Код свих који 
то чине помињу се осећања и особине. Често су наведена и расположења и 
стања. Последња категорија не чуди у Е.ЖА, који и сврстава глаголске име-
нице под мисаоне, али у ВЗ.МРН би могла збунити ученике јер се стања ис-
товремено сврставају у две значењске групе. Као и код одлика наведених у 
самим дефиницијама, прецизност помаже, али и ограничава. 

И саме наведене категорије су, мада наоко делују јасно и једноставно, 
дифузне. Ни у психологији не постоји једна дефиниција осећања, нити се пси-
холози слажу чак ни око тога шта чини групу „основних” десетак осећања. 
У лингвистици, већ је 1953. године Миливој Павловић писао о проблемати-
ци термина који се користе као поткатегорије апстрактних именица (особи-
на својство, стање, појам, манифестација, израз стања, осећање, резултат 
расположења, ефекат итд.), предвиђајући оно што је касније постало позна-
то као „фази” лингвистика, тј. „фазичност” категоризација. Исти аутор је 
још тад напоменуо како те разлике нису суштинске, него тек „прецизира[ју] 
другостепени или трећестепени однос значења” (1953: 296). 

6. Морфолошке напомене у вези с апстрактним именицама

БИГЗ.Ђ БИГЗ.НЂЗ ВЗ.МРН Е.ЖА К.Лб КЦ.М Л.Сб Л.ССШС ШП.ЦАС

М
ор

фо
ло

ш
ка

 н
ап

ом
ен

а Мисаоне 
обично имају 
једнину и 
множину, али 
се неке 
употребљавају 
само у једнини.

Немају 
множину: 
властите, 
збирне, 
градивне.  
Мисаоне и 
глаголске 
непоменуте.

Немају 
множину: 
властите, 
збирне, 
градивне, 
мисаоне. 

Мисаоне по 
правилу имају 
само једнину, а 
множину када 
се везују за 
нешто 
конкретно.

-

Немају 
множину: 
властите, 
збирне, 
градивне.  
Мисаоне и 
глаголске 
непоменуте.

- -

Упућује се на 
старије 
разреде, кад ће 
се говорити о 
именицама које 
имају само 
једнину или 
множину.

Будући да се значењска подела именица помиње у оквиру морфоло-
гије, очекивало би се да су морфолошке напомене везане за њу, прво, обаве-
зан део сваког излагања и да се оне, друго, између различитих уџбеника у на-
челу слажу. Но, то није случај. 

Већина аутора испитаних уџбеника не назначује ништа у вези с броји-
вошћу мисаоних именица. Док код Логосових и Клетових уџбеника потпуно 
изостају било какве примедбе овог типа, у БИГЗ.НЂЗ и КЦ.М оне постоје, 
али мисаоне и глаголске именице се не помињу међу онима које „немају мно-
жину”, а ШП.ЦАС оставља тему бројивости за старије разреде. 

Чак су и аутори који су имали напомене о бројивости мисаоних име-
ница њих давали с оградама, а и у томе су се разилазили. По БИГЗ.Ђ, ове 
именице имају и једнину и множину, али су „неке” од њих, што би упућива-
ло на мањи подскуп, ограничене само на једнину. Насупрот томе, по Е.ЖА, 
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мисаоне именице јављају се по правилу у једнини, а множина се користи у 
посебним случајевима, кад су везане за нешто конкретно, тј. кад већ излазе 
из својих типичних оквира. Без икаквих ограда ове именице само за једнину 
везује ВЗ.МРН.

7. Илустративни примери за апстрактне именице

БИГЗ.Ђ БИГЗ.НЂЗ ВЗ.МРН Е.ЖА К.Лб КЦ.М Л.Сб Л.ССШС ШП.ЦАС
бес бол задовољство бес љубав лепота брзина бол истина
доброта вожња срећа доброта машта нада занос младост лаж
друштво доброта нежност лепота мисао радост лепота лудост лепота
дубина душа топлина љубав читање љубав мисао мудрост
здравље заљубљивање усамљеност љутња радост мисао љубав плач
зима идеја мишљење памет нежност страх
милост љубав младост поштење пријатељство
мисао мисао певање радост радост
одлучност пливање радост туга храброст
појава радост туга чежња
радост севање читање
суша снага
уметност летење

срећа
трчање
штедња

Пр
им

ер
и

7.1. У представљању градива изузетно важно место заузимају и 
илустративни примери, те и на њих треба обратити пажњу. При пописивању, 
бројали смо примере из дефиниција, тј. „основног” текста. Они из пратећих 
задатака налазе се у засебној табели. Приликом анализе примера нећемо се 
бавити свим проблематичним речима, већ ћемо на неколико изабраних при-
казати недоумице које се јављају у вези с групом коју тај пример представља.

Као што се из табеле може видети, на плану примера стање је између 
уџбеника такође неуједначено – по броју и по избору. Има их од свега три 
(КЦ.М) до шеснаест (БИГЗ.НЂЗ; не рачунајући глаголске, десет), а у неким 
уџбеницима се јављају, као типични примери, и они „на граници”. Неке се 
речи појављују у више књига: радост се јавља у седам уџбеника; љубав и ми-
сао постоје у њих пет; лепота у четири; доброта у три; а има седам именица 
које су илустрација у по два уџбеника – бес, бол, младост, нежност, срећа, 
туга, читање. Већина примера – њих 40 – користи се, пак, тек у по једној 
школској граматици.

7.2. Често се за илустрацију користи именица мисао, супротстављајући 
се, у уџбеницима који то помињу, тврдњи да су апстрактне именице везане 
за једнину. У БИГЗ.Ђ бројиве су и: зима, појава, суша, а то донекле важи и 
за друштво и уметност. Притом, за те речи је заједничко и то што су њихо-
ви денотати доступни чулима и временски и просторно омеђени. Ипак, ко-
рисницима тог уџбеника ове информације не морају деловати дисонантно у 
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односу на дефиницију будући да је била дата преко широких, општих кате-
горија, а морфолошка везаност за једнину је описана само као тенденција, не 
и правило.

7.3. Посебну групу примера, по адекватности, чине глаголске имени-
це јер: ако су аутори ту категорију подвели под апстрактне именице, оне су 
примерена илустрација; ако нису, то не важи. Јасно је, стога, што се у БИГЗ.
НЂЗ и Е.ЖА користе, рецимо, заљубљивање, пливање и читање, а слично је 
и у К.Лб, мада из другог разлога – тај уџбеник ни нема категорију глаголских 
именица. Но, и плач (ШП.ЦАС) и чежња (Л.ССШС) јесу девербативи, те би 
их ученици, с правом, могли двоструко сврставати – и у апстрактне и у гла-
голске именице. 

8. Задаци везани за апстрактне именице7

БИГЗ.Ђ БИГЗ.НЂЗ ВЗ.МРН Е.ЖА К.Лб КЦ.М Л.Сб Л.ССШС ШП.ЦАС

Бр
. з

ад
.

0 2 1 2 0 2 2 6 0

Одреди врсту Одреди врсту Одреди врсту (2) Одреди врсту Одреди врсту (2) Одреди врсту (2)
Издвој (уз род и број) Издвој Издвој

Дефиниши 
својим речима
Наведи своје 
примере
Погледај слике и 
именуј запажене 
мисаоне 
именице

бес знање писање граја бол година
лењост љубав племенитост задовољство брзина јутро
ноћ старост срећа нада лепота љубав (2)
самоћа трчање радост (2) питање машта
штета мука

снови
срећа (2)
туга
храброст

За
да

ци

На
ло

зи
Пр

им
ер

и

8.1. Вежбе које прате лекције углавном се не тичу апстрактних имени-
ца. Кад се и јављају, своде се на одређивање значењске врсте наведене речи 
или издвајање таквих именица у тексту. Већина задатака се заснива на де-
контекстуализованим примерима, пошто најчешће налажу да се именице 
разврстају по значењу.

Једини уџбеник с нешто креативнијим задацима, усмереним не само 
на препознавање већ и на самосталну продукцију, јесте Л.ССШС. У њему се 
од ученика тражи да наведу своје примере, да значења датих именица дефи-
нишу својим речима или да према сликама нађу апстрактне именице прика-
зане на њима. Последњи задатак би могао бити проблематичан, с обзиром 

7  Упутства „Одреди врсту” и „Разврстај” свели смо у табели на првог члана пара, а то важи 
и за „Издвој” и „Подвуци”.
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на то да би ученицима могле пасти на памет и могућности које аутори нису 
предвидели као решења: на пример, као одговор за слику на којој се изнад 
замишљене жене јавља рој упитника, одговори би могли бити брига, мисао, 
мишљење, питање... што пред наставника и ученике ставља недоумице. Да 
ли се све те именице уклапају у дефиницију мисаоних која се јавља у том уџ-
бенику? Је ли питање тражени одговор и, ако јесте, да ли је то апстрактна, 
глаголска или заједничка именица, пошто означава: а) нешто што јесте нео-
пипљиво, али не припада ниједној од категорија које аутори наводе као ка-
рактеристичне за тај тип именица (осећања, особине, осећаји); б) реч је ство-
рена од глагола, али није радња, стање, ни збивање; в) бројиво је? Исто важи 
и за мисао као могућ одговор. 

8.2. У задацима самих апстрактних именица такође нема много и чес-
то се понављају оне из лекције, опет сводећи вежбе на репродукцију и препо-
знавање. За коришћене именице важи исто што је поменуто и код илустра-
тивних примера: иако се неке уклапају у дефиницију, има оних које од ње 
одударају по бар неком од критеријума, што се посебно уочљиво будући да 
их је тако мало. Не зна се у коју су групу именица аутори очекивали да уче-
ници сместе примере попут граја, знање, ноћ, штета. Ову замку донекле 
избегава Е.ЖА тиме што је глаголске именице поставио као подврсту ап-
страктних, што даље поштује наводећи као обједињену тројку: срећа, племе-
нитост, писање. 

У случају неких од именица, границе за тумачење и решење даје сам за-
датак својом поставком. На пример, година и јутро могу, по Л.ССШС, бити 
само заједничке именице8, јер се јављају у задатку у којем речи из текста тре-
ба разврстати у свега две групе именица: властите или заједничке. Но, остаје 
отворено питање шта ће се десити кад се ученици сретну с неким таквим 
примером ван уских оквира уџбеничких вежби, посебно имајући у виду за-
висност значења од контекста. Насупрот поменутом пару, у истом уџбенику 
реч сан (тј. снови) једино је могуће решење кад се у једном од задатака тражи 
апстрактна именица, а једнако је као година и јутро (не)опипљив и једнако 
се (не) уклапа у групе осећања, особина и осећаја.

 9. Закључак

Након саме поделе, чијим се постојањем поштују налози новог наставног 
плана и програма, уџбеници се разилазе у свим анализираним елементима – 
од оних споредних, до оних најважнијих, попут наведених значењских врста. 

8  Иако се време, сат и дан наводе као примери за апстрактне именице у неким граматикама 
(видети Ломпар 2016: 95).
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Ова неуједначеност, шароликост није одраз неког недостатка у уџбе-
ницима, већ лабилног статуса саме значењске поделе унутар граматичког 
система. Та лабилност се потом пресликава на њихов статус унутар нас-
тавног плана и програма, чијим се формалним захтевима аутори морају, ко-
лико могу, повиновати.

Јављају се, стога, многа практична и методичка питања. Шта ово зна-
чи за ученике у даљем школовању? Шта ће се десити после основне школе, 
када ће се на једном месту наћи они који су усвајали знање по веома разли-
читим обрасцима?9 Како ће их, у самој основној школи, наставник испитива-
ти? Шта се дешава ако се на преласку у следећи разред наставник одлучи да 
промени издвача или ако издавач ни нема свој уџбеник за наредни разред? 
Ако се претходно питање ни не поставља јер се у наредним разредима нас-
тавни план и програм, уџбеници и вежбе ни не враћају на ову поделу, тј. ако 
оно што је обрађено не налази своју даљу примену, много важније постаје 
питање: зашто се уопште та област обрађује? Како би се решила ова питања, 
предлог за будућност би био преиспитати статус значењске поделе именица, 
а посебно апстрактних именица унутар ње – но не у самим уџбеницима, већ 
у наставном плану и програму.
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THE STATUS OF ABSTRACT NOUNS WITHIN THE 
SEMANTIC CLASSIFICATION IN ELEMENTARY SCHOOL

Summary

In this paper we analyze the way that different authors and publish-
ers approach defining abstract nouns in Serbian language textbooks for the 
5th grade of elementary school, within the requirements set for them by the 
curriculum and syllabus. In order to illustrate the situation in the textbooks, 
we discuss: the basic semantic classification, the naming of the group of nouns 
we are interested in, their definition, morphological specificities, examples and 
exercises presented to students. We examine the systematicity, and scientific 
and methodological validity of the approaches, as well as of the semantic cat-
egorization of nouns itself.

Keywords: abstract nouns, semantic noun classification, syllabus and 
curriculum, Serbian language, grammar.
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ИМЕНИЦЕ PLURALIA И SINGULARIA TANTUM  
У НАСТАВИ ГРАМАТИКЕ

Резиме: У раду се разматра положај именица singularia и pluralia 
tantum у настави граматике у основној школи. С обзиром на то да у 
овај тип именица спадају и оне које су фреквентне, попут деца, браћа, 
млеко, врата, кола и сл., основни циљ рада је био да се у актуелним 
уџбеницима граматике за основну школу сагледа место и употреба 
именица singularia и pluralia tantum. Стога је било неопходно увидети 
када се ученици први пут сусрећу са овим типом именица, колико су 
оне заступљене у граматичким приручницима и уџбеницима за ос-
новну школу и како им се у настави приступа, односно како се одређује 
граматички број ових именица. Истраживање је обухватило анализу 
уџбеника српског језика за основну школу, тако што је представљен 
преглед примера и решења која нуде аутори уџбеника. У настави гра-
матике о категорији броја именица говори се још у млађим разреди-
ма основне школе (од другог разреда). Посебну врсту чине именице које 
могу имати само облике једнине или само облике множине, тачније 
именице singularia tantum и pluralia tantum. О овом типу именица се 
у наставном програму за српски језик и књижевност нигде не говори 
експлицитно, али се њихова обрада подразумева у оним наставним је-
диницама у којима се говори о подели именица по значењу (властите, 
заједничке, збирне, градивне, апстрактне и глаголске) или о граматич-
кој категорији броја (једнина и множина). Имајући то у виду, аутор, 
ослањајући се на истраживање и релевантну литературу, даје могуће 
решење за приступ именицама овог типа.

Кључне речи: именице, граматички број, pluralia tantum, 
singularia tantum, настава граматике.

Увод

Именице и њихове граматичке категорије рода и броја се у настави 
граматике обрађују од другог разреда основне школе (НП 2). Граматички 
број именица за ученике представља једноставну категорију према којој све 

1  ljubica.vesic@uf.bg.ac.rs
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именице у српском језику могу означавати јединку (једнина) или више је-
динки (множина). Посебну врсту чине оне именице које се не уклапају у овај 
систем. То су именице које могу имати само облике једнине или само облике 
множине – именице singularia и pluralia tantum. О њима се у наставном про-
граму за српски језик нигде не говори експлицитно (НП 2, НП 3, НП 4, НП 5, 
НП 7), али се њихова обрада подразумева у наставним јединицама у којима 
се говори о подели именица по значењу или о граматичкој категорији броја.

С обзиром на то да се именице и граматичке категорије рода и броја 
именица обрађују у млађим разредима основне школе и да у именице типа 
singularia и pluralia tantum спадају и оне које су у дечјем језику фреквентне, 
попут деца, браћа, млеко, врата, кола, јарићи и сл. (Lukić, 1983), поставља се 
питање на који начин учитељи, а затим и наставници српског језика присту-
пају овим именицама, односно, како одређују њихов граматички број. Из 
тога је и произашао основни циљ истраживања: сагледати у актуелним уџ-
беницима граматике за основну школу место и употребу именица singularia 
и pluralia tantum.

За потребе рада спровели смо истраживање, користећи дескриптивну 
методу, при чему је примењена анализа садржаја. Анализирани су компле-
ти уџбеника из српског језика за основну школу које је одобрило надлежно 
министарство. Фокус интересовања представљале су лекције у којима се об-
рађују подела именица на врсте, број именица и род и број придева. Занима-
ло нас је да ли се у неком од уџбеника помињу посебни случајеви именица 
које имају само облике једнине или само облике множине. Анализирани су 
комплети уџбеника од другог2 до четвртог разреда основне школе издавач-
ких кућа Клет, Едука, Логос, Креативни центар и Завод за уџбенике и поје-
дини уџбеници за више разреде основне школе.

Основни задаци истраживања били су да се утврди: (1) како се у ана-
лизираним уџбеницима дефинише граматичка категорија броја; (2) на који 
се начин дефинишу значењске врсте именица; (3) и како се кроз примере и 
задатке илуструје граматичка категорија броја.

Именице pluralia и singularia tantum

Граматичка категорија броја представља способност именице да раз-
ликује јединку од мноштва. То је „морфолошка категорија јер се изражава 
морфолошким средствима (пре свега, наставцима), али је [...] и синтаксичка 
категорија јер се испољава у синтакси, нпр. у конгруенцији: облик за број у 
којем се налази променљива именица тражи да и придев који уз њу стоји у 

2  Врсте речи се по наставном програму обрађују тек у другом разреду, па су због тога из 
анализе изостављени уџбеници за први разред основне школе.
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функцији атрибута буде у истом броју, нпр. леп дан – лепи дани. С обзиром 
на то, категорија именичког броја је морфо-синтаксичка категорија” (Пи-
пер–Клајн 2013: 59–60). У српском језику именице могу имати два броја – 
једнину и множину3. Када именица означава један појам, кажемо да је у јед-
нини, а када означава више појмова, онда у множини. Међутим, као и у дру-
гим језичким појавама, и у систему броја не подлежу све именице овом пра-
вилу. Постоје оне које могу имати само облике једнине – singularia tantum 
или само облике множине – pluralia tantum. Специфичност ових именица је 
у томе што код њих долази до размимоилажења значења и граматичког об-
лика, тј. до размимоилажења реалног и граматичког броја. Граматички број 
се одређује према облику именице, док је реални број „заснован на броју оз-
начених појмова” у стварности (Станојчић–Поповић 2011: 305).

У именице singularia tantum спадају поједине заједничке именице (чо-
век, дете, пиле, јаре), све збирне (цвеће, грање, деца, господа, чељад), градив-
не (вино, млеко, брашно, песак), властите (Београд, Марко, Ана), апстрактне 
(љубав, туга, срећа) и глаголске именице (трчање, певање, сврабеж) (Лале-
вић 1957: 47; Пипер–Клајн 2013: 58; Šipka 2005: 132). Највећи део именица 
класе singularia tantum заправо „потенцијално има облике множине, који се 
ипак ретко употребљавају” (Пипер–Клајн 2013: 58), јер тада најчешће долази 
до промене у самом значењу. На пример „градивне именице могу имати мно-
жину кад значе више врста исте материје” (Стевовић 1960: 94). Дакле, име-
ница вино у реченици У продавници имају винâ, означава различите врсте 
вина. Исто је и код апстрактних именица. „Пошто се оно што ове именице 
означавају не може опипати, него се само осећа и замишља [...] ове се имени-
це у правом своме значењу не употребљавају у множини. Често се, међутим, 
истим овим именицама означава и нешто стварно (конкретно). Када се ап-
страктни појмови вежу за нешто одређено, стварно, именице које те појмове 
означавају не употребљавају се само у једнини већ у множини” (Стевановић 
1986: 187–188). Ако кажемо За њега и не знамо колико је ... љубави променио 
(РСЈ, одредница љубав), именицом љубав не именујемо осећање, већ особе 
према којима се гаји то осећање.

Именице pluralia tantum „oд скупа експонената који сачињавају пара-
дигму категорије броја, [...] имају само један члан – онај који од зависних 
речи захтева множински облик. Недостатак једнинског облика је фактор ре-
левантан с гледишта категорије броја но потпуно редудантан за родовну ка-
рактеристику” (Dalewska-Gren–Feleszko 1984: 31). Најчешће означавају један 

3  У појединим граматикама се осим једнине и множине помиње и двојина или паукал. 
Иако се двојина данас готово изгубила, неки облици упорно опстају у језику, нпр. „облик 
двојине обухвата именице мушког и средњег рода уз бројеве два, оба, три и четири (човека, 
пса, камена, села и сл.) и остатак је двојине сачуван у наставку ген. множине у или ју (руку, 
ногу, костију, прстију и сл.)” (Лалевић 1957: 41).
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појам (јединку), али се налазе у облику множине. У ову групу спадају поједи-
не заједничке и властите именице. Постоји неколико типова: именице које 
означавају предмете који се састоје (или су се састојали) од два или више де-
лова (врата, маказе, панталоне), поједине именице које означавају делове 
тела (десни, уста, леђа), неки топоними (Вреоци, Добановци, Сремски Кар-
ловци), поједини називи празника (Оци, Цвети, Тројице), појаве изражене 
на више места (богиње), маса у којој се не разабиру засебни елементи (пих-
тије) и сл. (Лалевић 1957: 47; Ломпар 2016: 87–88; Šipka 2005: 132).

Именице pluralia и singularia tantum у уџбеницима  

за млађе разреде основне школе

У сваком анализираном уџбенику тражили смо именице које припа-
дају типу singularia или pluralia tantum, тако што смо проверавали дефини-
цију граматичке категорије броја, дефиниције значењских врста именица, 
примере и задатке којима се илуструје граматичка категорија броја. 

Дефиниција граматичке категорије броја

У свим анализираним уџбеницима граматичка категорија броја дефи-
нисана је на сличан начин: именица је у облику једнине када означава један 
појам (предмет, појаву, биће), а када означава више појмова, именица је у об-
лику множине. У једном уџбенику за други разред број именица није довољ-
но јасно дефинисан: „Именице могу бити у једнини и множини. Једнина или 
множина представљају број именица” (Јузбашић–Тркуља 2008: 10), а у неким 
дефиниција изостаје (Прћић 2016; Јовановић 2011). Дефиниције граматич-
ког броја провлаче се у свим разредима од другог до четвртог, што предста-
вља добар начин за поступно усвајање и обнављање градива.

Ни у једној граматици се у оквиру дефиниције граматичког броја не по-
мињу примери именица singularia и pluralia tantum, осим једног уџбеника за 
четврти разред у ком се наводе примери именица које имају само множину: 
наочаре, панталоне, врата, маказе, санке, уста (Маринковић 2016: 12). Ово 
представља пример лоше праксе будући да многе од ових именица деца упо-
требљавају у свом свакодневном говору. На пример, у Дечјем фреквенцијском 
речнику (Lukić 1983) именице Београд, браћа, цвеће, човек, деца, дрвеће, кола, 
лишће, млеко, мрак, радост, санке, слобода, вода, врата и време могу се пред-
ставити као фреквентне, а све оне припадају типу singularia или pluralia tantum.

Дефиниција значењских врста именица

У трећем разреду основне школе (НП 3), ученици се упознају само са 
две значењске врсте именица: заједничким и властитим, а у четвртом разре-
ду обрађују се и збирне и градивне именице и њихове карактеристике. Зани-
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мало нас је колико се у уџбеницима инсистира на томе да су поједине зна-
чењске врсте ограничене у погледу граматичке категорије броја.

При дефинисању властитих именица, у уџбеницима за трећи разред, 
поједини аутори напомињу да оне немају облике множине, али да се у неким 
случајевима она може направити и то илуструју примерима: „У нашој земљи 
постоји Јужна Морава, Западна Морава, Велика Морава – па можемо рећи 
Мораве” (Цветковић и сар. 2016: 43); „У нашем одељењу имамо три Милоша 
и две Ане” (Маринковић 2014б: 27). У другим уџбеницима оваква карактери-
зација властитих именица изостаје (Пејовић 2008; Жежељ Ралић 2016в; Ср-
дић 2014).

У уџбеницима за четврти разред се више инсистира на приказу гра-
матичких карактеристика значењских врста именица, пошто се градиво ус-
ложњава увођењем збирних и градивних именица. У већини уџбеника наве-
дено је да се градивне, властите и збирне именице по правилу јављају у јед-
нини (Драгићевић 2006: 26–35; Николић–Николић 2011: 31–35; Срдић–Пе-
тковић-Живановић 2016: 22–30; Жежељ-Ралић 2015: 38–40; Цветковић–Пр-
вуловић 2016: 14–16). Оно што недостаје јесте напомена да се, поред власти-
тих, и градивне именице могу наћи у облику множине, али да тада долази 
до промене њиховог значења. Апстрактне именице, које се према наставном 
програму обрађују тек у петом разреду, обрађене су само у једном уџбени-
ку као именице које обично немају облике множине (Драгићевић 2006: 28).

Примери којим се илуструје граматичка категорија броја и  

примери у задацима

Колико ће успешно ученици усвојити дефиницију, зависи од приме-
ра којима се та дефиниција илуструје: „Примерима треба илустровати раз-
лику између једнине и множине, и за то је најбоље употребити именицу која 
има системски облик множине” (Ломпар 2016: 109). У већини уџбеника ода-
брани су примери који су репрезентативни: голуб – голубови, ласта – ласте, 
гнездо – гнезда и сл.

Нешто другачији су примери у задацима за увежбавање одређивања 
броја због чега су они детаљније разматрани. У задацима који прате лекције 
о именицама, њиховим граматичким категоријама и лекције о граматичким 
категоријама придева, јављају се примери и именица singularia или pluralia 
tantum. Они се могу окарактерисати као спорни јер су несистемски и могу 
довести до тога да ученици погрешно усвоје знања која се тичу одређивања 
броја именица и придева. Треба напоменути да су овакви примери спора-
дични, али се они ипак се не би смели наћи у уџбеницима.

Тип задатка који је доста заступљен јесте онај у коме се тражи да се 
понуђене именице наведу у једнини или у множини. Као примери су се на-
водиле именице дете, цвет, дрво, гушче, ћурче, маче, човек, пилићи, лист и 
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буре. Ниједна од њих, осим именица дрво, лист и буре, нема регуларне обли-
ке множине већ само збирну именицу (деца, цвеће, гушчад, ћурчад, мачад) 
или суплетивни облик множине (људи, гушчићи, ћурчићи, мачићи). Имени-
це дрво, лист и буре имају поред збирне именице (дрвеће, лишће, бурад) и ре-
гуларне облике множине: дрвета/дрва, листови и бурета. Међутим, пошто 
ученици немају увид у постојање именица singularia и pluralia tantum, пи-
тање је да ли ће исправно написати облике множине или ће се одлучити за 
суплетивни облик. 

Нешто другачији је задатак у коме се тражи да се у басни „Пас и њего-
ва сенка” подвуку именице у једнини и да се напишу у множини (Жежељ-Ра-
лић 2016б: 52). Примери које смо издвојили су месо, парче и вода. Именице 
месо и вода су градивне, што значи да припадају именицама типа singularia 
tantum. Чак и кад се наведу у множини, њихово значење се мења: меса – раз-
личите врсте (пилеће, свињско и сл.); воде – различите врсте (нпр. реке, је-
зера и сл). Именица парче нема регуларни облик множине, већ суплетивни 
облик парчићи или облик збирне именице парчад, чији је граматички број и 
даље једнина.

Други тип задатка јесте да се понуђена реченица пребаци из једнине у 
множину и обрнуто:

Мама брине о свом детету. (Пејовић 2008: 12)
На пропланку је расло једно високо дрво. (Жежељ-Ралић 2015: 29)
Жути листови падају са дрвећа. (Шошо и сар. 2014: 73)
Прве две реченице треба да се пребаце из једнине у множину, а по-

следња из множине у једнину. Именице које могу бити спорне јесу дете и 
дрво. Именица дете нема регуларне облике множине, већ множину исказује 
збирном именицом деца, а именица дрво може имати и регуларну множину, 
али и збирну именицу. Опет се поставља питање за који ће се облик ученици 
определити. Посебно ћемо прокоментарисати пример у ком се тражи да се 
реченица из множине пребаци у једнину. Дакле, у једнини реченица би тре-
бало да гласи Жути лист пада са дрвећа. Именица дрвеће је већ у једнини, 
тако да она не би требало да се мења, међутим према решењу задатка (датог 
у уџбенику) реченица треба да гласи Жути лист пада са дрвета.

Нешто захтевнији су задаци где се тражи да се из текста издвоје име-
нице и да се одреди њихов род и број. Текстови који се користе као пред-
лошци су „Самоћа” Бранка В. Радичевића, „Прича о раку кројачу” Десанке 
Максимовић и басна „Пас и његова сенка”. У сваком тексту се јавља и понека 
именица која припада типу singularia или pluralia tantum. Такве су именице: 
перје, равнотежа, прса, вредноћа и маказе. Именица перје је збирна имени-
ца, тако да ће она увек бити у једнини, али грешка може настати јер означава 
неуређено мноштво, па јој је реални број множина. За именице равнотежа 
и вредноћа је лако одредити да су у једнини, али би требало напоменути да 
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немају облике множине. Спорне су и именице прса и маказе које су именице 
pluralia tantum, а означавају један појам. И у овом случају, ако се ученицима 
не предочи да постоје именице које могу имати само облике множине, пи-
тање је да ли ће умети да правилно одреде граматички број оваквих имени-
ца.

Посебно ћемо издвојити задатак у ком се тражи да се из текста из-
двоје придеви и да им се одреди род и број (Жежељ-Ралић–Матијевић 2015: 
46). Прва реченица гласи Деца су срећна. Придев срећна се налази у жен-
ском роду и у једнини, међутим, у решењу, наведено је да је придев срећ-
на у средњем роду и множини (Жежељ-Ралић–Матијевић 2015: 93). Овакво 
одређење је потпуно погрешно и овај пример представља озбиљан пропуст 
који треба исправити.

Често се у анализираним уџбеницима као множина од именица пиле, 
прасе, буре, маче и сл. наводе пилићи, прасићи, бурићи, мачићи. Ово јесу об-
лици множине наведених именица, али су то суплетивни облици, па би уче-
ницима требало скренути пажњу да ово није регуларна множина. Најбоље 
би било то учинити супротстављањем примера. Тако би се лако уочило да 
није исто коњ – коњи и пиле – пилићи. Ово је важно и због тога што у наведе-
ним облицима постоји непоклапање граматичког рода. Именице пиле, пра-
се, буре и маче су средњег, док су пилићи, прасићи, бурићи и мачићи именице 
мушког рода.

Именице pluralia и singularia tantum у уџбеницима  

за старије разреде основне школе

У граматикама за старије разреде ученици се већ од петог разреда 
упознају са појмом singularia и pluralia tantum, због чега ћемо само поменути 
начин на који су ове именице обрађене. Оне се најчешће обрађују при дефи-
нисању значењских врста именица, па се осим дефиниције помињу и њихо-
ве граматичке карактеристике (Милановић 2009: 12–14; Кликовац 2010: 76, 
Драгићевић 2011: 21), али и при дефинисању граматичке категорије броја 
(Кликовац 2006: 65; Журић 2014: 63–64; Драгићевић 2011: 20–21). 

Оно што треба истаћи, као пример доброг приступа у обради ових 
именица, јесте да се посебна пажња код именица pluralia tantum скреће и на 
конгруенцију именица са придевима у функцији атрибута и са глаголима у 
функцији предиката: „Да су ове именицe [pluralia tantum] увек у множини, 
може се видети и по облику глагола који се с њима слаже: Врата су се отво-
рила, Новине су донеле добре вести, Боле ме леђа” (Драгићевић 2011: 21). Код 
именица singularia tantum осим конгруенције, помиње се и њихова неброји-
вост: „Збирне именице увек су у једнини (што се види и по облику атрибу-
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та који се с њима слаже: жуто лишће) и испред њих не може стајати број (не 
може се, на пример, рећи два лишћа)” (Кликовац 2010: 76–77).

Закључак

Један од основних задатака наставе српског језика јесте „поступно и 
систематично упознавање граматике и правописа српског језика и упозна-
вање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком”, што 
подразумева и „разликовање рода и броја именица” (Жежељ Ралић 2016а: 
6–7). Именице singularia и pluralia tantum представљају неодвојиви део 
лексике српског језика, а неке од њих су, као што је речено, веома фреквент-
не. Иако представљају несистемску језичку појаву, неопходно је при обра-
ди граматичког броја именица укључити и именице овог типа. Оне се могу 
поступно уводити у наставу кроз различите примере у којима се треба фо-
кусирати на конгруенцију именица и придева и именица и глагола, како је 
то приказано у уџбеницима за старије разреде основне школе. На тај се на-
чин може јасно илустровати њихова специфичност. Посебну пажњу треба 
скренути на збирне именице као што су деца, браћа, унучад, пилад, госпо-
да и сл. јер ће глагол са којим конгруирају бити у множини, а атрибут у јед-
нини. Овакви примери нису бројни, те се могу обележавати и као изузетни 
случајеви, до оног тренутка када се у наставу уводи и деклинација, односно, 
категорија падежа. Поређењем промене именица као што су браћа и деца са 
именицом жена или књига, лако се може закључити да су ове збирне имени-
це у једнини.

Уз овакав приступ ученици ће проширити своје знање о именицама, 
њиховим граматичким категоријама и уопште о морфолошком систему срп-
ског језика. Тако би се избегла и могућност постављања погрешних основа 
(нпр. да се број збирних именица одређује као множина), које би се у вишим 
разредима основне школе веома тешко исправиле. Оправдано је изостави-
ти овај тип именица у другом разреду када се ученици први пут суочавају са 
појмом граматичког броја, али је већ у трећем и четвртом пожељно ставити 
као додатак дефиницији, уз репрезентативне примере, да постоје именице 
које могу имати само облике једнине или само облике множине. У појединим 
уџбеницима се то већ и чини, тако што се наводи да одређене врсте именица 
имају само једнину (властите, збирне, градивне), али се, нажалост, на томе не 
инсистира у задацима.

Ако ученици имају добро утемељена основна знања, то знање се кас-
није лако може проширити и надоградити, што ће неминовно довести до 
стварања стабилног језичког система. Неопходно је само пажљиво бирати 
примере којима ће се ученицима представљати језичке појаве.
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Ljubica Vesić

PLURALIA AND SINGULARIA TANTUM NOUNS  
IN GRAMMAR TEACHING

Summary

The paper looks at the place of singularia and pluralia tantum nouns 
in teaching grammar at primarу school level. Given that this type of nouns 
includes high-frequency nouns, such as деца, браћа, млеко, врата, кола, 
etc., the main aim of the paper was to determine the place and usage of sin-
gularia and pluralia tantum nouns in the primary school grammar textbooks 
currently used in Serbia. It was therefore necessary to establish when pupils 
encounter this type of nouns for the first time, the level of their representa-
tion in primary school grammar reference books and textbooks, as well as how 
these nouns are taught, i.e., how the grammatical number of these nouns is 
determined.The analysis of the primary school Serbian language textbooks was 
conducted by presenting an overview of examples and solutions offered by the 
authors of the textbooks. The category of the noun number is taught as early 
as the lower grades of primary school (2nd grade). This special category of 
nouns encompasses the nouns that can have only singular or plural forms, i.e. 
singularia tantum and pluralia tantum nouns. Though these nouns are not ex-
plicitly mentioned and explained in the Serbian Language and Literature syl-
labus, they are implicitly taught in lesson units dealing with the classification 
of nouns according to their meaning (proper, common, collective, material, 
abstract, gerund forms) or number as grammar category (singular and plural). 
Bearing this in mind, and drawing upon the research and relevant literature, 
the author of the paper offers a possible solution for teaching this type of nouns.

Keywords: nouns, grammatical number, pluralia tantum, singularia 
tantum, grammar teaching.
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ZAJEDNO U SVETU REČI: NEKOLIKO PRIMERA 
PROMOCIJE ČITANJA ZA ČITAOCE POČETNIKE

Rezime: Smisao članka je predstaviti načine stimulisanja čitanja u pr-
vom razredu, koje je moguće kroz adekvatnu adaptaciju upotrebiti u prvom 
vaspitno-edukativnom periodu osnovne škole. Ciljevi istraživanja se fokusira-
ju na ranom učenju čitanja, razvijanju čitalačke pismenosti i kulture čitanja. 
U istraživanju je opisana inovativna metoda čitanja za „Čitalačku značku” 
(od 1961. nacionalni projekat koji je usmeren na čitalačku motivaciju mladih 
čitalaca). Učenici su čitali kvalitetne knjige po vlastitnem izboru i analizirana 
su učenička izlaganja o pročitanoj knjizi. U školskoj godini 2017/18. bilo je 
izvedeno akciono istraživanje, sprovedeno u 1. razredu gradske osnovne ško-
le. Uključeno je bilo 26 učenica i učenika. Analiziranо је izlaganje učenika o 
pročitanoj knjizi, njihova samorefleksija i povratna informacija koju su dobili 
od školskih drugarica i drugova. Rezultati ispitivanja pokazuju da su učenici 
pročitali i analizirali knjige mnogo više u odnosu na one učenike koji tu sti-
mulaciju nisu imali. A mnogo više od tog je jedan od osnovnih zaključaka 
istraživanja, razvijanje višeg stepena (samo)regulacije učenika do vlastitih či-
talačkih komepetencija na osnovu (samo)posmatranja. To znači napredak u 
strategijama čitanja. Učenici su stepen (samo)regulacije spontano zadržali u 
sledećoj školskoj godini.

Ključne reči: čitanje u 1. razredu, značka za čitanje, razvoj samoregu-
lacije, kultura čitanja, promocija čitanja.   

Čitanje i „Čitalačka značka”

Ako čitanje shvatimo kao društvenu aktivnost, savremene teorije didaktike 
čitanja (Juli-Anna Aerila, Tuula Merisuo-Storm 2017) ispostavljaju značaj pove-
renja među (sa)učesnicima čitanja, koji kreiraju kulturu čitanja, uz to moraju biti 
učitelji i bibliotekari skloni saradnji (Haramija, Vilar 2017). Čitaocu početniku je 
u blizini potrebna osoba od poverenja, koja ima strpljenja i koja ohrabruje mla-
dog čitaoca, naročito kada sa njim razgovara o pročitanom, iako su to samo reči. 
Autorke Jamnik i Perko (Jamnik, Perko 2017) navode nekoliko primera primene 
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„Čitalačke značke”, poput mentorovog čitanja slikovnica roditeljima i njihovoj deci 
ili posete autora na završetku predškolske „Čitalačke značke”, čime ilustruju važ-
nosti ranog uključivanja deteta u svet čitanja već u vrtiću, gde niti jedno dete ne 
sme biti isključeno.

Osnivači „Čitalačke značke” u Sloveniji su pisac Leopold Suhodolčan i pro-
fesor slovenačkog jezika Stanko Kotnik, koji su 1960. godine osmislili ideju za pro-
mociju kulture čitanja, koja i danas zadržava isti značaj nakon više od šezdeset 
godina (Jamnik, Perko 2017). Kao svojevrsni oblik promocije čitanja, „Čitalačke 
značke” predstavljaju vrstu kurikularnog čitanja (Krakar Vogel 2016); gde se radi o 
„čitanju u okviru kurikuluma, tokom nastave i na ostalim organizovanim obrazov-
nim aktivnostima, na kojima učenici učestvuju dobrovoljno, ali se od njih očeku-
je da aktivno učestvuju tako da izvršavaju dodeljene zadatke” (Ibid.: 7). „Čitalačku 
značku” učitelji sprovode na različite načine, jer to nije propisano nastavnim pla-
nom, što znači da je nastavnik potpuno samostalan. B. Krakar Vogel navodi: „Po-
nekad priznanje za Čitalačku značku dobiju čitaoci koji pročitaju tri (tanke) knji-
ge, a drugde ih moraju pročitati pet. Takođe, provere se vrše na različite načine – 
čitanjem naglas odabranih odlomaka iz teksta, recitovanjem, izvođenjem, kvizom, 
debatom, dok drugde samo pre, tokom ili posle nastave, na brzinu ‘ispričaju’ čita-
lačku značku” (Ibid.: 8). Autorke takođe napominju da su „zlatni čitaoci”, odnosno 
oni koji su čitali svih devet godina u osnovnoj školi, različiti u postignućima, ali svi 
dobijaju priznanje. U poslednje vreme se zbog toga razmišlja da bi mentori „Čita-
lačke značke” ipak trebali novi (jedinstveniji) okvir za sve slovenačke čitaoce, koji 
bi preciznije definisao zahtevnost „Čitalačke značke”, u smislu broja knjiga i zah-
tevnosti tekstova. Svakako, okvir bi trebalo da bude usmeren na diferencijaciju, a 
trebalo bi i uzeti u obzir učenike sa posebnim potrebama, učenike imigrante, kao 
i učenike koji mogu postići više.

Nova metoda čitanja za „Čitalačku značku”

Čitalački avatar, koji će biti opisan u nastavku, nastoji se što više približiti 
interesima učenika bez smanjenja zahtevnosti „događaja čitanja” (Saksida 2015); 
važna je fizička slika spiska, koja deluje motivacijski. Gradivo, vrednosti ili princi-
pi koji su važni za učitelje obično su istaknuti u učionici na vidnom mestu. Učitelj 
sa izloženim spiskovima pročitanih knjiga, pre svega izražava sklonost podizanju 
kulture čitanja svakog učenika, roditelja i posetioca koji uđu u razred: „Radi se o 
razvijanju navike čitanja, ali i odnosa prema čitanju kao procesu i njegovoj ulozi u 
zabavi, sticanju znanja, individualnom razvoju itd.” (Haramija 2017: 8). Ovi razlo-
zi su dovoljno značajni da učitelj spisak pročitanih knjiga ne upisuje samo u ličnu 
beležnicu. Plakat ili mesto gde je istaknuta „Čitalačka značka”, takođe ima ključne, 
ako ne i suštinske karakteristike. Bez obzira na to da li učitelj na spisak lepi nale-
pnice, upisuje datum ili boji polja, redovno popunjavan spisak je povratna infor-
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macija o broju pročitanih knjiga, kako za učenike, tako i za roditelje. Zanimljiviji 
i estetski promišljeniji načini beleženja pročitanih knjiga kod učenika pobuđuju 
više interesa. Posebno su primamljivi opipljivi oblici beleženja, poput zmajeva sa 
vrpcom, na koju se pričvršćiju mašnice ili lokomotive na kojima se sakupljaju va-
goni. Oba primera, konkretno u obliku vertikalne ili horizontalne linije, ilustruju 
napredak učenika, a takođe je i svojevrsna nagrada za učenika, jer ovaj proizvod 
na kraju školske godine on odnosi kući. Za najmlađe je takav proizvod često čak 
važniji od same pohvale. 

Problem

Kod brojnih projekata za promociju kulture čitanja (jedan od poslednjih i 
uspešnijih u Sloveniji, npr., Čitamo s Rovkom Črkolovkom) (https://bralnotekmo-
vanje.si/)2, u kome (iako dobrovoljno) učestvuju učenici, a i s obzirom na individu-
alni izbor svakog učenika za ostale vannastavne aktivnosti, neki se talentovani od-
nosno veoma uspešni učenici (takođe na nivou razreda) ne odlučuju da učestvuju 
u „Čitalačkoj znački”. Učenik postiže najbolje rezultate u slovenačkom jeziku, od-
lično čita, ali ne učestvuje u „Čitalačkoj znački”. Na prvi pogled ta je činjenica ne-
obična, ali svakako je znak upozorenja da nešto nije u redu sa sistemom, bilo sa 
proverom u okviru „Čitalačke značke” ili jednostavno je (čitalačkih) projekata pre-
više, što uslovljava da se mentori ne snalaze najbolje. Potreba da se pronađu nove 
mogućnosti za motivisanje mladih čitalaca za „Čitalačku značku” je odavno sazre-
la. B. Golob je pre tridesetak godina, na tridesetu godišnjicu „Čitalačke značke”, 
razmišljala o postizanju više kulture čitanja, koja je moguća: „samo promišljenim 
oblicima i metodama rada sa čitaocima” (Golob 1988: 48), i vrlo je kritična prema 
ograničavanju slobode čitanja i forme rada sa mladim čitaocima. Kritički piše ško-
lama koje gube čitaoce, jer „čitaocima su knjige određene, a čitanje provereno nije 
ohrabrujuće; da dosada bude još veća, ovaj način rada u svim razredima ostaje isti 

2  Urška Bonin, vođa projekta kaže: „U školskoj godini 2016/2017, čak 11 od 14 osnovnih škola iz 
opština Kopar, Ankaran i Izola pridružilo se takmičenju i tako smo obuhvatili veći deo ciljne grupe. 
Učestvovalo je 355 učenika petog razreda. Sledeće godine, 2017/2018, organizovali smo na inicijativu 
roditelja takmičenje za učenike šestih razreda. Pridružila nam se Nacionalna i studijska biblioteka u 
Trstu, preko koje su učestvovala 52 učenika iz Trsta. Ukupno je u prošloj školskoj godini bio 851 ta-
kmičar. U početku smo projekat finansirali samostalno, a povezivanjem sa institucijama teret finansi-
ranja je preraspodeljen. U maju 2018. godine sklopili smo partnerstvo sa svim bibliotekama primor-
sko-kraške regije. To su Gradska biblioteka Piran, Gradska biblioteka Izola, Biblioteka „Maks Sams”, 
Ilirska Bistrica, Biblioteka „Srečko Kosovel”, Sežana, i Biblioteka „Ben Zupančič”, Postojna. Zadrža-
li smo svoje prethodno partnerstvo sa Nacionalnom i školskom bibliotekom u Trstu. Ove godine je 
učestvovalo 985 učenika iz 25 škola, odnosno čak 65 odeljenja, koja su u četiri meseca pročitala 4379 
knjiga, dali 3068 glasova i objavili 532 mišljenja na namenskoj veb-lokaciji koja je zabeležila više od 
186.000 pregleda. U projektu je do sada učestvovalo 2180 takmičara iz 128 odeljenja, koji su za četiri 
meseca pročitali 10.028 knjiga. Broj učesnika se skoro utrostručio, a samim tim i broj korisnika bibli-
oteke je povećan, jer je članstvo u lokalnoj biblioteci preduslov za učešće na takmičenju.”
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tokom svih godina” (Ibid.: 47). Naravno, situacija danas nije tako alarmantna, ali 
bez obzira na to, moraju se tražiti novi načini za mlade čitaoce.

Uzorak

Izvršeno je bilo akciono istraživanje koje je trajalo tokom jedne školske go-
dine. U školskoj 2017/18. godini u čitanju za „Čitalačku značku” učestvovalo je 26 
učenika 1. razreda. Jedna učenica je bila prvu godinu imigrantkinja, a dva učenika 
su ponovo pohađala 1. razred. 

Metodologija istraživanja i primena

Učenici su imali jednom sedmično kao vannastavnu aktivnost časove zani-
mljivosti pod mentorstvom nastavnice, kada su radili „Čitalačku značku”. Raspo-
red se prilagođavao po potrebi, da bi se sprečio prevelik umor učenika, posebno 
slušalaca, jer se dešavalo da se u jednom danu izređalo više učenika. Suština je bila 
da učenici uvek pričaju tokom redovne nastave.

Na prvom roditeljskom sastanku, koji je održan u drugoj sedmici septem-
bra, roditelji su upoznati sa načinom izvođenja „Čitalačke značke” i kriterijumi-
ma. U aktivu prvih razreda je dogovoreno da svi učenici za obavljanje „Čitalačke 
značke” moraju obnoviti tri umetnička teksta (od kojih se jedan može zameniti ne-
umetničkim tekstom) i izrecitovati pesmu po svom izboru, premda ograničenja u 
broju knjiga nema. Obavešteni su bili o rasporedu poseta biblioteci, koje su bile u 
vreme nastave, jednom sedmično.

Opis istraživanja

Na osnovu ideje avatara, stvoren je model čitalačkog avatara, koji omogućava 
učeniku da interaktivno dizajnira svoj avatar, ali u fizičkom, a ne u elektronskom 
obliku. Učenik kreira čitalački avatar po sopstvenim željama, što ga može podstaći 
da čita za „Čitalačku značku”. Najjednostavnije, avatarom u informatičkom svetu 
označavamo heroja kompjuterske igre ili virtuelne stvarnosti, kojeg po svojoj že-
lji transformiše, možda poboljšava, ali ne nužno, igrač video-igre odnosno virtu-
elne stvarnosti. Igrač dizajnira avatara prema svojoj slici ili stvara potpuno novi 
lik u koji se uživljava. Sama mogućnost da igrač može promeniti avatara dodava-
njem novih predmeta ili odeće, kojima se menja način igre (na primer, heroj dobija 
sposobnost letenja), omogućava igraču interaktivnost i doživljaj igračkog iskustva 
mnogo bogatijim, nego da te opcije nije imao.

Pre nego što su započeli „Čitalačku značku”, učenici su pripremili početni 
avatar. Oni su nacrtali sebe na osnovnoj podlozi (odnosno mogli su takođe nacrta-
ti životinju, robota ili nešto drugo ako su hteli igrati tu ulogu). Učenici su bili upo-
zoreni da ne dodaju nikakve predmete.
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Učenicima je bilo rečeno da će moći da odaberu po jednu nalepnicu za sva-
ku pročitanu knjigu iz svake kategorije inventara. Te kategorije su bile:

 • čudotvorni napici (za nevidljivost, povećanje, smanjenje, letenje, snagu, 
sposobnost pretvaranja u životinju);

 • čudotvorni predmeti (krila, leteći tepih, lonac za kuhanje, čarobne 
makaze, lekovita jabuka...);

 • bajkovite osobe (maca Copatarica, mačak Muri, veštica, malo čudovište 
Mici, Peter Klepec, zvezdica Zaspanka...);

 • osobe (dečak, devojčica, vatrogasac…);
 • osnovna sredstva (novac, prsten, štit, kruna...);
 • životinje (konj, delfin, dinosaurus, pauk…);
 • alati (kanap, testera, čekić...);
 • vozila (automobil, avion, brod...).

Ovaj inventar bio je polazna osnova za krajnji cilj čitalačkog avatara, odno-
sno pisanje vlastite bajke na osnovu prikupljenog materijala, koji su učenici čitali 
roditeljima kao zahvalnicu za sve pročitane bajke. Bez ovog doprinosa, učenici bi 
sakupili samo (još jedan) album sa sličicama. Ideja je bila veoma motivacijska za 
učenike, pa su tu bajku nazvali posebnom bajkom. 

Rezultati i interpretacija 

Sličice smo prilagodili svakom razredu (u višim razredima izabrali bismo 
sigurno lik Šnofija, kapetana Gatnika...). Za više interaktivnosti, ima smisla dati 
učenicima mogućnost izbora, da sami dodaju predloge za pojedinačne kategorije 
ili da čak definišu novu (bajkovitu) kategoriju. Učenici prvog razreda su predloži-
li sličicu učiteljice, buket cveća, jednoroga, čarobni štapić, braću i sestre. Želje trećih 
razreda već su bile kompleksnije, dodali su inventaru ljubavni napitak, uspavljiva-
nje, leteći kišobran, klatno koje hipnotizuje, dvorsku ludu, gusara, Petra Pana, trak-
tor i bager. Učitelj mora da odštampa formirani spisak za svakog učenika. Prak-
tični test upotrebe čitalačkog avatara je pokazao da nije smisleno ograničiti redo-
sled izbora, jer su na kraju zbog toga i bajke veoma raznolike. Jedan od učenika 
sakupljao je samo napitke, drugi je planirao fudbalsku bajku (sa slikama fudbale-
ra, dragocenosti, brzog automobila, krune, aviona), a neki su češće birali životinje. 
Devojčica koja je u početku imala manjih problema sa uključivanjem, izabrala je 
sličicu prijateljice. Učenik koji je želeo brata odabrao je bratovu sličicu. Učenici 
nisu bili opterećeni izborom drugih učenika u razredu, već su se fokusirali na svoje 
želje, mada su neki i dalje menjali bajku u toku njenog osmišljavanja. Prilično če-
sto pribegavali su književnim junacima. Kategorija alata bila je najmanje poželjna. 
Ovakav način beleženja „Čitalačke značke” ne zahteva zapisivanje imena, jer uče-
nici sebe odmah identifikuju, čime se takođe obezbeđuje zaštita ličnih podataka.
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Zabrinutost da će učenik „čitati” previše rutinski ili isključivo zbog spolj-
ne motivacije kod čitalačkog avatara je suvišna, jer učenik ima obavezu sa svakom 
pročitanom knjigom. Tako su, pored mentora i roditelji vodili računa da učenici 
ne čitaju samo zbog sakupljanja sličica. Učenici koji uđu u prvi razred već opisme-
njeni mogu bajku pisati istovremeno.

Učenik je pročitanu knjigu predstavio pred svim školskim drugovima sedeći 
na stolici ili stojeći (jer mu je bilo ugodnije). Nakon predstavljanja knjige, učenik 
je dobio pitanja pomoću kojih se proverio sadržaj odnosno češće reakcija na tekst. 
Učenik je ispričao kako se oseća. Pitanja o knjizi postavljali su i slušaoci, poseb-
no kada bi učenik ispričao bajku tako što bi se u nju uživeo. Nakon pripovedanja, 
ostali učenici su prokomentarisali šta je učenik uradio vrlo dobro i šta za sledeći 
put treba popraviti. I ovde su sami učenici formirali kriterijume za govorni nastup. 
Posebna pažnja posvećena je elementima pripovedanja kao što su kontakt očima, 
glasnost govora, jasnoća i živahnost pričanja te odabir knjige, što se odražava na 
sledećim komentarima: nisi nas gledao (drugi put nas moraš više gledati), nisi pre-
skakao reči/tekst, svidelo mi se jer nisi govorio baš kao što je to u knjizi, pripovedala 
si tako dobro da bih ti dao sve čitalačke značke, izabrala si zanimljivu/smešnu knji-
gu, moraš više da govoriš naglas jer te nisam čuo, jasno si govorio. Učenik koji je 
nastupao zahvalio bi se svakom učeniku na bilo kakvoj povratnoj informaciji, čak 
i ako nije bila pohvala, što u početku svima nije bilo baš lako. Osećaj samokritič-
nosti uopšteno se povećao. Učenici su voleli slušati komentare drugara iz razreda. 
Ovaj deo im je bio toliko važan da su učenici takođe iznosili mišljenje drugovi-
ma tokom školskog odmora, jer jednostavno nisu uvek mogli stići na red. Retko 
se dogodilo da učenik predstavi neodgovarajuću knjigu, jer su knjige prikupljali 
sedmično u školskoj biblioteci uz pomoć školskog bibliotekara ili učiteljice. Bilo je 
osigurano da učenik dobije knjigu po svom izboru. U slučaju da je izabrana knji-
ga previše ili premalo zahtevna, posle razgovora bi izabrao dodatnu knjigu. Na taj 
način, sprečeno je takmičenje, koje bi samo sebi bilo svrha. Učenici koji su birali 
knjige iz porodične ili gradske biblioteke, po pravilu su već na početku pripovedali 
kvalitetnije, jer visoka porodična pismenost utiče na kulturni kapital deteta. Ovo 
čitanje možemo povezati sa elementima formativnog praćenja, posebno sledeće tri 
strategije: „razjašnjenje, učestvovanje u definisanju i razumevanju ciljeva učenja 
i kriterijuma uspeha, pružanje povratnih informacija (takođe od učenika prema 
učitelju) koje učenike pokreću napred, aktiviranje učenika da jedni drugima po-
stanu izvor podučavanja” (Holcar Brunauer 2018. po William 2013: 123). Učenici 
su od početka znali zašto pričaju bajku i zašto sakupljaju sličice, stvorili su krite-
rijume i razmenjivali povratne informacije. Posmatranjem su puno naučili jedni 
od drugih. 
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Rezultati u vezi sa pripovedanjem priča i krajnjim (proizvodom) sa dodatnom 
vrednošću

Bajke učenika po sadržaju bile su potpuno različite. Neke su bile potpuno u 
imaginarnom svetu, neke vrlo realistične, često je bilo preplitanje realnog i fanta-
stičnog sveta, na šta je uglavnom uticao izbor čudesnih predmeta. Razlikovale su 
se po obimu rečenog i ilustracijama. Učenici koji su napisali više sadržaja ilustro-
vali su u manjoj meri ili je ilustracija bila čak i nadogradnja teksta. Broj pročita-
nih bajki nije pokazatelj obima bajke, jer se pokazalo da neki vrlo rado i uspešno 
pripovedaju, ali ipak na kraju godine nisu toliko opismenjeni. Neki su predstavili 
manje knjiga, ali su napisali duže priče. Kod „Čitalačke značke” su učenici čitali na 
takozvanom jastuku za čitanje, na kome su mogli da čitaju i tokom nastave. Razvi-
jali smo tzv. minute za čitanje, kada su čitali po svom izboru. Tokom ovog vremena 
učitelj je takođe čitao svoje gradivo.

  

Slika 1 i 2: Čitalački avatar: osnova za stvaranje bajke i odlomak iz bajke 
Avanture koje je napisala učenica prvog razreda

Bajku pod nazivom Avanture, koja je jedna od najbolje napisanih bajki u ra-
zredu, napisala je sedmogodišnja učenica prvog razreda.  

Zoja i mala zvezda Zaspanka išle su po malo čudovište Mici. Usput su srele 
đavolicu. Uzela je napitak za povećanje i mašinu za budućnost i godišnja doba. 
Iznenada se pojavila veštica Berta. Čarolijom nam je stvorila gondolu. A na putu 
sam ja Zoja iskočila iz gondole i poletela. Bilo je tako lepo da sam zapevala pesmicu. 
Jednog dana došao je tornado. Mislila sam da je to maslo đavolice paučice. I bila 
sam u pravu. To je bilo maslo đavolice paučice. Deco, da li znate ko pomaže đavolici? 
Ne znate? Šišmiš. I nakon nekog vremena đavolica nam je ukrala naš leteći tepih. 
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Ojoj, šta sad? Mici se setila i vikom pozvala delfina. Delfin se pojavio. Delfin, svi 
na njega, povikala je Mici. Oh, moj Bože. Lepo su skakali u vodu, mogli smo takođe 
videti odozgo. Đavolica nam je dala otrovne ruže. Mici ih je prva pomirisala i Mici 
je zaspala. Moja krila su lekovita. Zamahnula sam i Mici je oživela. Dok sam uveče 
čitala Bibliju, pojavila se škrinjica. Ali to nije bila obična škrinjica. Povećala sam je i 
videla problem i vrisnula sam, đavolica napada. Ojoj!

U bajci, koju su učenici pisali tokom vannastavnih aktivnosti ili čak i na 
časovima, ako su završili obavezne zadatke, devojčica je iskoristila sve elemente 
svog avatara (osim jednog napitka). Bajku je napisala i ilustrovala u roku od jed-
ne sedmice. Postavljajući elemente u bajku, ona je uzela u obzir intertekstualnost, 
jer malo čudovište Mici zadržava svoje atribute, poput radoznalosti kada pomiriše 
ružu. Neverovatno je kako je učenica prvog razreda literarnim likovima, koji u baj-
kama obično imaju tačno određene uloge, dodelila upravo suprotne karakteristike. 
Na jednoj strani je veštica, dobra literarna osoba sa imenom, a sa druge strane su 
najmanja stvorenja, nimalo bespomoćna paučica i šišmiš, namerno kreirani kao 
zle osobe, a takođe i vrlo snalažljive. Paučica je ona koja koristi napitak za poveća-
nje, što čini bajku zastrašujućom. Devojčica misli van okvira čak i sa predmetima, 
posebno u slučaju otrovnih ruža, kao da želi da kaže koliko destruktivna može biti 
(prividna) lepota. Sa druge strane, krila nisu samo za kretanje, već čak i zaceljuju. 
Krila su u isto vreme jedini element koji devojčica ima na sebi u svakom trenutku, 
mada to u početku ne znamo. Uz sve to, stil izražavanja je iznad proseka. Devojči-
ca nije dosledno stavljala tačku, što je posledica njenog fokusiranja na samu priču.

Zaključak 

Implementacija „Čitalačke značke” u obliku čitalačkog avatara nije trgovina 
ili podmićivanje nalepnicama, jer su sličice samo osnova za viši cilj koji obuhvata 
i kulturu čitanja i čitalačku pismenost. Izbor knjiga zasnovan je na diferencijaciji 
u zavisnosti od sposobnosti učenika. Mogućnost pripovedanja prezahtevnog tek-
sta učenicima je onemogućena. Učenici sa poteškoćama u učenju odabrali su ma-
nje zahtevnu knjigu ili knjigu koju su već slušali na nastavi. Fokus je na napretku 
učenika. U toku celog procesa učenici su izuzetno aktivni, pomažu da se formira 
inventar za čitanje, učestvuju u povratnim informacijama o izvođenju i sastavlja-
nju bajke. To takođe utiče na izuzetno individualni izbor sličica i na sadržajnu i 
kompleksnu raznolikost bajki ili priča. Čitalački avatar omogućava prilagođava-
nje u stvarnom vremenu (na primer, dodavanjem novih sličica) ili drugačijih sli-
čica za učenike koji sami čitaju knjige (ako mentor tako odluči). Cilj procesivnosti 
razvija se kod učenika, jer učenici uviđaju da se neke bajke stvaraju tokom dužeg 
vremena.

Učenici čitaju više knjiga sa čitalačkim avatarom nego prethodnih godina. 
Ali pored svih procesa koje čitalački avatar nudi učenicima (i mentorima), za broj-
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ke možemo reći da su potpuno zanemarljive i nevažne. Na kraju, čini se da smo 
postigli jedan od najviših ciljeva koji nećemo pronaći u nastavnom planu i preče-
sto ga prihvatamo zdravo za gotovo. Da budemo zahvalni onima koji nam čitaju i 
sa nama razgovaraju. I tada smo sami svoj (čitalački) avatar.
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Sabina Višček

TOGETHER IN THE WORLD OF WORDS: SOME IDEAS 
FOR PROMOTING READING FOR BEGINNER READERS

Summary

Reading can also be understood as a social and interactive activity and 
some modern theories on the didactics of reading comprehension (Aerila, Me-
risuo-Storm 2017) emphasise the significance of trust among all participants 
co-creating the culture of reading. With that in mind, primary school teachers 
and librarians should be open to cooperation (Haramija, Vilar 2017). 

The purpose of this paper is to present various ways of promoting rea-
ding in the first grade, which (if altered) can be used in the scope of the entire 
first triad of primary school. The research objectives focus on early literacy le-
arning, developing reading literacy, and the reading culture. The research puts 
forward an innovative method of reading texts for the reading badge (since 
1961 a national project which emphasises the reading motivation of young 
readers). Students were supposed to read quality books of their own choice and 
their presentations were later analysed. We carried out an action research in 
the first grade of one local primary school during the school year of 2017/2018. 
Twenty-six students were included in the research. The students’ performances 
on the read books, their self-reflection, and the feedback they received from 
their peers were all analysed. The findings show that students read and tal-
ked about books far more than the students who did not have such incentives. 
However, one of the key findings proved to be the higher level of the developed 
(self)regulation in students with regard to their own reading competence be-
cause of the (self)observation. This means progress in reading strategies. Those 
students also proved to have obtained their achieved level of (self)regulation 
throughout the following school year. 

Keywords: reading in the first grade, reading badge, (self)regulation, 
reading culture, promoting reading.
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ШТА МОЖЕМО НАУЧИТИ О УНАПРЕЂЕЊУ ЧИТАЛАЧКЕ 
ПИСМЕНОСТИ ОД УЧЕНИКА ИЗ СРБИЈЕ?2

Резиме: Једна од кључних одлика реформе наставних програ-
ма у Републици Србији је померање фокуса са наставних садржаја на 
образовне исходе и компетенције. Ученици из Србије у међународној 
ПИСА студији доследно показују ниже компетенције од својих вршња-
ка из развијених земаља. С обзиром на то да истраживања показују 
да је ниво читалачке писмености најбољи предиктор образовне, еко-
номске и социјалне добробити појединца, циљ нашег истраживања је 
идентификација карактеристика по којима се разликују ученици на 
различитим нивоима читалачке писмености. Статистичка анализа 
обављена је на подацима прикупљеним у оквиру ПИСА 2009: тестом 
читалачке писмености, Упитником за ученике и ПИСА II упитником. 
Будући да метаанализе показују да око 50% варијансе успеха у учењу 
произлази из карактеристика ученика, у истраживање смо као зави-
сне варијабле укључили све карактеристике које потичу од ученика 
и њихове перцепције наставног процеса, а независна варијабла била је 
ниво читалачке писмености. Узорак је чинило 4718 ученика. Резулта-
ти показују да највећи допринос у предикцији нивоа постигнућа имају: 
метакогнитивна стратегија сумирања прочитаног и ученичка пер-
цепција вредности школе за лични и професионални напредак, који су 
позитивно повезани са нивоом читалачке писмености као и школска 
анксиозност која је негативно повезана са овом компетенцијом.

Кључне речи: читалачка писменост, нивои постигнућа, стра-
тегије сумирања, вредновање школе, школска анксиозност.

1  ljiljana.plazinic@gmail.com

2  Рад је настао у оквиру Програма подршке развоју истраживачких кадрова из области друшт-
вених наука – Секундарне анализе података добијених кроз истраживање ПИСА, подржаног 
од стране Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва; МПНТР РС и Института за 
психологију Филозофског факултета у Београду.
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Увод

Започете реформе наставних програма у Републици Србији премештају 
фокус са наставних садржаја на образовне исходе и компетенције. У 21. веку, 
који се понекад назива „веком знања”, као једна од кључних компетенција које 
образовни системи теже да развију код ученика издвојила се читалачка писме-
ност. Концепција читалачке писмености на коју се ослањамо у овом раду фор-
мулисана је у међународном програму процене ученичких постигнућа ПИСА. 
Циљ овог међународног подухвата је да утврди у којој мери су ученици стекли 
писменост у три кључна домена: читању, математици и науци (OECD, 2009). 
Употреба термина писменост служи да истакне да су у питању неопходни ус-
лови за наставак образовања и компетентно учешће у друштву. Читалачка 
писменост дефинише се као капацитет појединца да разуме, користи и раз-
мишља о писаним текстовима да би постигао личне циљеве, развио знања и 
потенцијале и партиципирао у друштву (OECD 2009: 23; OECD 2017: 51). Ова 
компетенција се не односи на почетно описмењавање како то њен назив суге-
рише, већ мноштво функционално применљивих знања и вештина неопход-
них за разумевање и употребу писаних текстова. То су: идентификовање ос-
новних идеја, запажање детаља, повезивање података, извођење закључака, 
предвиђање исхода, као и метакогнитивне вештине које подразумевају свест 
о разноврсним стратегијама читања, њиховој примерености типу текста и на-
мери с којом се чита, као и способност да се процењује ефикасност примење-
них стратегија (Moffet & Wagner 1983; према Kirsch et al. 2002). Као што види-
мо, у питању је међупредметна компетенција у чијем су стицању поред ма-
терњег језика значајни и други школски предмети, али и и ваншколске актив-
ности које укључују читање (Буђевац и Бауцал 2014).  

У чему се огледа важност читалачке писмености? Лонгитудиналне сту-
дије у Канади и Аустралији показале су да је ниво читалачке писмености нај-
бољи предиктор образовне, економске и социјалне добробити мерених пре-
ко просечне зараде, здравственог статуса, социјалне адаптације, политичке 
и културне партиципације (OECD 2010а). Ученици из канадске студије који 
су са 15 година на ПИСА тестирању остварили само 1. ниво постигнућа који 
се третира као функционална неписменост, чешће су одустајали од даљег 
школовања (Bussière, Hébert & Knighton 2009). Две трећине ученика из ове 
групе рано улази на тржиште рада, има проблеме при запошљавању и чешће 
добија лоше плаћене послове (Marks 2007; Bertchy et al. 2009, према Павло-
вић-Бабић и Бауцал 2009).

У контексту наведених налаза, постигнућа ученика из Србије могу се оп-
исати као забрињавајуће ниска. Наиме, на основу овог теста добијамо два на-
чина саопштавања података. Први је путем просечног постигнућа које ученици 
у једној земљи постижу на стандардизованој скали (М=500, SD=100) у свакој 
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од испитиваних области. Резултати испитивања из 2009. године3 показују да су 
просечна постигнућа ученика из Србије значајно испод ОЕЦД просека, за око 
60 поена по свакој области, што одговара ефекту од готово две године школо-
вања (Павловић-Бабић и Бауцал 2010). Други начин изражавања постигнућа 
на ПИСА тесту, који је од централног значаја за наше истраживање, изражава 
се преко учесталости појединих нивоа постигнућа на узорку ученика из неке 
земље. Описана стандардизована скала издељена је на шест нивоа постигнућа, 
који се разликују с обзиром на комплексност задатака које ученик на одређе-
ном нивоу може да реши, тако да ученици који се налазе на различитим нивои-
ма показују квалитативно различите вештине и знања. У домену читалачке пи-
смености ова комплексност се огледа у карактеристикама текста (сложености 
структуре текста, речника и форме), експлицитности инструкције и природи 
менталних операција које читалац мора предузети да изврши задатак. Детаљ-
ни опис нивоа читалачке писмености може се наћи у публикацијама које опи-
сују аналитички оквир ПИСА студије (нпр. OECD 2017, стр. 61). На овом месту 
кратко ћемо описати разлике нивоа на неколико репрезентативних примера. 
На првом, најнижем нивоу читалачке писмености (просечан скор износи 298 
поена), од читаоца се тражи да пронађе јасно уочљиве информације у кратком, 
синтаксички једноставном тексту чија је тема блиска ученицима или уочава 
једноставне везе између заједно изложених делова информације. Успешно из-
вршавање задатака само на овом нивоу, третира се као функционална непис-
меност, односно показатељ одсуства капацитета појединца да разуме, корис-
ти и размишља о писаним текстовима да би постигао различите циљеве. На 
другом нивоу (М = 407) очекује се доношење релативно једноставних закључа-
ка као што је препознавање главне идеје у тексту или извођење значења на ос-
нову ограниченог дела текста. Текстови задатака трећег нивоа (М = 480) чес-
то садрже несагласне информације или друге препреке (нпр. идеје су исказане 
негацијама), а захтева се повезивање, поређење и објашњавање, или критичко 
разматрање неке карактеристике текста. На четвртом нивоу читалачке писме-
ности (М = 553) читаоци треба да покажу коректно разумевање дугих и сложе-
них текстова чији садржај или форма могу бити неуобичајени уз коришћење 
вантекстуалних (формалних или свакодневних) знања. Пети ниво (М = 626) од 
читаоца поред потпуног разумевања сложених текстова захтева и способност 
проналажења и организовања више информација, закључујући која од њих је 
релевантна за решавање задатка. Задаци са шестог нивоа (М = 708) од читаоца 
захтевају да изводи детаљне и прецизне закључке поређења и контрастирања, 
узимајући у обзир вишеструке критеријуме или различите тачке гледишта. 

3  У следећем ПИСА циклусу, 2012. године ученици су остварили постигнуће више тек за 4 
поена (Павловић-Бабић и Бауцал 2013), у наредном кругу истраживања Србија није учество-
вала, а 2018. године забележен је пад од 3 поена, те се налази из 2009. године и даље могу сма-
трати релевантним.
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Када је у питању дистрибуција постигнућа наших ученика по разли-
читим нивоима читалачке писмености резултати показују да је 32.8% на пр-
вом нивоу постигнућа. Ова трећина ученика из Србије спада у осетљиву гру-
пу функционално неписмених. На другом нивоу налази се 33.2% ученика, а 
оволика концентрација постигнућа на прва два нивоа (66%), говори нам да 
је наставни процес оријентисан на успостављање репродуктивних знања. На 
трећем нивоу постигнућа је 25.3% ученика из Србије, на четвртом је 7.9%, 
на петом 0.8% ученика, док их на највишем, шестом нивоу постигнућа нема. 
Ипак, закључујемо да, упркос тенденцији система да одржава постигнућа на 
нивоу репродукције, у Србији постоје и ученици који постижу резултате из-
над OECD просека, а то су сви ученици на 4. и вишим нивоима постигнућа. 

Будући да је читалачка писменост компетенција која има високу 
трансферну вредност у свим областима образовања, рада и друштвеног жи-
вота, за развој друштва изузетно је битно да се омасове постигнућа на ви-
шим нивоима.

Покушај унапређења читалачке писмености наших ученика могао би 
се заснивати на примени образовних пракси земаља које достижу изнадпро-
сечна постигнућа. Међутим, подаци указују да су разлике у постигнућима 
унутар земаља значајно веће од разлика између земаља (распон постигнућа 
у оквиру исте земље износи између 2,5 и 4,5 ПИСА нивоа; OECD 2009). Та-
кође, истраживања показују да склоп чинилаца повезаних с вишим или ни-
жим постигнућима варира од земље до земље (Krisch еt al., 2002). Стога ос-
мишљавање и спровођење адекватне образовне реформе захтева истражи-
вање повезаности успеха на тесту читалачке писмености са обрасцима ин-
дивидуалних карактеристика ученика, њихових школа и наставних процеса. 
Оваква истраживања постају могућа захваљујући чињеници да се у ПИСА 
студији поред тестова којима се мери развијеност компетенција, примењују 
и упитници за ученике и школе којима се прикупљају подаци о различитим 
факторима који могу бити релевантни за постигнућа (OECD 2010а). Стога 
смо одлучили да предузмемо секундарну анализу ових података, како бис-
мо открили факторе који раздвајају ученике који постижу ниске резулта-
те од оних чија су постигнућа на жељеном нивоу. Секундарне анализе овог 
типа уобичајене су у земљама које учествују у ПИСА студији, а како Бауцал 
(Baucal 2012) наводи, само у 2010. години је објављено 80 чланака у научним 
часописима на SCI листи који су користили ПИСА податке. Из постојећих 
упитника у ово истраживање укључили смо само варијабле које потичу из 
скупа карактеристика ученика и њихових перцепција наставног процеса. На 
овај корак смо се одлучили зато што велике метаанализе показују да, иако 
фактори наставне праксе, школе и курикулума утичу на постигнућа, најјачи 
ефекти произилазе из психолошких варијабли ученика, тј. како они опажају 
себе, наставу, школу и курикулум (Stankov, Lее 2014). На пример, Хетијева 
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метаанализа, која обједињује 800 ранијих метаанализа показује да око 50% 
варијансе успеха у учењу произилази из карактеристика ученика, од 20% до 
25% варијансе се приписује ефекту наставника, док остатак потиче од вр-
шњака, директора, и школе (Hattie 2009). 

С обзиром на све наведено циљ овог истраживања је идентификација 
карактеристика по којима се разликују ученици на различитим нивоима по-
стигнућа на ПИСА тесту читалачке писмености. На основу овог циља, дефи-
нисали смо два ужа задатка истраживања:  

1. Утврдити да ли се ученици на различитим нивоима читалачке пи-
смености разликују према карактеристикама, испитиваним упитницима, 
које потичу од ученика и њихових перцепција учења, читања, наставе и шко-
ле. У ове карактеристике убрајамо: учесталост употребе различитих ког-
нитивних стратегија учења; метакогнитивну свесност ученика; однос уче-
ника према читању (изражен преко: времена проведеног у читању, степе-
на уживања у овој активности и читања различитих садржаја); перцепцију 
наставе српског језика (кроз процену ученика у ком степену наставник сти-
мулише самостално размишљање и повезивање знања, пружа прилагође-
ну помоћ и подршку и успоставља услове рада који обезбеђују несметано 
одвијање наставе); перцепцију наставе као де/мотивишуће (тј. у којој мери 
ученик процењује да наставник употребљава поступке који су за њега де/мо-
тивишући); вредновање школе (уверење ученика да је школа важна за кас-
нији живот, рад и успешно доношење одлука); самоефикасност (степен уве-
рености ученика да је способан да добро и лако учи) и школску анксиозност 
која указује на степен узнемирености и страха које ученици осећају у ситу-
ацијама испитивања знања.

2. Издвојити мањи скуп карактеристика по којима се ученици разли-
кују а које могу објаснити највећи део разлика у постигнућу међу ученицима 
са различитих нивоа читалачке писмености, како би се осмислиле најефек-
тивније мере за подстицање читалачке писмености.

Метод

Узорак 

Анализа података извршена је на репрезентативном узорку од 4718 
ученика, узраста од 15 година, при чему је 49.0% испитаника било мушког 
пола, а 51.0% испитаника је било женског пола.

Инструменти

У истраживању су коришћена три инструмента из ПИСА 2009 студије: 
1) инструмент за испитивање читалачке писмености 2) међународни Упит-
ник за ученике и 3) упитник конструисан за потребе националног истражи-
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вања: Упитник за ученике – ПИСА II. Коришћени упитници, њихове скале, 
подскале и ставке, као и начин добијања индекса које смо користили у даљим 
обрадама детаљно су описани у већем броју публикација (видети: PISA 2009 
Technical Report (OECD 2012) и Annex A1 u PISA 2009 Results: Learning to Learn 
– Student Engagement, Strategies and Practices, Volume III,  (OECD 2010)). По-
узданост свих коришћених индекса је задовољавајућа и креће се од .77 до 
.88, осим за Индекс меморисања чија поузданост износи .64. У наставку ћемо 
дати кратак опис коришћених варијабли. 

Варијабле

Независна варијабла: ниво читалачке писмености – Начин утврђи-
вања нивоа читалачке писмености описан је у уводном делу рада. Варија-
бла је третирана као категоричка са четири категорије: први, други, трећи и 
четврти и виши нивои4. 

Зависне варијабле у овом истраживању су варијабле које потичу од 
ученика и њихових перцепција учења, школе и наставе. Мерене су индекси-
ма чија се вредност изражава на стандардизованој скали, где 0 означава про-
сечни ниво, а вредности испод и изнад нуле значе да је испитивана каракте-
ристика испод, односно изнадпросечна. У наставку ћемо их кратко описати.

Приступи ученика учењу испитују се путем три подскале које мере 
учесталост употребе различитих когнитивних стратегија учења. Индекс ме-
морисања односи се на учесталост примене приступа учењу који каракте-
рише вишеструко ишчитавање текста док се не запамте сви детаљи. Индекс 
елаборације указује на учесталост повезивања онога што се учи са претхо-
дним искуствима и знањима. Индекс контролних стратегија се односи на 
приступ учењу који карактерише самостално проверавање квалитета разу-
мевања градива.

Метакогнитивне стратегије мерене су тако што је ученицима по-
нуђено да оцене квалитет и корисност различитих стратегија учења и разу-
мевања текста рангирајући их од најмање до највише ефикасне у случају од-
ређеног читалачког задатка. Индекс сумирања указује колико је ученик свес-
тан релативне корисности пет понуђених стратегија у ситуацији када тре-
ба да напише резиме дугог и тешког текста на непознату тему. Понуђене су 
стратегије као што су: а) дословно преписивање што више реченица, б) под-
влачење најважнијег, а затим формулисање теза својим речима и сл. Индекс 
разумевања и присећања указује колико је ученик свестан релативне корис-
ности између шест понуђених стратегија, у ситуацији када треба да разуме 
и запамти одређену информацију у неком тексту. Понуђени су нпр. а) кон-

4  Наиме, због малог броја ученика на петом и шестом нивоу читалачке писмености, све 
ученике који се налазе на нивоима вишим од ОЕЦД просека спојили смо у једну категорију 
„четврти и виши нивои”.



194

центрисање на делове текста који су лако разумљиви; б) подвлачење значај-
них делова и сл. 

Однос ученика према читању је мерен преко три индекса. Време про-
ведено у читању се односи на време проведено у читању из забаве. Индекс 
уживања у читању  представља композитну меру на 11 ставки, које се односе 
на вредновање и позитивну афективну обојеност става према читању (нпр. 
„Читам само ако то морам”, „Читање је један од мојих омиљених хобија”). Чи-
тање различитих садржаја се односи на учесталост читања различитих врс-
та литературе: часописа, стрипова, књижевних дела, новина.

Перцепција наставе српског језика мерена је помоћу три индекса. а) 
Индекс стимулације указује на ученичку перцепцију степена у коме настав-
ник стимулише самостално размишљање и повезивање знања. б) Индекс 
структурисања указује на степен у коме ученик сматра да наставник пру-
жа прилагођену помоћ и подршку у настави. в) Индекс дисциплине се односи 
на ученичку процену способности наставника да успостави услове рада који 
обезбеђују несметано одвијање наставе.

Следећих пет варијабли које ћемо описати, мерене су само на нацио-
налном нивоу. Вредновање школе мерено је путем четири ставке, а ову ва-
ријаблу можемо да дефинишемо као став ученика да је школа важна за кас-
нији живот, рад и успешно доношење одлука, наспрам процене да је за успех 
у животу од школе важнија сналажљивост.

Део упитника који се односи на ученичку перцепцију наставе српског 
језика састојао се из низа тврдњи (нпр: „Наставник уме да ’запрети’ лошом 
оценом”), а задатак ученика је да процене у којој мери ови поступци делују 
мотивишуће или демотивишуће за њих и колико често њихови наставници 
српског језика примењују ове поступке (на скали од 1 до 4, од „врло ретко” 
до „скоро увек”). Из овог упитника добијени су индекс перцепције наста-
ве као мотивишуће, који говори у којој мери ученик процењује да настав-
ник употребљава поступке који су за њега мотивишући и индекс перцеп-
ције наставе као демотивишуће, који говори у којој мери ученик процењује 
да наставник употребљава поступке који су за њега демотивишући. Садр-
жај индекса је, дакле, заснован на ученичкој перцепцији и није унапред тео-
ријски дефинисан.

Индекс самоефикасности представља степен уверености ученика да је 
способан да добро и лако учи и разуме градиво.

Индекс школске анксиозности указује на степен узнемирености и стра-
ха које ученици осећају у ситуацијама испитивања знања а мерен је ставка-
ма попут: „Када одговарам, неки пут се толико унервозим да не могу ничег 
да се сетим” или „Док одговарам (писмено или усмено), непрекидно мислим 
да ћу погрешити”.
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Резултати

Како бисмо утврдили да ли постоје разлике између ученика на разли-
читим нивоима читалачке писмености у погледу описаних варијабли спро-
вели смо серију анализа варијанси при чему је независна варијабла била 
ниво читалачке писмености, а зависне варијабле биле су индекси спомену-
тих карактеристика. У Табели 1 приказане су само варијабле према којима се 
групе ученика статистички значајно разликују.

Табела 1: Приказ разлика међу ученицима различитих нивоа  
                 читалачке писмености

 I ниво
(n=1564)

II ниво
(n=1646)

III ниво
(n=1134)

IV ниво
(n=374) df

b
df

w
F η2

М SD M SD M SD M SD

Метакогнитивне стратегије

SUM -.62 .92 -.09 1.04 .54 1.07 1.10 .89 3 4463 441.62 .23**

RIP -.49 1.02 -.04 1.06 .42 .94 .70 .80 3 4449 236.43 .14**

Однос према читању

UŽV -.33 .87 -.02 .99 .26 1.01 .64 .97 3 4544 142.68 .09**

Перцепција наставе српског језика

SMO -.36 .98 -.00 .90 .30 .80 .47 .75 3 4313 145.80 .09**

SDE .27 .93 -.02 .89 -.22 .84 -.32 .73 3 4313 84.02 .06**

Однос према школи и образовању

VRD -.46 1.05 .03 .99 .36 .99 .54 .91 3 4410 182.27 .11**

ANK .15 .69 .03 .71 -.10 .74 -.42 .71 3 4614 72.68 .05**

1) SUM – стратегије сумирања; RIP – стратегије разумевања и присећања; UŽV – 
уживање у читању; SMO – перцепција наставе као мотивишуће; SDE – перцепција 
наставе као демотивишуће; ANK – школска анксиозност; VRD – вредновање школе; 
2) ** p<.001, *p<.0,

На основу ANOVA закључујемо да се ученици на различитим нивои-
ма читалачке писмености значајно разликују према следећим варијаблама, 
редом, према величини ефекта: метакогнитивним стратегијама (сумирања 
и разумевања и присећања), вредновању школе, уживању у читању, пер-
цепцији наставе као мотивишуће, перцепцији наставе као демотивишуће и 
школској анксиозности. Разлике између испитаника на различитим нивои-
ма читалачке писмености приказане су и графички, при чему је скор на тесту 
читалачке писмености изражен у стандардизованим скоровима на узорку из 
Србије (График 1).



196

График 1: Приказ разлика између ученика различитих нивоа  
                  читалачке писмености
 

1) SUM – стратегије сумирања; RIP – стратегије разумевања и присећања; VRD – 
вредновање школе; UŽV – уживање у читању; SMO – перцепција наставе као моти-
вишуће; SDE – перцепција наставе као демотивишуће; ANK – школска анксиозност; 

Како бисмо испунили други задатак истраживања, да издвојимо мањи 
скуп карактеристика којима се може објаснити највећи део разлика у по-
стигнућу међу ученицима користили смо ступњевиту (stepwise) регресиону 
анализу, метод корак по корак унапред (forward). Из скупа свих предиктора 
започели смо са варијаблом која је најбољи предиктор, да бисмо у следећем 
кораку додали варијаблу чији је парцијални допринос највећи када се узме 
у обзир претходно убачена варијабла и проверавали да ли је разлика између 
новодобијеног и претходно добијеног коефицијента мултипле детермина-
ције (R²) значајна. Поступак смо понављали све док се убацивањем нових 
варијабли статистички значајно повећавао R². На тај начин издвојили смо 
три варијабле које у највећој мери предвиђају читалачку писменост: страте-
гије сумирања, вредновање школе и школска анксиозност (видети Табелу 2). 
Ове три варијабле заједно објашњавају скоро трећину варијансе читалачке 
писмености, F(3,4156)= 610.90, p<.001, R²=.31, те ћемо се у дискусији  најви-
ше осврнути на ове налазе.
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Табела 2: Резултати хијерархијске регресионе анализе  
                 са читалачком писменошћу као критеријумом 

Предиктори R2
промене

F df
b

df
w

p.

СУМ .23 1260.16 1 4155 .000

ВРД .05 282.17 1 4153 .000

АНК .03 147.59 1 4154 .000

 1) СУМ – стратегије сумирања; ВРД – вредновање школе; АНК – школска анксиозност

Дискусија и закључци

Иако је у домаћој научној и стручној јавности читалачка писменост 
препозната као кључна компетенција, односно мера квалитета образовног 
система (Бауцал и сар. 2007; Завод за вредновање квалитета образовања, 
2007; Пејић и сар. 2009; Бауцал и Павловић-Бабић 2010б), интервенције ус-
мерене на њено побољшање се, још увек, нису нашле у фокусу реформи об-
разовног система (Бауцал и Павловић-Бабић 2010ц). Овај рад, који осветља-
ва повезаност карактеристика ученика и њихове перцепције школе, наставе, 
учења и читања може представљати допринос у том правцу. 

Анализе варијансе показују да се групе ученика са различитих нивоа 
читалачке писмености значајно разликују на седам од 16 испитиваних ка-
рактеристика. Оно што прави разлику међу ученицима са различитих ни-
воа су пре свега метакогнитивне стратегије сумирања и разумевања и при-
сећања, али и афективно обојене компоненте ученичког доживљаја школе, 
читања и наставничких поступака: вредновање школе, уживање у читању, 
перцепција наставе као де/мотивишуће и степен школске анксиозности. Од 
седам значајних фактора, три имају највећи значај у објашњавању разлика 
међу ученицима на различитим нивоима читалачке писмености, те ћемо им 
посветити нешто више пажње. Важно је напоменути да су ове карактерис-
тике начелно „васпитљиве” тј. да се на њих може утицати педагошким ин-
тервенцијама. С обзиром на добијене податке, можемо закључити да је чита-
лачку писменост ученика у Србији могуће побољшати деловањем на развој 
метакогнитивних стратегија учења, перцепцију вредности школског учења 
и снижавањем школске анксиозности до нивоа на коме она остварује пози-
тивне ефекте на постигнуће (Sieber, O’Neil & Tobias 1977).

Наш главни налаз је да метакогнитивне стратегије сумирања самос-
тално објашњавају скоро четвртину варијансе разлика у постигнућу на тесту 
читалачке писмености. Овај налаз је у складу са налазима добијеним на ин-
тернационалном узорку који показују да је у земљама ОЕЦД-а разлика у по-
стигнућу на тесту читалачке писмености између 25% ученика који имају нај-
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боље стратегије сумирања, и 25% оних код којих су забележени најнижи ско-
рови на овој субскали – 107 поена (OECD 2010б: 46), те да је повећање за 
једну јединицу на Индексу сумирања повезано са разликом од 42 поена у по-
стигнућу на ПИСА тесту читалачке писмености (ибид: 45). Метакогниција 
се најчешће дефинише као „мишљење о мишљењу” (Flavell1979) које означа-
ва свест о сопственим менталним активностима, когнитивном напретку и 
техникама које се користе у учењу, разумевању, планирању, управљању мен-
талним процесима и решавању проблема (Ersolu & Arslan 2009). Саме мета-
когнитивне стратегије су процедуралне, сврховите, напорне и вољне стра-
тегије које се употребљавају у надгледању и  контроли процеса учења (Мир-
ков 2007). У овом истраживању утврдили смо да се ученици са различитих 
нивоа читалачке писмености разликују у својој успешности да оцене ква-
литет и корисност различитих понуђених стратегија у ситуацији када тре-
ба да напишу резиме дугог и тешког текста на непознату тему, као и у ситу-
ацији када треба да разумеју и запамте одређену информацију у неком текс-
ту, те да стратегије сумирања имају већу предиктивну моћ у предвиђању по-
стигнућа. Браун и сарадници (Brown, Day and Jones 1983) показују да страте-
гије сумирања не произилазе аутоматски из стратегија разумевања или при-
сећања текста (које служе његовој репрезентацији), већ да укључују додатну 
промишљену обраду информација. Џонсон (Johnson 1983) тврди да се ре-
зимирање одвија уз помоћ два скупа когнитивних операција: процеса свес-
ног одабира у коме се непрекидно доносе одлуке о важности делова текста и 
процеса сажимања у коме се пропозиције текста, одабране као важне, кон-
дензују кроз низ трансформација вишег реда (од којих су најважније генера-
лизација − подвођење детаља у категорије вишег нивоа и конструкција − ин-
теграција важних делова у нове тематске реченице). Истраживања показују 
да су метакогнитивне стратегије и саморегулација у учењу подложне поду-
чавању. Метаанализа Ардашеве и сарадника (Ardasheva, Adesope & Valentine 
2017) извршена на 16 студија које су имале експериментални дизајн пока-
зује да обука стратегијама учења има просечну величину ефекта од d=0,98 на 
учесталост употребе стратегија и d=1,26 на ефикасност употребе стратегија. 
Додатно, ова метаанализа показује да су већи ефекти добијени у студијама 
у којима су интервенције биле фокусиране на једну врсту стратегије, које су 
трајале дуже, где је коришћен приступ подизања свесности о стратегијама 
уместо бихејвиоралног моделовања, и да су интервенције које уводе истра-
живачи успешније од оних које уводе наставници.

Вредновање школе, које се у овом истраживању дефинише као став 
ученика да је школа важна за каснији живот, рад и успешно доношење од-
лука, те да не представља „губљење времена” има супстанцијалан значај за 
објашњење постигнућа на тесту читалачке писмености. Овај став испитиван 
је само у националном контексту, те не можемо вршити поређења са земља-
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ма ОЕЦД-а. Јовановић (2013) у својој докторској тези показује да је ова ва-
ријабла статистички значајан предиктор напредовања ученика на читалачкој 
писмености мереноj две године након иницијалног тестирања, те је важно 
препознати школске механизме којима се тај став може унапредити. 

Напослетку, наши налази показују да степен школске анксиозности 
значајно предодређује ниво читалачке писмености. Што је ученик скло-
нији узнемирености у испитним ситуацијама, то је вероватније да ће њего-
ва постигнућа бити нижа. Према мишљењу неких аутора (Winе 1980, према: 
Cvitković i Jakab, 2006), негативан утицај анксиозности у ситуацијама испи-
тивања произилази из тога што особа дели пажњу на мисли које потичу из 
забринутости и негативних очекивања и мисли везаних за задатак, док је 
особа са ниским нивоом анксиозности усредсређена само на задатак. Хем-
бри у својој метаанализи која је обухватила 562 студије показује да школ-
ска анксиозност садржи два главна фактора: бригу (когнитивна забринутост 
за постигнућа) и емоционалност (аутономне реакције на ситуацију испити-
вања) (Hembree, 1988), те да су бихевиорални третмани усмерени на емоцио-
налност ефикаснији од когнитивних. 

Наши подаци указују да, уколико желимо да увећамо капацитете на-
ших ученика да разумеју писане текстове, размишљају о њима и користе их у 
постизању личних и друштвених циљева, морамо, пре свега, осмислити на-
чине да подржимо развој метакогнитивних вештина ученика, повећамо пер-
цепцију вредности и корисности школског учења и омогућимо снижавање 
школске анксиозности. У том циљу на располагању нам стоји низ стратегија, 
усмерених на кључне факторе ученичких постигнућа. Њихови ефекти мог-
ли би приближити постигнућа ученика у Србији на ПИСА тестовима про-
секу ОЕЦД земаља и, што је још битније, побољшати компетенције ученика 
на различитим пољима.
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Ljiljana Plazinić

WHAT CAN WE LEARN FROM SERBIAN STUDENTS  
ABOUT IMPROVEMENT OF READING LITERACY?

Summary

Curricular reforms in the Republic of Serbia change the focus from con-
tent to learning outcomes. PISA survey that assesses learning outcomes at the 
end of compulsory education, suggest that level of reading literacy is the best 
predictor of the academic, economic and social welfare. The tasks on every 
reading literacy level differ in complexity, which is determined by the char-
acteristics of the text, the explicitness of the instruction, and the nature of the 
mental operations necessary for task solving. Since meta-analyzes show that 
about 50% of the variance of learning success arises from students’ character-
istics, the aim of our research is to identify the characteristics that distinguish 
students at different reading literacy levels. Statistical analysis referred to PISA 
2009 data, Students questionnaire and additional Questionnaire for students 
II in Serbia. We included all student-related factors (predictor variables) and 
the level of reading literacy (criterion variable). The participants were 4718 
students from 147 secondary schools across Serbia. The analysis showed that 
the best predictors of reading literacy level are: metacognitive strategy of sum-
marizing and student’s perception of the school value for personal and profes-
sional progress, both positively related to the level of reading literacy and the 
school anxiety that has statistically significant and negative contribution in 
explaining the difference in reading literacy levels.

Keywords: reading literacy, levels of reading proficiency, metacognitive 
strategy of summarizing, attitudes toward school, school anxiety.
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SERBIAN POETRY IN POLISH SCHOOLS:  
THE TRANS-REGIONAL SLAVIC COMMUNITY LESSONS

Abstract: The Author presents a transcultural segment of mother tongue 
curriculum as a proposal of educational activation of the dialogue  among 
Slavic cultures. He emphasizes the need to open the sensitivity of the younger 
generation to the sound and the significance of related Slavic languages. The 
Author stresses the lack of educational programs supporting the Slavic com-
munity through school lessons. Despite the similarities between languages and 
historical memory, our education systems work in isolation. In addition, they 
care only for systemic results, depriving students of internal, emotional, social 
motivation to study their own mother tongue. Skipping the usefulness of lit-
erature and native languages in the neighborhood dialogue, Slavic education 
reduces the importance and usability of native languages and automatically 
raises the role of English in international communication. Therefore, the Au-
thor describes the sound/voice of Slavic poetry as attractive transmitter of com-
mon experiences formulated in similar languages. By the example of selected 
poems of Serbian poets (P. D. Đurđev, D. Maksimović) he demonstrates how 
the teachers, combining the sound and typography, can attractively transposed 
Serbian poems into the Polish language. The Author proposes to treat the edu-
cational dialogue between related languages as an element of language policy, 
and as a form of creating the interpretative community in Central Europe. 

Keywords: language policy, poetry, voice, community, Slavic culture.

Problematic modernism in the 21st century systems of education 

Contemporary cultural diagnoses (Gergen 2002), sociological (Giddens 
2001; Bauman 2006), anthropological (Pratt 2011) and economics (Beck 2005) 
say that we live in zones of multicultural contacts, in the world of networked re-
lations (Latour 2013), full of penetrating languages, traditions and different atti-
tudes. Similarly bilingual linguistic studies are still facing new challenges generat-
ed by the environments of multicultural cities and regions, then teaching languag-
es for immigrants in schools, and also glottodidactics (Mazur et al. 2013), which is 
becoming an increasingly important part of humanistic education at universities. 

1 marek.pieniazek@up.krakow.pl
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Although of those most relevant cultural and sociological diagnoses the sys-
tems of education in Slavic countries are still in their modernistic closure, in the 
twentieth-century paradigm based on modern beliefs about language and culture 
(Nycz, Zeidler-Janiszewska 2006), idealism, systems of reproduction (Bourdieu 
1990), are indifferent to other languages and the fate of neighboring cultures. We 
have totally separate systems of humanistic in Slavic countries. The modernistic 
methodology grounded contemporary systems of education in Slavic countries in 
the 21st century should be consider as “zombie-category” (Beck 2002).

On the other hand one can observe a politically motivated isolation of very 
similar, related languages and cultures in Central Europe and in the Balkans al-
most identical. Similar process can be seen in the area of cultural policy of Roma-
nia and Moldova, such conclusions can be drawn from comparing the core curric-
ula of teaching language and native literature in Serbia and Croatia.

The above observations show that in many systems of education concern 
about the language and culture is not properly implemented - despite the commit-
ment of many forces and resources (Pieniążek, Štěpáník 2016). Another example 
of “backward” educational reforms to previous time is in Poland the removal of 
successful models of teaching Polish language to the „modern” level teaching of 
grammar (Kozak 2017: 27). At the same time, the emerging trends in anthropolog-
ical literary interpretations in high school (2000-2018) were also withdrawn on the 
historical and literary concept from the 1990, that is, they returned to the time of 
stable, permanent modernity (PP 2018). Restoring the old model from the twenti-
eth century humanities leads to attempts to fit all historical literary knowledge in 
school curricula, and this seriously prevents the perception and implementation of 
other goals to historical literary and systemic grammar. 

Therefore, adding a intercultural Slavic topics to the curriculum, like obser-
vation of the synchronous formation of similar languages, and the dynamisms of 
the penetration of cultures will be see by teachers and ministries of education as 
impossible. Dynamic of transmission and reproduction culture (Bourdieu 1990) 
still obscure dialogue and cultural relativity as well as socio-political exchange.

Still living modern paradigm connected with them is not the only reasons 
for isolation and building the separate educational systems, we have other reasons 
for them. It is the care for the correctness and measurability of teaching results 
(Pieniążek 2013), coming from the concern of state governments for international 
high position in PISA tests, completely put aside the concern about the dialogues of 
education systems. It is worth noting that following by education systems the PISA 
standards, paradoxically weakens the socio-cultural effectiveness of our systems.
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Illustration 1. Totally separate systems of humanistic education in Slavic countries

Summing up this introduction, we can say that the educational systems (con-
centrated in a structured way on the language systems and national literature) are 
doomed to monological cultural narratives. The mother tongues on Slavic Europe 
are taught in closed system mode, in isolation from neighboring and related lan-
guages. For example, in Poland during 12 years of education, any reading from Slo-
vakia, the Czech Republic and Ukraine, especially Belarus, does not appear at all.

In the Polish core curriculum for primary school, an indication of the exist-
ence of Slavs and Slavic culture appears in a document with 313 pages (for all sub-
jects) only once and in optional content. The word “Slavic” in the whole Polish core 
curriculum for secondary school appears also only once, and… in curriculum to 
learn history. I encourage researchers and teachers to test their own national cur-
ricula in the same way.

The monological type of identities built around in society very narrow recog-
nition of their place in the world and lead to the fact that school narratives of local 
identities are located in a specifically constructed and reproduced national memory, 
on traumas, shared by all nations in Slavic Europe - but cultivated as separate in very 
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similar languages. Evidence for this state of affairs can be found in reading sets, in 
the so-called hidden curriculum, in which the grammatical model and the view on 
the language is predominate, and apart from several common positions from world 
literature, it is difficult to find a suggestions for the existence of the program of cul-
tural and educational dialog of the great Slavic and Central European community.

Towards common performative space of Slavic languages

That is why I would like to propose introducing segment of lessons of Slavic 
poetry in schools as an invitation to co-create a transregional forms of humanistic 
education. It is not only about supplementing the mother tongue lesson with a few 
positions from the neighboring literatures, but rather an attempt to transfer the 
accents from the „internal” knowledge about language and literature to the social 
extensive dialog and polylog of related languages.

 

Illustration 2. Dialog–relations–intercomprehension – the related languages 
as a tools of cultural relations
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The long-term goal of humanistic education of our languages should be lo-
cating in sphere of the common affects, where the practices of life are happened, in 
every day practices of communities (Certeau, de 2008) in between/in relay  speaking, 
reading, buying, producing (Kemmer et al. 2019: 1). So that our languages should be-
come more meaningful and in this exchange would gain significance and not lose lo-
cal power in favor of market processes and media technologies fueled by “out of no-
where” global English (that is, profit-making economics).

The concept of change in curricula discussed here is an attempt to launch and 
functionalize educational dialogue between Slavic nations. I propose the introduc-
tion of purposeful readings, which will lead to subtle methodological reconfigura-
tion in Central European curricula. The broadening the position of Slavic languages 
in Central European education is still unused the chance for our culture, but also for 
our industry and consequently, for our future in Central Europe. By launching trans-
national Slavic language-literary cultural modules in education systems we can com-
bine more effectively and more fruitfully our languages with geopolitical conditions 
of countries. The proposed adjustments of education systems are aimed to ensur-
ing the prestige of national languages and providing them with an important place 
in intercultural and international communication. The perspectives are very fruitful, 
because our young generation could see, that we can understand each other in our 
mother tongues - from the Baltic to the Adriatic - without any translator. Making stu-
dents aware that with the help of their language will certainly allow to see geopolitical 
location and the positions of our languages and their power in a slightly different way.

It would be seem that the programs of teaching languages and national liter-
ature in schools are so overloaded and “impossibly” burdened with various obliga-
tions, that adding a new component to learning about literature and language is very 
much bad idea…

However, I think it is different. From thinking in categories of canon, com-
pleteness, and the whole of knowledge (typical modern paradigm of the twentieth 
century), we should go towards the vision of teaching related to the practices of com-
munities and societies (“fluent modernity”, “new locality” in the 21st century). There 
are many indications, that now it is the time to change the textocentrism (still treated 
in school as a paradigm) with the anthropology of affect and interpretative performa-
tivity (Pieniążek 2018).

The national language will be perceived as useful personal and social tool, of-
fering promotion, connecting us with other cultures, if it will not enclose us in the vi-
sion of a homogeneous nation and culture as an endangered stronghold.

“Listening to the world” with the help of the Slavic languages, appreciation 
of the strength and presence of nations living right behind our borders and saying 
almost as much as we do, must lead to appreciation and recognition of our lan-
guage as a tool for intercultural dialogue and technological “interface”, connecting 
with a real geographically accessible neighborhood.
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However, it should be noted that the educational systems of national litera-
tures and languages are still internally oriented towards correctness, monological 
historical narratives, they do not teach the dialogue of neighboring Slavic languag-
es, they are also subordinated by politicians to the structures and results of PISA 
tests (without connection to national locality).

Intercomprehension in teaching Slavic mother tongues

An example presented here indicates that the lessons of Polish and Serbian 
poetry can be one of the ways to create Central European educational/interpreta-
tive communities. This is the proposal of the first step in the activation of mutual 
interest in Slavic societies via educational intercomprehension. It is a necessary 
stage for expanding mutual relations young and older generations of our societies.

Why should we use the phenomenon of intercomprehension in the teach-
ing of national languages? Because, in the era of liquid modernity teaching the 
mother tongue should exceed the limits of one language system (Zawadzka 2013). 
Intercomprehension help to develop the ability to understand similar languages 
without first mastering them. Especially, it can be useful tool in Central Europe, 
we have there many similar and related languages, but unfortunately also we have 
many closed, monocultural systems of education.

The promotion linguistic and cultural pluralism in schools will result in a 
positive attitude to very close, similar cultures, but also give deeper look at the pos-
sibility of transnational dialog. The intercomprehension as new component of hu-
manistic education can become a space for dialogue between many cultural and 
social actors (Pieniążek 2013).

Students will then see the boundaries both as part of their heritage, but also 
as an element of social construction. Young Slavic generations will treat our bor-
ders as an invitation for adventures, as inspiration to mental and real crossing bor-
ders. It can be like the game with real and mental frames.

According to the specialists and practitioners of teaching Slavic languages 
as foreign languages, similarity our mother tongues gives us the ability to guess the 
correct form as a result of the lexical and grammatical parallels (Jasińska 2017). 
The huge common Slavic dictionary is not something that our neighbor societies 
are aware of. We have many similar or identical words that serve both Poles and 
Slovaks or Serbs to describe themselves and the environment, family, course of the 
day, natural phenomena, feelings, temporal and spatial expressions, for example:

rzeka / reka / peka / rijeka rozumiesz/razumiješ/розумієш

Sentences like: “I read a book”, “I wrote a homework”, “This is our younger son”, 
“I would like a bottle of red wine”, “Go to the right”, “We give away gifts”, “We will 
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answer questions after the lesson” are easy recognized and correctly translated even 
without previous explanations (Jasińska 2017). If we want to lead children towards 
sensitivity to understanding a very similar language, let’s do some of these activities 
preferably in poems that expose the sound and rhythm, let’s do a few discussed be-
low actions, exposing similar sonority and meanings of Serbian and Polish language.

The example of Serbian visual poetry -  

intercomprehension in the poetical joke

Using one of the visual forms of Ojkanje (traditionally it is polyphonic folk 
singing in Serbia and Croatia) we can also see, how local traditionally singing 
voice poetry can be re-adapted especially for comment our contemporary situ-
ation in culture as clients of television adds. “The ojkanje is a particular style of 
singing melisma with a sharp and prolonged shaking of the voice on the syllables 
oj or hoj.” (The Harvard Dictionary of Music, 2003: 227).

The students, combining the rhythm of the song with pictures and advertis-
ing associations (in Serbian and Polish the same), can perceived the visual poem 
as witty as dramatic in its inventiveness, it is worth highlighting the end with a me-
lodically regret over the state of affairs: oj, oj, oj...

Dušan Pop Đurđev (Slik kovnica, 1998: 13)

.
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The second example: mythical images of the homeland

Lessons of the poetry of neighbouring countries should accompany Polish/
local poetry. Recognition of Polish poems about the beauty of the landscape may 
go together with by the Serbian poem (as below on the same subject), written in 
languages encouraging enter comprehensive reading.

For the conversation about the beauty of the native country, I propose the 
fragment of the poem by Desanka Maksimović (1898–1993):

Nebo u zavičaju 

Nigde nebo nije tako lepo kao u mom kraju.
Sunce se budi pre šuma i seljaka;

zvezde se prve rode a još traju
odblesci sunca iza starog bukvaka. (…)

                                                                                 (Maksimović 1993: 14)

Before we show children the Polish translation, it is worth undertaking an 
effort to understand the poem without the help of translation. It turns out that 
we need to check only two words from the Serbian dictionary to comprehend the 
poem; the rest of this verse “allows” to be easily understood.

After checking what is: “Šuma” and “seljak” we are entering the fascinating 
path into the meanings of Slavic words. “Šuma” turns out to be a forest (“las”) that 
in Poland is mostly rustling (las szumi), and Serbian “seljak” has the same etymo-
logical roots as the Polish word “sioło” (wieś) and “sielanka”. Such relationships 
only encourage the extension of hearing and sensitivity to words related in Polish 
and Serbian.

Niebo ziemi ojczystej

Nigdzie niebo nie jest tak piękne, jak w moim kraju.
słońce budzi się nad lasem i nad wsi mieszkańcem;

gdy gwiazdy się rodzą wciąż jeszcze trwają
za starym bukiem słońca odblaski. (...)

                                                                                          (transl. M. Pieniążek) 

Intuitive transcultural poetic games

It is also worth to invite students to try to translate poems, as in the Vukova 
azbuka series, by Dusan Radovic (1971). The translation can be make first intui-
tively, to finally check the strength of individual associations of pupils. Final dis-
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cussion, which can help finding common places of in Serbian poem and Polish 
connotations, should to plan the teacher.

K from the ciklus Vukova azbuka, by Dusan Radovic

K

K krakato
Spremilo se na skok. Kopitom kopa, Kao kosuta Skakutace kroz reci.

Kas kroz kukuruza klas,
Veliko skakanje

Kroz kokoske i kokodakanje.

The interesting look at our Slavic and European language community give 
us another poem of Đurđev. The common vocabulary in classical narrations of 
European culture Polish students  have a chance to observe in the poetically and 
visually composed joke Mali Odisej by Dušan Pop Đurđev (Slik kovnica, 1998: 56).

Mali Odisej by Dušan Pop Đurđev
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There are in the poem many funny contexts to use in translation. First, it is 
easy to understand the hilarious dedication to Serbian writer Milovan Vitezović: 
“this is a poem about how the ancient Greeks and the rest of the Romans failed”. 
A set of loose associations combined with a child’s drawing leads to Trojan, the 
idol of Macedonian beliefs, the emperor with long ears (in the folk mythology of 
the Tsar of all people), to story about ancient king Midas (here are in similar role 
a mustaches), to the mythical Troy and the whole texture of cultural symbols and 
stories. This whole game of poetic association can open the similar poetic and 
drawing games during a funny exercise of Polish lessons with “little Odysseuses”.

Using the phenomenon of intercomprehension in the education of moth-
er tongues (especially related Slavic languages), teacher with children will soon 
notice the presence in our languages of many common borrowings and interna-
tionalism, the latest ones and those of Greek-Roman provenance. We will see how 
valuable the intuitive guesswork can be, for development of cultural imagination 
about neighboring historical universes and languages. It can give us strong im-
pulse to start thinking about our European relations in dialogical way – with using 
our languages, without shame and inhibitions.

Conclusions: towards a performativity of Slavic languages

Intuitive understanding of Serbian poems allows Polish students easily use 
the resources of similar language in every day communication, encourages young 
generations to listen to the sound of similar languages of their neighbors. Inter-
comprehension as element of humanistic attitude towards regional communica-
tion may adds strength to our languages, would also weaken and slow down the 
process of eliminating Slavic languages from transnational communication, be-
cause of that Slavic humanistic education should create hard support to believe, 
that English language is not the only communication option. Intercomprehension 
in humanistic education in central Europe will prove many aspects of common 
historical, landscape and geopolitical experiences, can help to perceive Slavic lan-
guages as the important common tool for constructing the Slavic homeland full of 
dialogue of our languages. 

The intercomprehension open new way for our words towards transnational 
communication and will be a method of energizing of Slavic language power, it can 
be a tool for constructing common augmented spaces for our mother tongues. If 
one of the factors determining the power of a language is the number of speakers 
in a given language, their wealth, presence in the world, social mobility, and cul-
tural values created by language (Pisarek 1999), then we can conclude that Slavic 
languages, treated as one family, can show Slavic territory as a very attractive huge 
part of Europe, with many cultural and economic influences and with very high 
power and economic potential.
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The reducing of cultural distance between the countries of the common re-
gion as a result of the lessons of related/common language could be the path to ge-
opolitical relations, should bringing back the memory of our community, project-
ing it into the future. It is a geopolitical form of restoring the voice of our land, its 
own voice of memory and sensitivity, expressed in its language in which our bod-
ies meet their truth. We should look for the future of Slavic Europe in the power or 
weakness of the voice of our languages.

Reference list

•	 Bauman Z. (2006). Płynna nowoczesność. Transl. T. Kunz. Kraków: Wydawnic-
two Literackie.

•	 Beck U. (2005). Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia pol-
ityki światowej. Transl. Łoziński J. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

•	 Beck  U., Beck-Gernsheim E. (2002). Individualization: Institutionalized 
Individualism and its Social and Political Consequences, (204-230) SAGE 
Publications Ltd, DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781446218693.n14

•	 Bourdieu P., Passeron J.-P. (1990) Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauc-
zania. Transl. Neyman E. Warszawa: PWN.

•	 Certeau M. de (2008). Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Transl. Thiel-
Jańczuk K. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

•	 Đurđev P. D. (1998). Slik kovnica. Album apokrifne hrestomatije. Novi Sad: 
Dnevnik.

•	 Gergen K. J. (2009). Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym. 
Transl. Marody M. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

•	 Giddens A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce 
późnej nowoczesności. Transl. Szulżycka A. Warszawa: Wydawnictwo Nau-
kowe PWN.

•	 Jasińska A. (2017). Jak nauczać języka polskiego jako obcego w grupie Słowian. 
Paper presented at XVII International Conference: Świat Słowian w języku i 
kulturze. Uniwersytet Szczeciński. Pobierowo 20-22.04.2017. (in print)

•	 Kemmer L., Krämer S., Christian H. P., Vanessa W. (2019) Locating affect. 
Journal of Social Theory, 20:1, 1-4, DOI: https://doi.org/10.1080/160091
0X.2019.1579744

•	 Kozak W. (2017). Komentarz do podstawy programowej przedmiotu język 
polski na II etapie edukacyjnym Ogólne założenia zmian, in: Podstawa pro-
gramowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, język pol-
ski. (22-33), Warszawa: ORE. Retrieved April 18, 2019. from www: https://
www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/podstawa-programowa-ksz-
talcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-jezyk-polski.pdf



216

•	 Latour B. (2013). Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad 
nauką. Transl. K. Abriszewski et al. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika.

•	 Maksimović D. (1993). Duhovni zavičaj. Brankovina: Pravoslavna crkvena 
opština Brankovina.

•	 Mazur J., Małyska A., Katarzyny Sobstyl (ed.). (2013) Glottodydaktyka po-
lonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb 
społecznych, Vol. 2, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

•	 Nycz R., Zeidler-Janiszewska A. (ed.) (2006). Nowoczesność jako doświadczenie. 
Kraków: Universitas.\

•	 Pieniążek M. (2013). Uczeń jako aktor kulturowy. Polonistyka szkolna w wa-
runkach płynnej nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

•	 Pieniążek M. (2018). Polonistyka performatywna. O humanistycznych techno-
logiach wytwarzania światów. Kraków: Universitas. 

•	 Pieniążek M., Štěpáník S. (eds.) (2016). Teaching of national languages in V4 
countries. Prague: Charles University. Faculty of education.

•	 Pisarek W. (1999). Istota i sens polskiej polityki językowej. In: Mazur J. (ed.). 
Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci. (13–24) Lublin: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

•	 PP (2018), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Załącznik nr 
1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogól-
nokształcącego i pięcioletniego technikum. Język polski. Retrieved April 18, 
2019. from www: https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Jezyk-
polski 

•	 Pratt M. L. (2011). Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkultu-
racja, transl. Nowakowska E. E. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.

•	 Radovic, D. (1971). Vukova azbuka. Belgrade: BIG Zabod.
•	 The Harvard dictionary of music. (2003). Randel D. M. (ed.). Cambridge: 

Belknap Press of Harvard University Press.
•	 Zawadzka, A. (2013). Interkomprehensja jako możliwość wzbogacenia 

tradycyjnej metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. In: Mazur J., 
Małyska A., Katarzyny Sobstyl (ed.). Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu 
dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, Vol. 2. (123-
133). Lublin: Wydawnictwo UMCS.



217

Marek Pieniążek

СРПСКА ПОЕЗИЈА У ПОЉСКИМ ШКОЛАМА:  
ЛЕКЦИЈЕ О ТРАНСРЕГИОНАЛНОСТИ  

СЛОВЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Резиме: Рад је посвећен транскултурном сегменту курикулума 
матерњег језика као предлогу за активирање дијалога међу словенским 
културама кроз образовање. Указује се на потребу за стварањем осе-
тљивости млађих генерација на звук, значење и општи значај срод-
них словенских језика. Аутор истиче мањкавост образовних програ-
ма наставе матерњег језика у погледу упознавања других словенских 
култура кроз часове књижевности и језика. Упркос сличним језицима 
и заједничком историјском памћењу, образовни системи словенских 
држава изоловани су једни од других. Осим тога, курикулуми су усме-
рени ка системским постигнућима лишавајући ученике унутрашње, 
афективне и социјалне мотивисаности да уче свој сопствени језик. 
Заобилазећи корисност књижевности и матерњих језика у дијалогу 
међу земљама у окружењу, образовање у словенским земљама умањује 
значај и употребну моћ наших језика, чиме аутоматски ојачава улогу 
енглеског језика у транснационалној комуникацији. Због тога аутор 
описује звук/глас словенске поезије (за децу) као атрактивни преноси-
лац заједничког искуства формулисан у сродним језицима. На примеру 
изабраних песама српских песника за децу (Душана Попа Ђурђева и Ду-
шана Радовића) истраживач показује како наставник (комбиновањем 
звукова и типографских одлика текста) може атрактивно транспо-
новати српске песме на пољски језик. Аутор предлаже образовни дија-
лог сродних језика као елемент језичке политике, и као облик стварања 
интерпретативне заједнице (Stanley Fish) у Централној Европи.

Кључне речи: књижевност, језик, поезија, глас, словенска култура.
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Александар Т. Јовановић1

Учитељски факултет, Универзитет у Београду 

ПУТОВАЊЕ КАО ВИД ОБРАЗОВАЊА И КУЛТУРЕ

Резиме: На Учитељском факултету Универзитета у Београду, 
од школске 2017/2018. године, уведен је једносеместрални изборни пред-
мет Путовања као вид образовања и културе. Замишљен је као тео-
ријско-примењени предмет чији је циљ да учитељи и васпитачи стичу 
знања о путовањима и њиховим облицима у различитим епохама, као 
и да јачају свест о њиховој образовној улози и неопходној стручној и 
практичној припреми у остваривању ученичко-студентских екскур-
зија. У овом раду, који се бави само неким од бројних аспеката ове теме, 
укратко се разматра историјски увид у образовни значај путовања с 
намером да се покаже како путовање почиње да се разумева као зна-
чајан вид васпитања упоредо са развојем мисли о образовању, у 17. и 
18. веку. Најпре се указује на прве битне енциклопедијске и есејистичке 
текстове (Френсиса Бекона, Ричарда Ласелса, Мишела де Монтења, 
Луја де Жокура) о образовној природи путовања. Потом се анализује 
Grand tour, Велики поход, као до сада највећи и најзначајнији  образовни 
подухват ове врсте. И данас, упркос бројним технолошким, школским 
и цивилизацијским променама, оно није изгубило ову своју улогу. Раз-
матрање и уочавање ових својстава образовних путовања има циљ да 
укаже на неопходност да се млади људи, будући наставници, упознају 
са значајем и образовним могућостима путовања, да негују и јачају 
свест о томе када планирају и остварују стручне екскурзије.

Кључне речи: Grand tours, Велики образовни поход, просвети-
тељство, путовање, ходочашће, путописи, имагологија, итинероло-
гија, културни туризам, стручна екскурзија, Френсис Бекон, Ричард 
Ласелс, Луј де Жокур, Јохан Волфганг Гете.

Путовати по Медитерану значи пронаћи свет Рима у Либану, грчке градове 
на Сицилији, арапско присуство у Шпанији, турски ислам у Југославији. 
То значи урањати до у најдаље векове, до мегалитских грађевина на Малти 
или до пирамида у Египту. То је сусрет са древним стварима које су још 
живе, које додирују ултрамодерно или су у сагласју са ултрамодерним: 
покрај Венеције, привидно мирне, брунда индустријско насеље Местре; 
покрај рибарског чамца, који је још увек Одисејев чамац, брод са мрежама 
на повлачење који пустоши морско дно или танкери (Бродел 1995: 10).

1  aleksandar.jovanovic@uf.bg,ac.rs



219

У нашим школама, од основних до академских, као и у ученичком 
и студентском животу, предвиђено је више облика рада и деловања који 
произилазе из путовања (настава у природи, ученичке и студентске, посебно 
матурске и апсолвентске екскурзије), али се, у самим наставним садржајима 
мало или нимало говори о самим путовањима, њиховим својствима, историјату, 
проучавањима и драгоценим књигама, као и о њиховом немерљивом уделу у 
образовању и васпитању. Не само да нема посебног предмета, што би можда 
било пренаглашено не само у оваквом образовном систему, него нема ни 
предмета у којој би ова тема била значајна област. Посебно га нема у средњим 
школама, односно у нашим гимназијама јер су лишене предмета попут 
историје националне културе или историје цивилизације. А и тамо где би о 
путовању по задатости могло да буде речи (на средњошколским и академским 
географско-туристичким смеровима, у оквиру студија историје итд.) није 
вероватно да би се системски проучавала његова културна и образовна улога.

Али то је област која не би требало да се заобиђе бар на наставничким 
факултетима, посебно на оним друштвено-хуманистичког усмерења. Зато је 
на Учитељском факултету Универзитета у Београду од пре неколико година 
(тачније, од школске 2017/2018. године) уведен једносеместрални изборни 
предмет Путовања као вид образовања и културе, који и зајми наслов овом 
раду. Замишљен је као теоријско-примењени предмет да учитељи и васпитачи 
стичу знања о путовањима и њиховим облицима у различитим епохама, као и 
да јачају свест о њиховој образовној улози и неопходној стручној и практичној 
припреми у остваривању стручних екскурзија. Или, како је прецизно одређен 
циљ овог предмета: „Припремање учитеља и васпитача за поимање путовања 
као изузетне могућности за упознавање културно-историјских и савремених 
знаменитости, локалитета и места, за читање и разумевање њихове улоге и 
значаја у културном наслеђу, као и оспособљавање да организују васпитно-
образовна путовања која ће ученицима и студентима (у мањој мери, и 
предшколској деци) омогућити да схвате и дочарају оно што посећују и 
виде.” Да млади људи не забораве да је реч о нечему старијем и вреднијем од 
наметане медијске слике ‒ у времену свеопште комерцијализације школских 
екскурзија и/или утицаја тзв. атрактивних дестинација и свега што нуди тзв. 
индустрија доживљаја ‒ и што јесте у суштинској вези са њиховом личном 
културом, позивом и мисијом. Или да не схвате екскурзије (једним значајним 
делом, и на основу свог искуства) само као посебан облик слободног времена 
или организовани а необавезни искорак од школских обавеза.

Проучавање путовања произилази из упоредне/компаративне 
књижевности и у њој настале имагологије, дисциплине која се бави 
проучавањем представа о страним земљама и народима, као и представама 
о властитој земљи и народу. Томе су снажан подстицај дали путописи, један 
од најзначајнијих књижевних жанрова, посебно од времена просвећености 
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када су путовања по земљама класичне културе, пре других, по Италији и 
Грчкој, постала потреба сваког образованог човека – о чему су сведочанства 
оставили најзначајнији европски и српски писци и мислиоци. Чак се говори 
и о итинерологији, новој дисциплини у најближој вези са књижевношћу, 
која се бави испитивањима облика, начина и садржаја премештања људи. 
У савременом свету мењају се начини и садржај путовања, али се њихова 
образовна улога не губи, о чему нам говоре, поред традиционалног назива 
ходочашће, и новији, семантички нешто ужи термини, као што су култура 
путовања, културни туризам. Не улазећи, у овом тренутку, у непотребну и 
замршену терминолошку расправу са неизвесним (можда и јаловим) исходом, 
поменутим терминима ваља додати и називе као што су образовни туризам 
и, можда најтачнији, културно-образовна путовања (термин који је, заправо, 
истоветан називу изборног предмета о којем је реч).

Међутим, удео и значај путовања у образовању несводив је на путописну 
литературу и имаголошка проучавања књижевних и ванкњижевних текстова. 
Путовање је увек било битни чинилац образовања, а посебно од XVIII века до 
данас. И данас, упркос бројним, технолошким, школским и цивилизацијским 
променама, оно није изгубило ову своју улогу. У овом раду се указује на прве 
битне енциклопедијске и есејистичке текстове о образовној природи путовања, 
као  и на Grand tour, Велики поход, вероватно до сада највећи и најзначајнији 
образовни подухват ове врсте.

1.  Путовање као образовањe. У чувеној француској просветитељској 
Енциклопедији или образложеном речнику наука уметности и заната 
(1751‒1756), у њеном 17. тому налази се одредница „Voyage, (Education)”, 
односно, „Путовање, (Образовање)” аутора Луја де Жокура.2 Одређење 
у загради, сасвим у духу етимолошког значења појма „енциклопедија” и 
прокламованих циљева овог подухвата, наглашава онај аспект због којег је 
ова одредница морала да буде обрађена. У складу са природом и сажетошћу 
енциклопедијских одредница, Жокур на почетку наводи уверења великих 
људи антике да нема боље школе живота од путовања и налажења поука у 
„великој књизи живота”, кроз упознавање различитих живота појединаца 
и држава. Штавише, по његовом најдубљем уверењу, путовања су један од 
најчвршћих стубова у образовању појединаца народа: 

2  Луј де Жокур (Le chevalier Louis de Jaucourt, 1704‒1780), француски лекар (по 
образовању), филозоф, писац, полиглота, члан бројних француских немачких и 
енглеских академија наука и уметности. Уредник и сарадник Енциклопедије, аутор 
готово 18.000 одредница из: физиологије, хемије, биологије, медицине, географије, 
политичке историје. Један је од малобројних писаца о астрономији који су ширили 
теорију хелиоцентризма у тадашњој епохи.
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Данас су путовања у цивилизоване државе Европе (јер се овде не ради о 
дугим путовањима), по мишљењу просвећених људи, један од најважнијих 
делова образовања у младости, и један део искуства старијих људи. Ceteris 
paribus, свака нација где постоји доброта владе, и чији племићи и богати 
људи путују, има велике предности у односу на ону нацију где ова грана 
образовања не постоји. Путовања шире дух, уздижу га, обогаћују знање, и 
исцељују га од националних предрасуда. То је врста студија које није могуће 
надокнадити кроз књиге и кроз однос других; човек мора сâм да просуђује 
људе, места, и предмете. 
Тако је главни циљ који морамо себи предложити на путовањима, 
несумњиво тај да треба размотрити навике, обичаје, дух других народа, 
њихов преовлађујући укус, њихове уметности, њихове науке, њихову 
производњу и њихову трговину (Žokur 1765: 477).

Једна од реченица из Жокуровог текста да су путовања један од 
најважнијих делова образовања у младости и један део искуства старијих 
људи, води нас ка чувеном тексту „О путовању” Френсиса Бекона из 
његових Есеја (1597), који управо тако и почиње: „Путовање је за млађе део 
образовања, за старије део искуства” (Бекон 1967: 61). Пред савременим 
читаоцем искрсава један далек и непознат, али веома уређен свет у којем 
су путовања имала своја правила и своју сврху. У складу са сталешким 
могућностима за путовања која, по ововременим мерилима не могу бити 
кратка, али ни групна, Бекон даје читав низ практичних и образовних савета 
младим људима, почев од учења језика, избора пратиоца, па до правила 
понашања у туђој земљи и на шта треба посебно да обрате пажњу. У низу 
практичних ствари, карактеристичних за некога ко путује, данас нам нека 
могу изгледати необично или, чак, гротескно, али нема бескорисних или 
погрешних: 

Ја потпуно одобравам што младићи путују под вођством каквог старатеља 
или поузданог слуге, под условом да овај зна језик и да је био раније у тој 
земљи; тако ће он моћи да им каже шта је вредно да виде у земљи у коју 
иду, која познанства ваља да траже, какве им вежбе и науке место пружа; 
иначе младићи би ишли везаних очију, и мало би шта видели око себе. 
Чудна ствар је да људи, када путују морем, пишу дневнике иако немају шта 
да виде осим мора и неба; а када путују сувим, и имају тако много да виде, 
најчешће пропуштају то да учине; као да би било вредније да забележе оно 
што случајно спазе, него оно што намерно иду да виде; зато дневнике ваља 
увести у употребу  (Бекон 1961: 61).

Затим детаљно описује шта све треба видети, од места и установа, од 
значаја и за данашњег посетиоца градова и земаља (дворове владара, цркве 
и манастире, луке, вртове, тргове, позоришта), до оних ствари и појава 
које подразумева дух времена, дуг боравак или сталешка препорука (војне 
вежбе, пријеме, јавне расправе, а не треба запоставити ни венчања, свађе 
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због жена, јавна погубљења итд.). У завршном пасусу, Бекон као да се враћа 
на прву реченицу, конкретизујући је и пунећи је смислом, водећи неосетно 
свог читаоца од практичних савета ка промишљању виђеног, превазилажењу 
опозиције своје ‒ туђе и потреби слегања и дограђивања стеченог искуства:

Кад се путник врати кући, нека не оставља сасвим за собом земље у које је 
путовао, него нека и даље одржава преписку са оним својим познаницима 
који највише вреде; и нека се његово путовање пре огледа у његовом 
разговору него у одећи и понашању; а у разговорима нека буде смишљен у 
одговорима него готов да приповеда приче; и нека се види да није променио 
законе своје земље за законе туђих земаља; већ да је у обичаје своје земље 
усадио само по који цвет од онога што је у туђини нашао (Bekon 1961: 63).

Сликовити Беконови савети су младим људима више него јасни: да 
беже од опонашања и дугих опширних прича (подразумевајући под њима 
можда самохвалисање или усредсређивање пажње на безброј детаља од 
мањег значаја за целовиту слику). Не путује се у друге земље да би се њихова 
одећа, обичаји и закони преузели, него да би се разумели, а то значи да би се 
схватило у каквим су околностима настали, зашто су створени и коју сврху 
врше. Зато је бескорисно, често и штетно, њихово преношење у сопствену 
земљу. Говорећи биљном метафориком, нема користи од пресађивања, 
нужно је калемљење. Ако путовање не постане део искуства (најпре личног, 
потом и колективног), онда оно може да испуни различите намере, али 
не може да буде образовно. Зато је овај Беконов текст могао да буде добар 
подстицај Лују де Жокуру, као што је усталом читаво његово учење било 
узорно за француске енциклопедисте.

Вратимо се још једном Жокуровом тексту, тачније његовом завршетку. 
Разматрање природе и улоге путовања води га ка југу, ка Италији и класичном 
наслеђу. Наравно, његов текст намењен је радозналим путницима, али као да 
Жокур претпоставља да и радознали могу да се разочарају оним што виде, 
када упореде описе улица, тргова, славолука и грађевина и античких писаца 
са оним што затекну на самом месту:

Знам да модерна Италија нуди радозналима само рушевине оне Италије 
која је некада била чувена; али те рушевине су још увек вредне наше пажње. 
Старине свих врста, ремек дела ликовних уметности се налазе још увек у 
толиким количинама, а поседује их једна учена и продуховљена нација; 
једном речју, човек се никад не умори од разгледања и разматрања лепотâ 
које Рим садржи (Žokur 1765: 477).

Жокуров текст нас истовремено води и ка антици и ка савремености, 
ка једном давном и чувеном времену и „рушевинама” достојним дивљења, 
али, по свему судећи, и ка Риму XVIII века. Ако то није до краја речено 
у наведеном, претпоследњем пасусу, у завршним реченицама ове 
енциклопедијске одреднице чини се да се јасно наглашава:
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Међутим, није битно, како каже Монтењ, „измерити колико стопа има св. 
Ротонда, и какав је Неронов лик на неким старим рушевинама, и да ли 
је већи него на неким медаљама; већ је важно да протрљате и избрусите 
свој мозак о мозак других.“ Ради се о томе – уместо да упоређујете стара и 
модерна времена, „да одредите свој дух на овим великим променама које су 
учиниле да се једно доба разликује од другог, а градови ове прелепе земље 
који су једном били толико насељени, изгледа да постоје сад да означе места 
где су ти моћни градови постојали, о којима историја толико говори. (Žokur 
1765: 477).

Путовање нема као циљ (само) сакупљање података и сабирање 
утисака. Жокур, позивајући се на Монтења, а као да су обојица имала на уму 
погубни туристички дух два  века касније, не види да много добијају они који 
би све да виде и да додирну, а мало да разумеју. Нема образовног путовања 
без личног улога и уосећавања, тј. уживљавања у прошло и другачије време. 
Али не само ради његовог познавања, него оних великих промена које 
култура и културе собом носе, да се у једном простору у ходочасниковом 
духу истовремено види и оно што је било и оно што сада јесте, да се кроз 
садашње слике „градова ове прелепе земље” пробијајају и зраче „ти моћни 
градови [који су] постојали, о којима историја толико говори”. Упрошћено 
говорећи, „брусећи свој мозак о мозак других” задивљени посматрач види 
простор као што га види гледалац оних туристичких књига у којима су преко 
листова са фотографијама вредних рушевина стављени пелирни ликови са 
реконструисаним зградама и простором, у свој њиховој првобитној лепоти 
и сјају. 

Између Беконовог и Жокуровог текста појавила се још једна путописна 
књига, од значаја за ову тему. Ричард Ласелс (1603–1668), професор класике и 
католички свештеник, велики путник по Европи и аутор више књига-водича, 
као учитељ и пратилац енглеских аристократских младића путовао је пет 
пута у Италију (у раздобљу 1637–1666). Своје виђење Италије и њеног значаја 
за образовање младих људи описао је у обимном делу Путовање Италијом, 
или Потпуно путовање Италијом, у два дела. Са карактером људи и описом 
главних градова, цркава, манастира, гробница, библиотека, палата, вила, 
вртова, слика, статуа и антиквитета (1670), које је постхумно објављено 
у Паризу. У њој се, највероватније по први пут, јавља термин који ће веома 
брзо бити прихваћен да би прецизно именовао природу и разлоге образовно-
васпитних, готово иницијацијских путовања младих људи у наредних век-
два, а заувек увезати образовање са путовањем: 

Путовање човеку даје цели један свет посебних добити. Оно испуњава 
ум ретким причама које чујемо од учених људи, као што је краљица од 
Сабе била очарана Соломоновом мудрошћу. Оно чини мудрог човека 
мудријим  омогућавајући му да види добро и лоше у другима. Отуд вера 
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мудраца; Путује по земљама других народа, искушава добро и зло међу 
људима [Књига Сирахова, 39.4]. Оно чини да се човек свуда осећа као код 
куће, и да се смеје неправедном изгнанству: чини га добродошлим кад се 
врати поново међу своје комшије, чини да га траже они који су изнад њега 
те да га слушају с дивљењем они који су му подређени. Оно чини да у старом 
добу са задовољством мирује; и путује поново око света у својој фотељи и 
постељи, док прича и у мислима. Коначно, оно је одличан коментар за дела 
историчара, јер ниједан човек не разуме Ливија и Цезара, Гвичардинија и 
Монлика као он који је управо вратио са Grand tour у Француској и начинио 
Giro кроз Италију (Lasels 1670: б. н.).

Већ ширим насловом своје књиге, Ласелс показује с којим је циљем 
водио у Италију „младу господу” и шта им је показивао. Сматрао је да 
сваки млади човек (а посебно онај ко, у било којој намери, хоће да проучава 
архитектуру, антику и уметност) мора да путује Француском и Италијом. Без 
тог пута који је он назвао Grand tour, Велико путовање или Велики обилазак, 
не може се разумети ни прошлост ни садашњост. То се јасно наглашава и 
у наведеном изводу. Прва, релативно буквално преведена речeница говори 
о откривању до тада непознатог (осим по чувењу) света који ходочаснику 
даје велике духовне и интелектуалне добити, на којем стиче знања, мудрост 
и искуство. Као и у Беконовом и Жокуровом тексту, у Ласелсовом се 
наглашава неопходност упознавања других народа и култура, односно, 
корисност поређења своје – туђе, лишеног било каквог осећања надмоћи и 
самодовољности. Чак помиње прихватање „неправедног изгнанства” јер се 
човек свуда осећа као код куће. Ако оставимо по страни ону корист (која је 
можда била од значаја у време док су углавном само аристократски младићи 
могли да бораве у страним земљама) о задивљености суседа и рођака 
причама са путовања, ни Ласелс не заобилази вредност и задовољство 
претварања сећања у искуства у старом добу („Оно чини да у старом добу са 
задовољством мирује; и путује поново око света у својој фотељи и постељи, 
док прича и у мислима”).

Три значајна текста из три века, који се међусобно дозивају и значе, 
успоставили су врло јасну и прецизну парадигму образовног путовања, у 
широком распону који укључује упознавање знаменитости претходних 
епоха, посебно античке, земље, народа и обичаја, али и организованости 
државног устројства, судства, банкарства, не заобилазећи ни места за 
забаву. Путовање има свој садржај и циљ: насловна синтагма „потпуно 
путовање” тачно именује и ширину интересовања младих људи, али, још 
више, свеобухватност програма који су им пратиоци и учитељи наменили. 
И још две ствари. Прва, без обзира на могуће представе и предрасуде коју 
једни народи имају о другима, оне се у овим текстовима не подразумевају: 
у стране земље се путује да би се туђ народ упоредио са својим и из тог 
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поређења извукла појединачна, а и колективна корист.3 Искуства путовања, 
то је у свим овим текстовима јасно дато, нису намењена само себи, то би био 
недопуштени егоизам, него широј заједници, у распону од друштва у којем 
се путник креће до државе у целини. И, друга, већ наговештена. Путовања 
су, не само због услова превоза, преноћишта и другачијег начина живота, 
већ и због циља били озбиљни подухвати који су трајали неупоредиво дуже 
него данас и били су битни чиниоци човековог живота. Ако по појединим 
елементима и одговарају ономе што се данас зове туристичко путовање, 
са исто толико разлога могли бисмо их сматрати и специфичним видом 
студирања у иностранству. 

Путовање је одувек било привилегија, свеједно из којих је разлога 
вршено. Данас знамо да су била много чешћа него што бисмо у први мах 
помислили. Мотиви су били веома разноврсни, од жеље за богаћењем 
до научних истраживања, од авантуристичке радозналости до ширења 
и наметања вере, од царских мисија до организованог разбојништва у 
тешко и слабо контролисаним просторима. Дипломате, шпијуни, трговци, 
морепловци, авантуристи, колонизатори, мисионари, истраживачи, научници, 
ходочасници, гусари, најамници... само су неке од врста путника у вековима у 
којим су настала ова три текста. 

2. Grand tour, Велики (образовни) поход. Међу свима њима, Grand 
tour, има своје посебно место. Иако у себе може да укључи и неке од 
претходно наведених мотива за одлазак од куће, оно је омеђено сврхом, 
старосном доби у којој се креће на пут и релативно прецизно предвиђеним 
планом и садржајем путовања. То би била његова основна, дистинктивна 
својства, која је дао још Бекон, именовао Ласелс, а одредницом у великој 
просветитељској енциклопедији потврдио Жокур.

Препознатљивост стјече тијеком друге половице XVII. стољећа, у XVIII. 
функционира као неизоставни елемент класног репертоара и затим траје до 
почетка XIX. стољећа, када захваћен процесом демократизације путовања 
модел grand toura губи дистинктивност, утопљен у појаву масовног туризма 
(Duda 2012: 168). 

У главним цртама, традиција Великог путовања најпре се усталила 
у Енглеској. Млади припадници аристократије су, након свог школовања, 
између 16. и 22. године, готово по обичају путовали на „континент” да би 
се упознали са друштвеним устројством, владајућом племићко-грађанском 

3  „Нека се клони друштва својих земљака, а нека се храни у гостионицама у којима ће наћи 
добро друштво домаћих људи” (Bekon 1967: 62), више него са добрим разлозома писао је 
енглески филозоф. Дружење са својима можда добро из неких од прагматичних разлога, али 
за упознавање других народа и образовање оно је не само бескорисно него и штетно. Ако ни 
због чега другог, онда због трошења драгоценог (и скупог) путниковог времена.
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елитом и културним знаменостима. Млади човек иде на пут ради стицања 
опште културе, али и ради сазревања, развијања свога карактера и усвајања 
просветитељских идеја, у најширем смислу речи. Држава је помагала, или 
бар благонаклоно гледала на ова путовања, јер је известан број младића био 
предодређен да учествује у јавном животу, а стечена знања, почев од страних 
језика до упознавања других земаља, итекако ће му бити од користи. По неким 
подацима, око 40.000 младих Енглеза посетило је европски континент у XVIII 
веку (Encensberger 1983: 20). Не треба посебно наглашавати да се Grand tour 
(данас би овај назив могао да завара) односио искључиво на европске земље.

За Енглезе, али и за све друге народе, европске земље су, пре свих, 
биле Француска и Италија, у мањој мери Немачка, Аустрија и Швајцарска 
(ова последња, колико због природних лепота, још више због знаменитих 
филозофа просветитеља који су живели у њој). Наравно, путни правци, број 
земаља и локалитета зависили су од боравка, који, у принципу, није био краћи 
од неколико месеци, до најчешће годину или две, а понекад и знатно дуже. 
Зашто Француска и Италија (управо, земље које је и Ласелс препоручио) није 
тешко одговорити. За Енглезе, Француска је земља кроз коју се прво пролази, 
али тај просторни принцип је мање важан, путницима са континента још 
мање или нимало (зависно већ из које су земље полазили и који су путни 
правац изабрали). Њени предели, људи и обичаји, потом Париз, као један од 
центара светске уметности, културе и филозофије, али, исто тако, и укупан 
друштвени живот, биле су веома битне образовне лекције. 

Италија је за све полазнике Гранд тура била средишна земља. (Грчка је 
била знатно даље и теже доступна, под турском влашћу и несигурна.) Путовање 
на Југ било је синоним за одлазак у Италију. Италија је била, већ је било речи, 
земља класичне античке културе, са бројним сачуваним сведочанствима: 
локалитетима, зградама и уметничким делима. Али ништа мање није била 
значајна ни висока култура ренесансе са својим палатама, катедралним 
куполама, вајарским и сликарским ремек-делима, својим музејима (Ватикански 
музеј је основан 1506, а Галерија Уфици 1581). Због тога се за посетиоце који су 
долазили са севера препоручивао бар краћи једномесечни боравак у Фиренци, 
пре него што се упуте ка Риму и, евентуално, даље на југ, ка Напуљу. У једној 
земљи у једном граду, млади човек је могао да на малом простору, нпр. од 
Колосеума и Римског форума (Forum Romanum) до Ватиканског музеја, 
види и разуме време на делу, настајања и нестајања великих цивилизација 
или преклапања старије и млађе културе на истом простору. Односно, да 
непосредно упозна две изузетно значајне, можда најзначајније уметничке епохе 
своје цивилизације и – парафразирајући наведену Жокур-Монтењеву мисао – 
одреди свој дух и васпита свој укус на овим великим променама и великим 
уметничким делима, који су учинили да се једно доба разликује од другог.  
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Готово то исто читамо и у знаменитим Путовањима по Италији 
Јохана Волфгана Гетеа (први пут објављеним 1816. године, непуне три 
деценије након двогодишњег боравка у Италији од септембра 1786. до 
маја 1788, током којег је посетио Верону, Вићенцу, Венецију, Болоњу, Рим, 
Напуљ и Сицилију). Реч је о једној од основних грантуровских књига (мада 
је њен аутор у време боравка, са својих двадесет осам година, већ изашао 
из младићког доба и уобичајених година учења), упркос томе што је често 
преоптерећена разноликим Гетеовим знањима и интересовањима, нпр. 
оним ботаничким. Али његов доживљај и поимање културе на тлу Италије 
(тако пресудни за његов будући рад) могу се узети као могући и неопходни 
образац сваком младом путнику који је стигао у Рим: 

Кад тако посматрамо један организам коме је две хиљаде година и више, 
који се у смени времена на толико разних начина и из темеља мењао, па 
ипак видимо исто тле, исти брег, па често чак и исти стуб, и зид, а у народу 
још трагове старог карактера, ми онда постајемо сведоци великих одлука 
судбине, и отуда посматрачу већ од почетка бива тешко да докона како за 
једним Римом долази други, и то не само нови за старим, него и различите 
епохе било новог било старог једна за другом. Ја се за сада једино трудим да 
сâм осетим где се налазе упола сакривене тачке, а тек онда се могу потпуно 
искористити лепи претходни радови; јер од петнаестог века до наших 
дана су се врсни уметници и научници целог свог живота бавили овим 
предметима (Гете 1962: 187)

Разгледање града као читање палимпсеста, тако би могао да се сажме 
овај (и многи други) Гетеов исказ из Рима. Садашњост не уступа пред 
прошлошћу и класичном лепотом, него је допуњује и наставља. Шетајући 
Римом, задивљеном посматрачу се чини да разгрће слој по слој времена, од 
којих сваки сведочи своју културу, која траје, троши се и уграђује у другу, 
као фрагмент и целина истовремено („отуда посматрачу већ од почетка бива 
тешко да докона како за једним Римом долази други, и то не само нови за 
старим, него и различите епохе било новог било старог једна за другом”). 
Спајајући прву реченицу овог извода са поднасловом једне књиге, која ће тек 
бити поменута, Гете је имао јасну свест о значају и лепоти боравка у римској 
савремености старој две хиљаде година.4 То је онај дубински доживљај који 
се налази у основи истините, али, временом, излизане популарне крилатице 
о Риму као вечитом граду.

4  „Другде човек мора да потражи оно што је значајно, а овде нас то салеће и 
препуњује. Где год човек пође или стане, указују му се најразличитије слике предела, 
палате и рушевине, вртови и дивљина, и удаљени и скучени видици, кућерци, стаје, 
тријумфални лукови и стубови, и све то скупа често толико близу да би се могло 
пренети на један једини лист. Требало би се служити са хиљаду писаљки, јер чему ће 
овде перо! А онда се увече човек умори и исцрпе од силног гледања и дивљења” (Гете 
1962: 187). 
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Још лепше се то каже стиховима нашег великог песника, посвећених 
управо Риму, а у које су уграђени и чувени Гетеови стихови из „Римских 
елегија”: „Али зашто баш Рим? / Eine Welt bist du, o Rom; doch ohne die Liebe / 
Wäre die Welt nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom,/ Узвикнуо је Гете, 
а српски превео песник: /  Цео си свет, о Риме, али љубави лишен / Нити би 
свет био свет, нити би Рим био Рим; / О љубави је дакле реч, и о савршенству 
/ Недовршеног; стално што разара се споља, / А обнавља изнутра, да 
невидљиво нешто / Видљиво постане опет, али обликом новим / Изрази своју 
вест. Овде и рушевине / Сарађују, из века у век, са савршенством” (Иван В. 
Лалић, „Римска елегија”).

Гран тур је два века био привилегован начин образовања. Он 
је васпитавао младе људе на изузетним уметничким делима антике и 
ренесансе, пружао очигледне примере трајања, успона трошења и гашења 
великих цивилизација, превазилазио националне, језичке и верске баријере. 
Била је то својеврсна потрага за културом и коренима цивилизације 
којој су припадали. Упркос бројним разложним и детаљно образлаганим 
приговорима – од монденских и престижних разлога за путовањем који су, 
неретко, били у превази над образовним, до разузданог понашања младежи 
(претежно енглеске) која није могла да се одупре свакојаким врстама изазова, 
чим би се одвојили од породице и родитеља итд. – он је вишеструко испунио 
свој задатак. Он је, најпре, био садржан у емоционално-интелектуалној 
добити са којом су се млади путници враћали у отаџбину. Њима треба додати 
и општију корист стечену познавањем друштвеног устројства земље у којој 
су боравили и евентуалним успостављеним везама са људима од значаја. 

Са становишта ових разматрања треба, најсажетије, поменути још три, 
претходно већ поменута, аспекта образовних похода. Први од њих је писање. 
Многи од путника свих врста (као да су читали Бекона: „зато дневнике 
ваља увести у употребу”) водили су дневнике током путовања или писали 
о њима после, а много је и књига посвећено најзначајнијим путницима свих 
врста. И једна и друга врста текстова драгоцена је за једну могућу историју 
путника и путовања, која би чинила (и чини) један битни сегмент историје 
цивилизације. Многи дневници настали на овим путовањима, скице и 
цртежи простора, зграда и уметничких дела, драгоцено су сведочанство 
о Италији тога времена, понекад и једини преостали докази, али су и за 
историју Гран тура. (Њима треба додати и текстове другог типа, настали из 
разноликих мотива на овим путовањима или после њих.) Међу учесницима 
образовних похода било је много књижевника, уметника и филозофа. Било 
да пишу есеје о путовањима или путописе, Мишел де Монтењ, Фенсис 
Бекон, Ј. В. Гете, Жан Жак Русо и други, оставили су драгоцена дела, која 
су, није тешко претпоставити, истовредна по образовним и уметничким 
својствима. Путовања у Италију била су изузетно значајна за Џона Милтона 
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и у грантуровском продуженом трајању за Стендала, Андерсена, Берлиоза. 
На пример, радња једне од најпознатијих Андерсенових бајки „Психа” 
дешава се у Италији (и, не случајно, главни јунак је млади вајар), а у својим 
путописима, ма о којим крајевима је реч, не пропушта да нагласи да највише 
воли Италију и њену културу). Грантуровска искуства су значајно утицала 
на књижевност, и то не само на путописну, него и на лирску и епску, посебно 
на роман, али то је друга, знатно шира тема и тражи другачији приступ.

Да би млади људи, и њихови старатељи планирали своје руте, време 
боравка у појединим местима итд., било је неопходно да се (пре и у току свога 
пута) обавесте о ономе што могу да виде. Путницима су били на располагању 
водичи-пратиоци, локални или по регијама, али је било неопходно да се 
појаве и књиге са правцима путовања и детаљним описима онога што треба 
да се види, а форма им је зависила од упућености аутора у италијанску 
географију, историју и културу. Већ поменуто Ласелсово дело Путовање 
Италијом (1670), са наведеним поднасловом који је, уз мало слободе, једнак 
његовом садржају, написано је у два тома, на 700 страна. Тридесет пет година 
касније Grand Tour се већ нашао у наслову књиге Виљема Бромлија (1663–
1732) Запажања о Гранд туру кроз Француску и Италију (Remarks on the Grand 
Tour of France and Italy, 1705). Четири и по деценије касније појавио се веома 
коришћени водич Томаса Нугента (1700–1772) са већ устаљеним називом 
Grand Tour – који садржи тачан опис већине градова, места и знаменитих 
места Европе (1749), који је потом доживео више издања.5 Ово су само неки 
од примера из којих се види шта су путници Великог похода све могли да 
виде, али и колика су знања могли да имају и пре него што ступе у Италију 
и непосредно се суоче са њеном историјом и културом. Истовремено, 
Велики поход је и у самој Италији повећао интересовање за своју културу, 
али подстакао и додатна истраживања италијанских и европских археолога 
и историчара уметности за античке споменике. Није претерано рећи да 
су захваљујући образовним путовањима многа дела детаљније описана и 
сачувана. Студије Јохана Вилкелмана (1717–1768) о древној уметности (иако 
превасходно усмерене на грчку антику) незамислива су без његовог боравка 
у Италији. И само су један од примера који се могу навести.

Велики поход био је веома погодан за стварање представа једног народа 
о другима, за оно што се данас уобичајено назива компаративна имагологија. 

5  У издању из 1756. године, наслов је делимично измењен Гранд Тур, или путовање кроз 
Холандију, Италију, Немачку и Француску (Grand Tour, Or, A Journey through the Netherlands, 
Italy, Germany and France). Треба поменути и Маријану Штарке (1761/2–1838), ауторa европског 
водича, такође са више издања, Информација и упутства за путнике по Континенту 
(Information and Directions for Travellers on the Continent, 1824; a new version of the 1820 Travellers; 
expanded and republished as Travels in Europe for the use of Travellers on the Continent and likewise 
in the Island of Sicily, to which is added an account of the Remains of Ancient Italy in 1832), на 658 
страница.
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У сусретима Италијана са странцима (најпре, у већем броју, са младим 
Енглезима) и, обрнуто, странаца са домаћинима, стваране су, потврђиване 
и мењане представе које имају једни о другима (тзв. хетероимажи), али 
су истовремено боље сагледавали и сами себе (тзв. аутоимажи).6  Нпр. у 
једном тренутку, сазнавши за слободнија (разузданија) понашања своје 
аристократске младежи, будуће своје елите, Енглези су се забринули какву 
ће Италијани да добију представу о њима и, још важније, како ће то да утиче 
не само на представу него и на послове њихове империје.7 Са друге стране, 
енглеско друштво је подржавало и сматрало веома корисним грантуровска 
путовања (не само због сазревања младих људи и стицања неопходне 
аристократске уљудности, него због најогољенијих интереса откупљивања и 
доношења многих вредних уметничких дела). 

Али ту се не заустављају грантуровски доприноси имагологији. 
Књижевност ствара слике културе и менталитетске представе, па је, у овом 
погледу, допринос дела насталих током или на искуству путовања и данас 
делатан. Утолико значајнији што се менталитетске представе једног народа о 
другоме или о самима себи мењају, па је њихова историја, а то значи, и историја 
промена, изузетно значајна за имаголошка разумевања или саморазумевања.

Већ почетком XIX века Велики поход је почео да се губи, да би 
средином века био готово завршен. Бројни чиниоци су утицали да један 
велики образовни подухват нестане: Велика француска револуција 1789, 
завршетак велике епохе просвећености и почетак романтизма у европским 

6  Компаративна имагологија, под којом се подразумева истраживање и систематизовање 
слика уопште онако како се јављају у људској свести, што је посебно у садашњем 
постструктуралистичком виђењу света постало веома значајно, јер је у оваквом виђењу свет 
присутан у нама превасходно у виду слика, у непосредном сусрету са стварношћу или као 
сећања, а када је у питању књижевност, слике произлазе из словних знакова и оне сведоче пре 
свега о одређеном стању културе, па зато и Данијел-Анри Пажо (Daniel-Henri Pageaux) говори 
о књижевности као заправо непрестаном произвођењу слика културе (l`imagerie culturelle) 
[...] Слика (лат. imago, франц. image) се сада схвата као историјска и друштвено условљена, 
па је због тога и променљива. Разликују се аутоимажи и хетероимажи, па се и дотадашњи 
стереотипи тумаче као имаготипични системи везани у свом настанку и постојању за 
одређене услове. Компаративна имагологија је неминовно интердисциплинарна и она даје на 
овај начин свој удео осветљавању свеукупне историје културе (Константиновић  2006: 11, 12).

7  „Одјеци грантуровских промашаја производили су типичан имаголошки материјал. 
Посриједи су пријекори младих Британаца који у иноземству испадају раскалашни бедаци 
и тако утјечу на слику нације или пак пропитивање учинка и користи великог путовања 
због рједе видљивих формативних помака након младићевог повратка и земљу. Бити изван 
родитељске контроле на прагу двадесете или млађи са тешким утегом око социјалног врата који 
наговјештава империјалну озбиљност и одговорност, логично отвара простор маштаријама, 
једнократним љубавима без обавезе, коцкању, пићу и осталим мотивима из понуде порочног 
живота. Уосталом, ни споменути далеки и још увек постојећи сродници grand toursa, нису у том 
смисли ништа ћудореднји. Таква је унутарња логика ритуала пријелаза, особито ако укључује 
путовање, односно премјештање из зоне „родитељског надзора” (Duda 2012: 171–172).
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уметностима, али и развој железничког саобраћаја од средине 1840/50-их 
година, масовнији долазак америчких туриста и Италију, и Европу уопште, 
са својом организацијом и врстом интересовања. У другој половини XIX 
века, овим разлозима се придружио снажан индустријски развој и увођење 
институције годишњих одмора, тј. летовања. Једном речи, Grand tour 
и дуготрајни образовни боравци у земљама високих култура (античке, 
ренесансне), са већ успостављеним академским установама, устукнули су 
пред туризмом, пожељним дестинацијама и годишњим одморима. Једна 
велика образовна традиција била је завршена. 

Не може се спорити значај развоја туризма, његов демократски карактер 
и заиста бројне посете знаменитим градовима и локалитетима који се мере 
милионима туриста. Оно што може бити спорно у модерно организованом 
(агенцијском) туризму јесте његов површни дух, туристички дух, који би много 
тога да види и додирне, а мало да разуме. Образовање и самообразовање нису 
битни покретачи масовног туризма. Чак су настале и нове речи и синтагме, 
битно повезане за развојем туризма, мада се њихова употреба проширила на 
разне области. Поменимо само две. Прва је атракција (настала  приближно 
1862, у Француској) да би означила нешто што привлачи пажњу, укључив 
занимљиве и/или забавне културне садржаје. Друга је индустрија доживљаја 
(термин настао у делима америчких социолога и економиста у другој половини 
прошлога века), да означи привредну грану чији је циљ стварање и продаја 
доживљаја различете врсте у многим делатностима, између осталог и у 
туризму. Заједничко и једном и другом термину је стварање и нуђење садржаја 
који, нужно, не траже лични улог и образовни напор. Са мало слободе, може 
се рећи да разлика између грантуровских и туристичких путовања одговара 
разлици између читања класичних дела или гледања филмских ремек-дела, 
са једне стране, и читања забавне књижевности и гледања телевизијских 
серија, које се никада не завршавају јер је у њима разрешење једног заплета 
истовремено и увод у нови.

Али Велики поход и његово искуство не припадају само прошлости. 
Он је, не само симболички, преживео, захваљујући обредима прелаза, у 
образовним просторима, у матурским и апсолвентиким екскурзијама: 
путовање, сходно Русоовој препоруци, завршни степен одређеног 
образовног циклуса и један од видова прославе зрелости. Неки од облика 
савремене школске праксе, одлазак младих људи да после средње школе 
проведу годину дана у другој држави (боравак и рад у породицама итд.) 
учећи језик, упознајући другу културу и одрастајући одвајањем од родитеља 
или размена (мобилност) студената, кроз академске програме, такође се могу, 
уз доста условности, позивати на грантуровски дух. Ван институционалног 
образовања, можда је овај дух најавише оживео у опредељењима америчких 
писаца, не само познате изгубљене генерације, да своје стваралаштво у 
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одређеним периодима вежу за боравак и учење у европским, најчешће 
француским и италијанским, центрима културе. Видимо га и у оним 
просторима  који се именују као културни туризам, у оној мери у којој 
појмови културе и туризма могу међусобно да се подносе и потпомажу. 
Са друге стране, тешко је и непотребно, бројне облике културе путовања 
посматрати као потомке Великог похода, који је у много чему био јединствен, 
мада је, такође, тешко и тврдити, да су сасвим лишени његовог наслеђа. 

Међутим, веза путовања и образовања – у овом раду посматрана 
можда у свом најважнијем цивилизацијском тренутку – нераскидива је. 
Бити на путу истовремено значи кретање кроз простор и време: географија 
се претвара у историју, историја у културу, а све три области у најдубље лично 
искуство. Путник је човек који није пристао да се лиши свог образовног 
хода у којем се, као ретко где, преплићу, допуњују и снаже радосна емоција 
и отривалачко знање.

3. Уместо закључка. Историјски увид у образовни значај путовања дат 
је укратко с намером да покажемо како путовање почиње да се разумева као 
значајан вид васпитања упоредо са развојем мисли о образовању, у 17. и 18. 
веку. Велики поход је настао као последица, али је, истовремено, и сам био 
повод теоријском промишљању о смислу и важности путовања за одрастање 
личности, као и за њено укупно лично и друштвено деловање. Проучавање 
путовања представља сложену дисциплину (која је већ добила име) и у 
себи обухвата и бројне друге аспекте, о којима ће можда бити речи у неком 
следећем раду. 

Да се, на крају, вратимо на почетак рада и на његов повод, на предмет 
Путовања као вид образовања и културе. Њиме се хтело само указати на 
неопходност да се млади људи, будући наставници, упознају са значајем 
и образовним могућостима путовања, да негују и јачају свест о томе када 
планирају и остварују стручне екскурзије. Овај рад је и замишљен као прилог 
неговању те свести.
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Aleksandar Jovanović

TRAVEL AS A FORM OF EDUCATION AND CULTURE

Summary

A one-semester elective course entitled Travel as a Form of Education 
and Culture was included for the first time in the curriculum of the Teacher 
Education Faculty in Belgrade in the academic year 2017/2018. The course 
was designed as a theoretical-applicative academic course the goal of which is 
to provide the pre-service primary and preschool teachers with the knowledge 
about travel and its various forms in different periods, as well as to make them 
more aware of its educational role and the necessary professional and practical 
preparation of school excursions. This paper, which deals with some aspects of 
travel, provides a historical outline of the educational role of travel in order to 
demonstrate how travel began to be considered as an important form of educa-
tion, parallel with the development of the education-related ideas and concepts 
in the 17th and 18th century. The author first looks at the first important es-
says and encyclopaedia entries related to the educational role of travel (Francis 
Bacon, Richard Lassels, Michele de Montaigne, and Louis de Jaucourt). The 
Grand Tours, as the biggest and most significant educational endeavour of this 
kind, is analysed further on in the paper. Even today, despite numerous tech-
nological, educational, and civilisational changes, travel has not lost its educa-
tional role. The purpose of the identification and consideration of these aspects 
of educational travel is to point to the necessity of familiarising the pre-service 
teachers with the relevance and educational potential of travel and building 
their awareness of the topic when they plan and organise school excursions.

Кeywords: Grand Tours, Age of Enlightenment, travel, pilgrimage, 
travel essays, imagology, itinerology, cultural tourism, school excursions, Fran-
cis Bacon, Richard Lassels, Michele de Montaigne, Louis de Jaucourt, Johann 
Wolfgang Goethe.
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НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ У 
РЕФОРМИСАНИМ ПРОГРАМИМА  

ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ

Резиме: На почетку рада предочене су бројне промене у настав-
ним програмима, које су довеле до разнолике заступљености народне 
књижевности у наставном проучавању. У раду се анализира жанровска 
разноврсност народне (усмене) књижевности у реформисаним програ-
мима за основну школу и указује се на могућности динамике интерпре-
тације књижевног текста и корелативне приступе којима се оства-
рују програмом предвиђени исходи у настави. Показало се да естетска 
вредност, хуманистички значај, тематска и жанровска поливалент-
ност, хумор и језичко и изражајно богатство народне (усмене) књи-
жевности представљају изазов за савремену наставу српског језика и 
књижевности.

Кључне речи: народна (усмена) књижевност, наставни програ-
ми за основну школу, уџбеници.

Полазећи од тога да настава српског језика и књижевности у школи 
омогућује ученицима да стекну разноврсна знања и умења, од којих у 
доброј мери зависи њихова књижевна и општа култура, читање и тумачење  
репрезентативних дела усмене (народне) књижевности представља приори-
тетан наставни задатак. Увидом у школске програме за основну школу од 
30-их година 20. века до данас уочава се разнолика заступљеност народне 
књижевности у настави.

Наставни план и програм за Српскохрватско-словеначки језик из 
1926. године и Привремени наставни програм за основну школу из 1927. 
уврстили су жанровски разноврсне текстове усмене књижевности у школске 
програме за основну школу:

 • обичајне лирске народне песме (здравице и сватовске песме);
 • епске народне песме о боју на Косову (Комади од различнијех ко-

совскијех пјесама, народне песме Цар Лазар и царица Милица, 
Смрт Мајке Југовића);

1 natasoso06@gmail.com
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 • епске песме о Марку Краљевићу (Марко пије уз Рамазан вино, 
Марков Шарац и Арапова Бедевија);

 • одломци из народних епских песама Диоба Јакшића и Почетак 
буне против дахија;

 • народне приче Господ је јачи, Све, све, али занат, Цар и пијаница, 
Турчин, Србин и Циганин; 

 • кратке говорне облике (народне загонетке, питалице и пословице 
о раду).2 

Наведени избор књижевних дела показује да су се у наставним 
програмима за основну школу у трећој деценији 20. века превасходно 
налазили садржаји из усменог стваралаштва којима се остваривала 
васпитност наставе књижевности и неговала свест ученика о значају улоге 
језика у очувању националног идентитета.

Привремени наставни програм за ниже разреде гимназија, који је 
усвојен 1926. године3 предвидео је проширење корпуса епских народних 
песама и прозних текстова усмене књижевности. У наставно проучавање се 
уводе: 

 • народне басне (Лисица и курјак, Лав и медвед, Лав и миш, Цврчак 
и мрави, Магарац и коњ, Коњ и бик, Славуј и паун, Туђе перје);

 • народне приповетке (Ко мање иште, више му се даје, Праведна 
пресуда, Све, све, али занат, Ко није добро свезао?);

 • епске народне песме и предања о Марку Краљевићу (Маркова 
снага, Марко Краљевић и вила, Марко и Андрија, Марков одлазак 
у Призрен, Марко и соко, Краљевић Марко и бег Костадин, Турци 
и Марко на слави, Урош и Мрњавчевићи, Смрт Марка Краљевића, 
Марково стопало, Краљевић Марко и Милош Обилић, Маркова 
ливада, Марко као краљ, Маркова побожност). 

У избору текстова из народне књижевности водило се рачуна 
о васпитању ученика у духу толеранције и поштовања различитих 
националних, верских и културних обичаја. Идеја о јединству различитих 
народа који живе у истој држави (Срба, Хрвата и Словенаца) подстакнута је 
и избором дела из народне традиције.4 Домаћа лектира обухватала је народне 
приповетке и предања (Ћоса и џин, Јарац Живодерац, Ко мање иште, више 
му се даје, У цара Тројана козје уши, Стрижено – кошено, Дванаест мрва). У 
програму су се нашли књижевни текстови који афирмишу рад, породичне 
вредности, поштовање традиције и негују патриотска осећања и слободарске 

2 Видети: Вујанац, М. А. (1931). Читанка за IV разред основних школа у Краљевини Југославији,  
Београд: Издавачка књижарница Геце Кона.

3 Привремени наставни програм за ниже разреде средњих школа, стр. 8–11. 

4 Вуловић, З. В. (1926). Читанка за први разред средњих школа, Београд: Издање књижарнице 
Рајковића и Ћуковића.
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идеје. Читанка Зоре В. Вуловић из 1928. године садржала је значајан корпус 
књижевних текстова усмене књижевности који су подстицали код ученика 
љубав према ближњима и свест о неговању традиције и културе српског 
народа (Како се моли Богу у нас, У славу Божју, Крсно име, Божић, Додоле, 
Кад девојка улази у кућу, Манастири Вука Стефановића Караџића, Бог ником 
дужан не остаје, Како се крсно име служи, Ко крсно име слави, оном и помаже, 
Рођење Христово, Пред кућом кад игра додола, Диоба Јакшића)5. 

Године 1948. објављен је Наставни план и програм за основну 
школу6, који је садржао проширен корпус текстова из разноврсног усменог 
стваралаштва: 

 • лирске посленичке, шаљиве и породичне народне песме (Кујунџија 
и хитропреља, Женидба врапца Подунавца, Сестре без брата);

 • народне епске песме старијих, средњих и новијих времена (Кома-
ди од различнијех косовскијех пјесама, Смрт Мајке Југовића, Мар-
ко Краљевић и Љутица Богдан, Марко Краљевић и Муса Кесеџија, 
Марко Краљевић и вила, Рашта Новак оде у хајдуке, Три хајдука, 
Стари Вујадин, Бој на Мишару);

 • народну бајку, шаљиву народну причу и предање (Чардак ни на 
небу ни на земљи, Еро и кадија, Како се Краљевић Марко јунаштву 
научио);

 • кратке говорне облике (народне пословице, загонетке, питалице, 
изреке).

Запажа се, по први пут, увођење у наставно проучавање епских 
народних песама о хајдуцима, чиме се изграђује и богати свест ученика о 
правичности и заштити угрожених. 

Први наставни план и програм реформисане школе7 у осмогодишњем 
трајању усвојен је 8. јула 1959. године8 и незнатно коригован 1963. године.9 
У њему је највише пажње посвећено васпитности наставе књижевности. 
У разредној настави учитељ је имао слободу избора текстова из народне 
књижевности које ће обрађивати са ученицима на часовима матерњег језика. 
На часовима су се читале и тумачиле краће лирске и епске песме, народне 
приповетке и бајке. Наставно проучавање народне књижевности подстицало 

5 Вуловић, З. В. (1928). Читанка за четврти разред средњих школа. Београд: Издање 
књижарнице Рајковића и Ћуковића.

6 Према том Наставном плану и програму за основне школе за школску 1948/49. годину (Знање, 
Београд, стр. 4–19).

7 Године 1959. донет је Закон о јединственој основној школи, којим су основне школе спојене 
са нижим гимназијама, и тако настају седмогодишње, а потом и осмогодишње основне школе.  

8 Наставни план и програм за основну школу, Просвјетни вјесник, бр. 5, 1960, стр. 65–71. 

9 Наставни план и програм за основну школу у Социјалистичкој Републици Србији, Завод 
за основно образовање и васпитање наставника, Савремена школа, Београд, 1963, стр. 5–45. 
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је истраживачку радозналост ученика и развијало позитивне особине 
(марљивост, истинољубивост, храброст, љубав према слободи и једнакости). 
У избор текстова из народне књижевности ушла су остварења која су 
„пружала и одговарајућу морално-естетску поруку својим читаоцима”.10

Године 1976. усваја се измењен и осавремењен Заједнички програм 
васпитно-образовног рада у основној школи. У избору текстова водило се 
рачуна да они по тематици и обиму одговарају узрасту ученика, али и да 
читање и проучавање школске и домаће лектире подстакне самостални 
стваралачки рад ученика и помогне им у формирању критичког погледа на 
свет.11 Корпус прописаних и препоручених текстова народне књижевности 
у основној школи обухватао је: 

 • народне епске песме старијих, средњих и новијих времена (Же-
нидба Душанова, Косовка Дјевојка, Цар Лазар и Царица Милица, 
Смрт Мајке Југовића, Марко Краљевић укида свадбарину, Марко 
Краљевић и Муса Кесеџија, Орање Марка Краљевића, Почетак 
буне против дахија, Три сужња, Бој на Мишару);

 • шаљиве народне приче (Еро и Турчин, Утопио се поп што није 
руку дао), 

 • народне приповетке Краљ и чобанин, Дјевојка цара надмудрила, 
Међедовић;

 • легендарну причу Свети Сава и ђаво;
 • народну бајку Аждаја и царев син;
 • народну басну Гавран и лисица;
 • народне загонетке и пословице; 
 • лирску породичну народну песму Највећа је жалост за братом и 

посленичку народну песму Наджњева се момак и дјевојка;
 • народну баладу Хасанагиница и народну романсу Стојан и 

Љиљана.
Наставна интерпретација програмом предвиђених дела из народне 

књижевности требало је да подстакне интересовања ученика и љубав 
према народној књижевности, да развије код ученика осећај за лепо и 
вредно и подстакне њихову истрајност у читању и књижевних дела усменог 
стваралаштва.

У Наставном плану и програму12 из 1984/85. године у програму су се 
нашли и следећи текстови из народне књижевности: 

 • народне епске песме (Зидање Скадра, Марко Краљевић и орао);

10 Исто, стр. 40. 

11 Гудељ, П. (1978). Читанка Ведар дан за шести разред основне школе, Београд: Завод за 
уџбенике и наставна средства.

12 Заједнички програм васпитно-образовног рада 1984/85. Српскохрватски језик, Просветни 
гласник, бр. 3, 4 и 5, стр. 155–186. 
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 • шаљиве народне приче и новеле (Еро с онога свијета, Дјевојка 
цара надмудрила);

 • митолошка народна лирска песма Град градила бјела вила и 
 • избор народних пословица о слози, слободи, доброти, поштењу, 

достојанству и искрености.13

Године 1990. просветне власти су донеле Правилник о наставном 
плану и програму основног образовања и васпитања, који је имао неколико 
допуна и примењиван је од школске 1990/91. за пети разред, 1991/92. за 
шести разред, 1992/93. за седми и 1993/94. за осми разред, па све до 2006. 
године.14 Корпус текстова из народне књижевности обухватао је:

 • обредне, посленичке и љубавне народне лирске песме (Вила зида 
град, Наджњева се момак и дјевојка, Српска дјевојка);

 •  народне епске песме старијих времена (Свети Саво, Зидање Ска-
дра, Женидба Душанова);

 • народне басне (Није вјера тврђа у јачега, Лав, магарац и лисица, 
Зец и лисица);

 • народне бајке (Аждаја и царев син, Међедовић);
 • народне новеле (Дјевојка цара надмудрила, Краљ и чобанин);
 • шаљиву народну причу Еро с онога свијета;
 • народне пословице о мудрости и марљивости, питалице, загонет-

ке, изреке, клетве, заклетве. 
Ученици се оспособљавају за самосталну анализу лирских и епских 

народних песама, народних бајки, новела и шаљивих прича, као и кратких 
фолклорних форми. Они тумачe уметнички свет и стваралачке поступке 
у структури обрађених дела, процењују идејно-естетске, језичко-стилске и 
друге доминантне вредности народног стваралаштва и развијају критички 
однос према тематизованим појавама у свету књижевног дела. У уџбеницима 
се појављују примери стрипа подстакнути усменим стваралаштвом (нпр. 
Женидба Душанова Ђ. Лобачова).15 

Од 2008. године примењује се реформисани Наставни план и програм 
за основну школу, који је у школски програм увео богат избор примарних 
текстова из народне књижевности и драгоцене секундарне изворе за њихово 
проучавање.

13 Видети: Илић, П. и Петровић, М. (1985). Читанка Иза шума, иза гора за пети разред 
основне школе, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Нови Сад: Покрајински завод 
за издавање уџбеника.

14 Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања, Просветни 
гласник, бр. 4, Београд, 1990, стр. 3.

15 Видети: Бајић, Љ., Мркаљ, З. (2002). По јутру се дан познаје – читанка за 5. разред основне 
школе, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
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Избор текстова из народне књижевности пружа могућност настав-
нику да подстиче истраживачки, проналазачки, стваралачки и сатворачки 
однос ученика према књижевноуметничком делу усмене уметности речи. 
Заступљеност књижевних дела народне књижевности у реформисаним 
програмима за разредну наставу у првој деценији 21. века представићемо 
следећим табеларним приказом:

Табела 1: Заступљеност књижевних текстова усмене књижевности у реформиса-

ним програмима за разредну наставу у првој деценији 21. века.

Лирска народна по-
езија

Епска народна 
поезија

Прозни жанрови
народне књижев-

ности

Кратки говор-
ни облици

I Шаљива песма Ја сам 
чудо видео; обредна 
лирска песма Божић 

штапом бата;
народна песма Сла-

вујак

/

Народне приче Го-
луб и пчела, Свети 

Сава и ђаци, Три 
ловца

загонетке, 
пословице, 
брзалице

II Шаљиве песме Смеш-
но чудо, Мишја моба, 

Да вам певам што 
истина није; народна 
успаванка Мајка Јова 

у ружи родила;
Породична народна 
лирска песма Играло 

је девет брата

Марко Краље-
вић и орао; 

шаљива народ-
на прича Клин-

чорба

Народне приче Се-
дам прутова, Све-
ти Сава и отац и 
син; народна басна 
Коњ и магарац, Ли-

сица и гавран;
народна бајка Би-

берче

 загонетке,  
питалице и 
пословице

III  Породична народна 
песма Двије сеје бра-

та не имале;
Обичајне народне пе-

сме (избор)
Народне успаванке 

(избор); Шаљива на-
родна песма Женидба 

врапца Подунавца

Марко Краље-
вић и бег Кос-

тадин

Народне припове-
тке Ветар и Сунце, 
Свијету се не може 

угодити, Свети 
Сава и сељак без 

среће, Лав и човек;
народна басна Вук 

и јагње;
народне бајке Чар-
дак ни на небу ни 
на земљи; шаљива 
народна прича Јао, 
жено, изједе ме вук!

брзалице, 
разбрајалице, 

пословице, 
загонетке, 
питалице 
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IV Народна песма Јелен-
че; посленичка на-

родна песма Наджње-
ва се момак и девојка

Јетрвица 
адамско ко-
лено, Стари 

Вујадин

Народна при-
ча о животињама 

Међед, свиња и ли-
сица; народне при-

поветке Најбоље 
задужбине; народ-
на бајка Пепељуга

Заступљеност књижевних дела народне књижевности у реформи-
саним програмима за предметну наставу у првој деценији 21. века предста-
вићемо следећим табеларним приказом.

Табела 2: Заступљеност књижевних текстова усмене књижевности у реформиса-

ним програмима за предметну наставу.

Лирска  
народна  
поезија

Епска народна по-
езија

Прозни жанрови
народне књижевности

Кратки го-
ворни об-

лици
V Mитолошка 

песма Вила 
зида град;

обредне на-
родне лирске 
песме Војевао 
бели Виде, ко-
ледо, Божић, 

Божи
 Бата!, Опет 
кад игра додо-
ла, Домаћину

Свети Саво, Зидање 
Скадра, Женидба 

Душанова, Урош и 
Мрњавчевићи

Народне бајке Аждаја и 
царев син, Три јегуље; 

шаљиве народне приче 
Еро с онога свијета, Ни 
ја с ђаволом, ни ти с Бо-

гом, Двије љенштине, 
Добра хвала, И вриједи!, 

Крепао котао; народ-
на новела Дјевојка цара 

надмудрила;
прича о животињама 

Побијеђени вук, Мачкова 
женидба;  народна басна 
Није вјера тврда у јачега

Народне 
умотворине 
(загонетке, 
пословице, 

изреке, 
питалице)

VI Породичне 
лирске на-

родне песме 
(избор);

Народне ус-
паванке (из-

бор)

Комади од различ-
нијех косовскијех 

пјесама, Цар Лазар 
и царица Милица, 
Смрт Мајке Југо-
вића, Косовка Дје-

војка, Марко Краље-
вић и вила, Урош и 

Мрњавчевићи, Мар-
ко Краљевић укида 
свадбарину, Марко 
Краљевић и Муса 

Кесеџија

Народно предање Марко 
Краљевић

/



242

VII  Посленич-
ке народне 

лирске песме 
(избор); Љу-
бавни раста-

нак

Народне епске пе-
сме Диоба Јак-

шића, Смрт војводе 
Пријезде, Старина 
Новак и кнез Бого-

сав, Мали Радојица, 
Иво Сенковић и ага 

од Рибника, Ропство 
Јанковић Стојана

Народна бајка Златна 
јабука и девет пауница; 
народно предање Свети 
Сава и богати Гаван; ле-
гендарне приче Свети 

Сава и ђаво, Свети Сава 
и браћа која се деле, Све-
ти Сава и отац и мати 
с малим дјететом, Све-

ти Сава и два супарника

Народне 
брзалице, 

разбрајали-
це, посло-
вице, заго-
нетке, пи-
талице, из-

реке

VIII Народна пес-
ма Српска де-
војка; Љубав-

не народне 
лирске песме 
(избор); на-

родна роман-
са Стојан и 
Љиљана, на-
родне баладе 
Хасанагини-
ца, Женидба 

Милића 
Барјактара

Почетак буне про-
тив дахија, Бој на 

Мишару, Три сужња

Народне приповетке Не-
мушти језик, Усуд

Школска лектира је обогаћена избором научнопопуларних и 
информативних текстова из народне књижевности.16 Избор текстова је 
обухватао следеће ауторе и њихова остварења: Павле Софрић Нишевљанин 
– Главније биље у народном веровању и певању код нас Срба (одељци о ружи, 
босиљку, храсту, липи, јабуци), Веселин Чајкановић – Студије из српске 
религије и фолклора (Сунце, Месец, ружа, босиљак), Вук Стефановић Караџић 
– Живот и обичаји народа српског (избор), Српски митолошки речник 
(избор) и М. Недељковић – Годишњи обичаји у Срба (избор).

16 Правилник о наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања, 
„Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 62/03, 64/03, 62/04, година 2007, стр. 7–14. 
Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања, 
„Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, год. LVII – бр. 5/2008, Београд, 
26. мај 2008, стр. 2–8. Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања 
и васпитања, „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/2009 од 10. 06. 2009. године, 
стр. 2–9. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања, 
„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/2010, година LIX, стр. 13–16.
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Наставни програми наставе и учења су усвојени у периоду од 2017. 
до 2019. године.17 Избор књижевних текстова из народне књижевности у 
реформисаним програмима наставе и учења за основну школу карактерише 
жанровска разноврсност, књиженоуметничка репрезентативност изабраних 
дела, њихова примереност узрасту ученика, поступност и систематичност у 
увођењу књижевнотеоријских појмова, корелативност наставних садржаја са 
другим предметима и тематско-мотивска и жанровска сродност књижевних 
текстова из народне и ауторске књижевности.

У Наставним програмима за разредну наставу заступљени су 
разноврсни жанрови усмене књижевности: 

 • народне умотворине (загонетке, брзалице, питалице, разбрајали-
це, пословице);

 • народне басне (Лисица и гавран, Коњ и магарац, Бик и зец); 
 • народне успаванке (Мајка Јова у ружи родила, Санак иде низ улицу);
 • шаљиве народне песме (Ја сам чудо видео, Да вам певам што ис-

тина није, Мишја моба и Женидба врапца Подунавца);
 • поучне приче/приповетке (Голуб и пчела, Деда и репа, Свети Сава 

и ђаци, Седам прутова, Свети Сава, отац и син, Свети Сава и 
отац и син с малим дјететом, Свети Сава и сељак без среће, 
Свијету се не може угодити, Ветар и Сунце, Најбоље задужбине);

 • епске народне песме (Марко Краљевић и бег Костадин, Орање 
Марка Краљевића, Милош у Латинима);

 • народне бајке (Чардак ни на небу ни на земљи, Баш-Челик (читање 
у наставцима), Пепељуга);

 • прича о животињама (Међед, свиња и лисица);
 • епско-лирска песма (Јетрвица адамско колено).

Анализа реформисаних програма наставе и учења показује да су у 
првом и другом разреду основне школе равномерно заступљене лирске 
песме (народне успаванке, шаљиве народне песме) и краћи прозни текстови 
усмене књижевности (народне басне, поучне приче, краћи говорни облици), 
док у трећем разреду преовлађује епика и у поезији (епске народне песме 
о Марку Краљевићу) и у прози (народне приповетке и бајке). У четвртом 
разреду обрађују се дужи лирски и епски текстови (лирска шаљива народна 
песма Женидба врапца Подунавца, лирско-епска песма Јетрвица адамско 
колено, народна бајка Пепељуга, поучне народне приче о Светом Сави и 
прича о животињама Медвед, свиња и лисица).

Књижевни текстови који су предмет наставног проучавања 
представљају репрезентативне примере усмене књижевности (преузети 

17  Правилник о програмима наставе и учења доступни су на сајту Завода за унапређивање 
образовања и васпитања на zuov. gov.rs (Видети: Просветни гласник, бр. 11, Београд, 15. 8. 
2019, стр. 1–6; 61–69; Просветни гласник, бр. 5, Београд, 27. 5. 2019, стр. 6–10; 61–69.
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су из збирки песама или прозе Вука Стефановића Караџића, из Српског 
рјечника или Живота и обичаја народа српског). Својим структурним и 
идејним особеностима избор текстова из народне књижевности омогућава 
остварење исхода, али и образовних (превасходно естетских), васпитних и 
функционалних циљева у настави српског језика. Уз доживљајно, изражајно/
интерпретативно читање, примењују се и истраживачко читање, као и 
компаративан приступ у наставном проучавању.

У програму за разредну наставу постоји поступност и систематичност 
увођења књижевних текстова усмене књижевности и њихова тематско-
мотивска сродност са књижевним делима ауторске њижевности. Такав избор 
наставних садржаја пружа могућност за упоредно проучавање народних басни 
(Лисица и гавран, Коњ и магарац, Бик и зец) и ауторских басни (Коњ и магарац, 
Пас и његова сенка, Два јарца, Две козе Доситеја Обрадовића, Корњача и зец, 
Цврчак и мрав Ла Фонтена, Лисица и рода и Лав и миш Езопа), народних прича 
из српске и словенске културне баштине (народна прича Голуб и пчела, руска 
народна прича Деда и репа), народних епских песама о Марку Краљевићу 
(Орање Марка Краљевића, Марко Краљевић и Бег Костадин) и лирске песме 
Занимање Марка Краљевића Бранка Стевановића, народне бајке Пепељуга и 
истоименог драмског текста Александра Поповића, народних прича о Светом 
Сави и ауторских текстова о Светом Сави (Химна Светом Сави, Златно јагње 
Светлане Велмар Јанковић). Наставно проучавање српских народних бајки 
могуће је обрађивати у компаративном приступу са ауторским бајкама Десанке 
Максимовић, Гроздане Олујић, Браће Грим, Ханса Кристијана Андерсена, 
Александра Сергејевича Пушкина и Оскара Вајлда.

Поређењем књижевних текстова из народне и ауторске књижевности 
ученици стичу сазнање о универзалним вредностима народне књижевности 
које се као матрица уграђују у ауторско стваралаштво и представљају снажну 
инспирацију за настанак књижевних дела разноврсних жанрова. У првом 
разреду се обрађују народне загонетке и загонетке Десанке Максимовић. 
У трећем разреду се тумаче две епске народне песме о Марку Краљевићу 
(Орање Марка Краљевића и Марко Краљевић и бег Костадин, лирска песма 
Занимање Марка Краљевића и приповетка Златно јагње Светлане Велмар 
Јанковић. У компаративном приступу се у трећем разреду сагледавају 
народна бајка Пепељуга и драматизована бајка Пепељуга А. Поповића.

Наставни програми за разредну наставу осмишљени су тако да  
пружају могућност наставницима да пореде књижевне текстове усмене 
књижевности истог жанра. Упоређујући епске песме о Марку Краљевићу, 
ученици могу градити слику епског јунака, односно Марков портрет и 
његове особине које су на различите начине представљене у песмама 
Орање Марка Краљевића и  Марко Краљевић и бег Костадин. Од ученика 
се очекује да на основу прочитаних књижевних текстова умеју да истакну 
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тему, одреде главни догађај, време (редослед догађаја) и место дешавања, 
да праве разлику између главних и споредних ликова, вреднују њихове 
позитивне и негативне особине и поступке, умеју да праве разлику између 
доброг и лошег поступања и да изразе своје ставове о понашању ликова у 
књижевном делу и аргументују их примерима из текста. Ученици би требало 
да, сходно својим могућностима, умеју да формулишу поуке, да опишу свој 
доживљај прочитаних књижевних дела, да укратко образложе свој утисак, 
став и мишљење и изражајно рецитују песме и читају прозне текстове. Први 
пут се у другом разреду основне школе кратки говорни облици појављују 
као домаћа лектира, што ће у предметној настави бити случај са народним 
епским стваралаштвом. У лектири за трећи разред програмом је предвиђено 
да се бајка Баш-Челик обрађује као књижевни текст за читање у наставцима. 
Током читања те народне бајке у наставцима ученици негују истрајност у 
читању и у усвајању њених доминантних естетских и васпитних вредности.

Заступљеност књижевних дела народне књижевности у реформиса-
ним програмима наставе и учења за разредну наставу представићемо 
следећим табеларним приказом:

Табела 3: Заступљеност књижевних текстова усмене књижевности у реформиса-

ним програмима наставе и учења за разредну наставу.

Лирска народна поезија Епска народна  
поезија

Прозни жанрови
народне књижевности

Кратки  
говорни  
облици

I Шаљива песма Ја сам 

чудо видео /
Народне приче Голуб и пче-

ла, Свети Сава и ђаци, Деда 

и репа; Народна басна Лиси-

ца и гавран

загонетке, 
брзалице

II Шаљиве песме Мишја 

моба, Да вам певам што 

истина није; народна 
успаванка Мајка Јова у 

ружи родила, Санак иде 

низ улицу

/
Народне приче Седам пруто-

ва, Свети Сава и отац и син, 
Свети Сава и отац и син с 

малим дјететом

загонетке,  
питалице, 
брзалице, 
пословице

III  
/

Марко Краљевић 

и бег Костадин, 
Орање Марка 

Краљевића

Народне приповетке Свијету 

се не може угодити, Свети 

Сава и сељак без среће; наро-
дне бајке Чардак ни на небу 

ни на земљи, Баш-Челик;

            /

IV Шаљива народна песма 
Женидба врапца Поду-

навца

Милош у Лати-
нина, Јетрвица 
адамско колено

Народна прича o животиња-
ма Међед, свиња и лисица

Народне приповетке Најбоље 
задужбине, Ветар и сунце;
Народна бајка Пепељуга

/
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Заступљеност књижевних дела народне књижевности у рефор-
мисаним програмима наставе и учења за предметну наставу представићемо 
следећим табеларним приказом:

Табела 4: Заступљеност књижевних текстова усмене књижевности у реформиса-

ним програмима наставе и учења за предметну наставу.

Лирска народна 
поезија

Епска народна пое-
зија

Прозни жанрови
народне књижевности

Кратки  
говорни  
облици

V Mитолошка пе-
сма Вила зида 

град; посленичке 
народне лирске 
песме (избор); 

породичне лирс-
ке народне пе-

сме (избор); на-
родне успаванке 

(избор)

Свети Саво, Зидање 

Скадра, Женидба 

Душанова, Урош и 

Мрњавчевићи

Народне бајке Аждаја и ца-

рев син, Биберче, Три јегуље; 
шаљиве народне приче 

Еро с онога свијета, Двије 

љенштине, Добра хвала, И 

вриједи!, Крепао котао;
Народна новела Дјевојка 

цара надмудрила, Све, све, 

али занат;

Народне 
умотвори-

не (загонет-
ке, послови-
це, брзалице, 

питалице)

VI Обредне наро-
дне лирске пе-

сме
(избор) 

Комади од различ-

нијех косовскијех пје-

сама, Цар Лазар и ца-

рица Милица, Смрт 

Мајке Југовића, Ко-

совка Дјевојка, Мар-

ко Краљевић и вила, 
Урош и Мрњавчевићи, 
Марко Краљевић уки-

да свадбарину, Марко 

Краљевић и Муса Ке-

сеџија, Орање Марка 

Краљевића

Народно предање Марко 

Краљевић

               
         /

VII  / Диоба Јакшића, Смрт 

војводе Пријезде, 
Смрт војводе Кајице, 
Болани Дојчин, Ста-

рина Новак и кнез Бо-

госав, Мали Радоји-

ца, Стари Вујадин, 
Иво Сенковић и ага од 

Рибника, Ропство Јан-

ковић Стојана

Златоруни ован, Чудотвор-

ни прстен, Међедовић; на-
родно предање Свети Сава 

и богати Гаван; легендарне 
приче Свети Сава и ђаво, 

Свети Сава и браћа која се 

деле, Свети Сава и отац и 

мати с малим дјететом, 
Свети Сава и два супарни-

ка, Свети Сава и лекар

брзалице, 
разбрајали-
це, послови-
це, загонет-
ке, питалице 
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VIII Народна песма 
Српска девојка, 
Љубавне наро-
дне лирске пе-

сме (избор), Љу-

бавни растанак

Обичајне наро-
дне лирске пе-

сме (избор)

 Почетак буне про-

тив дахија, Бој на 

Мишару, Три сужња, 

Бој на Чокешини

Народна приповетка Усуд   /

Корелативност наставних садржаја постаје доминантна особеност 
реформисаних програма наставе и учења. У петом, шестом и седмом разреду 
основне школе на тај начин се тумаче народна бајка Биберче и драма за децу 
Биберче Љ. Ђокића. Марко Краљевић се сагледава и као јунак драме И ми трку 
за коња имамо М. Станисављевића, Позориште В. Војиновић и приповетке 
Сирото ждребе С. Велмар Јанковић. Свети Сава се проучава у народној епској 
песми Свети Сава, легендарним причама и предањима о Светом Сави али 
и у ауторској књижевности (Свети Сава Војислава Илића, Прича о Светом 
Сави Матије Бећковић, Савин монолог Десанке Максимовић, прозни запис о 
Светом Сави Милоша Црњанског). На тај начин ученици увиђају да народна 
књижевност по својим универзалним естетским и моралним вредностима 
представља извориште модерног стваралаштва.

Током обраде књижевних текстова из народне књижевности 
ученици развијају прва литерарно-естетска искуства и формирају своје 
ставове о делу које слушају или читају. Избор текстова народне књижевости 
утиче и на формирање естетског укуса ученика, изграђује и богати свест 
ученика о културном и националном идентитету и обогаћује их сазнањима 
о специфичној поетици усмене уметности речи и њеним везама са 
књижевностима и културама других народа. На тај начин дела народне 
књижевности доприноси формирању, развијању и неговању читалачких 
навика код ученика, богаћењу речника ученика, ширењу њихових сазнајних 
видика и омогућује да ученици заволе и радо читају репрезентативна 
остварења народне књижевности.
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Nataša B. Stanković Šošo

ORAL LITERATURE IN REFORMED CURRICULА 
AND TEXTBOOKS FOR PRIMARY SCHOOL

Summary

This paper displays numerous changes in the curriculum for primary 
school, which led to a diverse representation of oral literature in the teach-
ing process. The presence of oral literature genres in the reformed elementary 
school curricula is likewise the subject of analysis, so the paper points out the 
various possibilities of the dynamics in the interpretation of the literary text, as 
well as the correlative strategies that achieve the program’s predicted learning 
outcomes.

In conclusion, the paper offers a synthesis of the results obtained in 
the research, aiming to offer original methodological outlines for the teach-
ing of oral literature in primary school and to anticipate new prospects on the 
presence of oral literature in the future curricula, work projects and levels of 
processing. Aesthetic value, humanistic importance, thematic and genre poly-
valence, humor, the linguistic and artistic richness of oral literature remain a 
challenge for contemporary teaching of Serbian language and literature.

Keywords: oral literature, elementary school curricula, elementary 
school textbooks.
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Учитељски факултет, Универзитет у Београду

ИСХОДИ И ЛЕКТИРА 
– кроз нове програме за разредну наставу књижевности –

Резиме: У концепцији наставе засноване на стандардима и из 
њих произашлим исходима, настава књижевности заузима посебно 
место и отвара низ методичких питања. Најпре, како дефинисати 
стандарде и исходе за наставу књижевности, а посебно како измерити 
врсту и степен разумевања књижевног дела, јер не постоји исход од-
војив од дела кога се тиче. Зато је веома битно размотрити природу, 
садржај и улогу лектире у програмима за наставу књижевности. Не 
само да није свеједно на којим се делима остварују одређени књижевно-
теоријски и књижевноисторијски исходи него је веома важно да на де-
лима која читају у настави ученици заволе књижевност и богате своју 
личност. Зато су уопштени исходи не само непрецизни него заобилазе 
оно што је најбитније у читалачком сусрету ученика и дела. У овом 
раду се стога разматра место и улога лектире у новим програмима 
наставе и учења, са циљем да се рехабилитује важност процеса чи-
тања, разумевања вредних књижевних дела и систематског изграђи-
вања љубави према књижевности. Будући да су нови наставни про-
грами у великој мери засновани на исходима, неопходно је да они буду 
тако исказани да се сасвим приближе сваком појединачном делу које се 
обрађује, чак да произађу из њега.

Кључне речи: програми наставе и учења, настава књижевнос-
ти, стандарди постигнућа, исходи, знање о књижевности, разумевање 
књижевног дела, лектира.

У Републици Србији завршена је реформа наставних програма за ос-
новну школу, започета 2017. године. Школске 2018/2019. године прва генера-
ција ученика првог и петог разреда учила је по новим наставним програми-
ма. Средином 2018. усвојени су програм за други и шести разред, који су у 
употреби од школске 2019/2020, док су током 2019. уобличени и програми за 
трећи и седми, односно четврти и осми разред. Њихова примена почиње од 
наредне школске године, односно школске 2021/2022. Нови програми, сход-

1  valerija.janicijevic@uf.bg.ac.rs
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но намерама Закона о основама система образовања и васпитања2, стављају 
нагласак на исходе, односно на конкретизацију и проверљивост знања, као 
и способности које ученици треба да поседују на одређеном узрасту. Овим 
је важан резултат који ученици постижу, а све са циљем „повећања ефикас-
ности и освајања већег квалитета у образовању” (Микановић 2014: 84). На-
равно, нови наставни програми отварају питање односа исхода и садржаја, и 
доносе промене у самим садржајима школских предмета. Исходи, произаш-
ли из стандарда постигнућа (мерна јединица за тестирање на крају једног об-
разовног циклуса), њихова су конкретизација и мерна су јединица за рад на 
часу, за обраду појединачних наставних садржаја. По природи ствари стан-
дарди постигнућа су општији, а исходи посебни и појединачни. Стога је јас-
но да исхода има више него стандарда. Исходи и материја на коју се односе 
произашли су из стандарда, али требало би да постоји и обрнут процес – да 
се и исходи уграђују у стандарде, јер би и стандарди требало да пођу од кон-
кретних наставних јединица, тема, области. Међутим, пошто програм мора 
да буде целовит систем, прво су постављене области знања, потом стандар-
ди, па се ишло ка исходима и садржајима.

У само формулисање стандарда уграђени су свест о целини наставног 
програма за одређени предмет, затим визија развоја програма, његове про-
мене, резултати истраживања, као и оно што је тешко дефинисати, али без 
чега су стандарди само формализована и празна ствар, а то је искуство доса-
дашњих наставних процеса. Не могу се, на пример, формулисати стандарди 
постигнућа за наставу књижевности као да у српској просвети она већ два 
века не постоји. Такође је врло важно омогућити већ поменуто – да оства-
ривање исхода повратно утиче на стандарде и програм у целини. Стандарди 
треба да прате живу наставну материју у свим областима, посебно у књижев-
ности о којој је овде реч.

Када проговарамо о настави књижевности, онда у том контексту сама 
природа исхода, која се заснива на дедуктивној методи, тражи додатна разја-
шњења. И то зато што исходи у настави књижевности неосетно могу да скли-
зну у насиље над тумачењем текста, па се тако може схватити да се књижевно 
дело обрађује да би се задовољили унапред дати стандарди. Односно, да дело 

2  Усмерење на исходе и стандарде дефинисани су Законом о основама система образовања 
и васпитања, Чланом 9. Исходи образовања и васпитања: „Исходи образовања и васпитања 
су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, разуме и да је способан да покаже, 
односно уради након завршеног одговарајућег нивоа образовања и васпитања. Исходи 
образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање образовања и 
васпитања...”) и Члан 10. Стандарди образовања и васпитања: „Стандарди образовања и 
васпитања представљају скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему 
образовања и васпитања, и то: 1) стандарди постигнућа ученика...” (Закон о основама система 
образовања и васпитања, http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/ZOSOV_Sl_
gl_88_17.pdf, 22. мај 2020).
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није вредно само по себи, већ да је дато као илустрација онога што је дефини-
сано исходом. А ништа по саму књижевност не може бити погубније од тога. 
Ученичко разумевање се креће између доживљаја онога што чита, до одређе-
ног знања, које подлеже провери. Ако бисмо наставили у овом логичком сле-
ду, можемо рећи да при обради књижевног дела ученике не можемо оставити 
само на нивоу утисака, већ да се од њих мора захтевати одређен степен разуме-
вања и знања о књижевном делу, што свакако разматрање природе или поља 
важења исхода у настави књижевности чини сложеним, док од наставника и 
методичара – теоретичара наставе, захтева једну додатну опрезност и мудрост. 
То покреће старо питање о природи знања у књижевности. Сваки учитељ или 
наставник књижевности суочава се са бројним дилемама у своме послу, а јед-
на од најтежих настаје онда када треба да оцени ученика на крају полугодишта, 
односно школске године. У настави књижевности више него игде је јасно да 
дилема произилази из саме природе градива које се предаје, природе питања 
која се упућују ученицима и критеријума мерљивости (вредновања) одговра 
који се добијају. Ако се наставник задржи на проверљивим чињеницама (а то 
значи: мерљивим чињеницама), лако ће увидети да, иако су међусобно разли-
чите, оне нису најбитније. Тако су на вредносној лествици најниже биографски 
подаци о писцу, а нешто више може да стоји одређивање и опис жанра којем 
дело припада, али што се на часу више удаљавамо од проверљивих чињеница о 
књижевности, тиме више улазимо у просторе мерљиве за оцењивање ученич-
ких постигнућа. Невоља и jeсте у томе што нас баш ти простори приближавају 
правој природи књижевног дела и његовом потпунијем разумевању. У наста-
ви књижевности знање само по себи, без разумевања, не вреди много. Управо 
ову природу разумевања књижевности и, сходно томе, оцењивања ученичких 
знања треба имати на уму у разматрању обрзовних стандарда постигнућа и из 
њих произашлих исхода. Јер, специфичности исхода у настави књижевности 
огледају се у специфичности саме природе књижевности.3

Исходи у настави књижевности се односе на лектиру и књижевноте-
оријске појмове. Када је реч о књижевнотеоријским појмовима, ту је ствар 
доста једноставнија и могу се поставити врло јасни и прецизни исходи. Ако 
бисмо ситуацију мало усложили, дошли бисмо и до питања да ли књижев-
нотеоријске појмове и у исходима, као што добри наставници раде током 
њихове обраде, везивати за одређени књижевни текст.4 Међутим, овај рад 

3  Видети више у: Jovanović A. i Janićijević V. (2015). Ocenjivanje u nastavi književnosti – znanje, 
razumevanje, obrazovni standardi. U: M. Orel (ur). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih gener-
acij (484–494). Ljubljana: EDUvision.

4  „Ученици треба да полазе од појединачних текстова, од истих или сличних особина 
у њима, које препознају и описују, да би именовање и дефинисање теоријских појмова 
представљало следећи, не увек обавезни ниво у који се ступа зависно од природе самог 
појма, конкретног текста, програма и узраста ученика. Потом следи примена стеченог знања 
на новим примерима, односно новим текстовима. Тако се, сходно узрасту и предзнањима 
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је превасходно усмерен на однос лектире и читања. Под појмом лектира се у 
наставним програмима подразумевају сва прописана дела, без обзира на то 
да ли се читају на часу или код куће. За опис природе стандарда у настави 
књижевности и њихово важење треба размотрити лектиру и читање.

У појам лектире неминовно је уграђен појам читања. Нема лектире без 
читања. За преиспитивање природе исхода ништа није подесније управо од 
односа исхода и лектире, односно, а и тачније речено, од односа исхода и 
читања. Лаконски можемо рећи да је исход читања сам процес читања. Јер, 
уколико се усредсредимо само на оно што ученик зна (поседује) кад је про-
читао књигу, занемарићемо оно најважније што се дешавало пре тога – само 
читање, ученикову рецепцију света књижевног дела, како се књижевни свет 
у њему обликовао и, али не на последњем месту, радост читања. 

Па ипак, у сваком случају, читалац је онај ко чита смисао; читалац је онај 
ко придаје или признаје извесну могућу читљивост неком предмету, месту 
или догађају; читалац је онај ко мора да припише значење систему знакова 
и да га потом одгонета. Сви ми читамо сами себе и свет око нас како бисмо 
сагледали шта смо и где смо. Читамо да бисмо разумели, или почели да разу-
мевамо. Не можемо без читања. Читање је готово као дисање, наша суштин-
ска функција (Мангел 2005: 17).

Према Хилману, та прва читања постају „нешто у чему се живи и што је 
проживљено, начин на који душа проналази саму себе у животу”. Због тога 
сам се тим читањима враћао и још увек се враћам (Мангел 2005: 21).

За Алберта Мангела, аутора знамените Историје читања, читање је 
процес који траје током целог сусрета читаоца и дела, и то не било који про-
цес, већ онај који даје смисао прочитаном. У тај смисао је укључено не само 
разумевање дела („читалац је онај ко мора да припише значење систему зна-
кова и да га потом одгонета”) већ и разумевање самога себе и света у ком се 
живи („Сви ми читамо сами себе и свет око нас како бисмо сагледали шта смо 
и где смо.”). Нешто касније у тексту Мангел то још једном наглашава, пози-
вајући се на метафорични, готово песнички исказ Џејмса Хилмана, да током 
читања душа проналази саму себе у животу. Зато је и могао без патетике да 
каже да је читање као дисање, човекова суштинска функција, заправо оно без 
чега нема пуног живота. Доводећи до краја ове Мангелове поставке, читање је 
она основна карактеристика по којој се човек разликује од животиња.

С друге стране, наставни процес с пуним правом захтева одређене об-
разовне (о васпитним да и не говоримо) резултате и неопходну могућност да 
се они оцене. Тако посматрано, ово питање односа исхода и лектире у наста-
ви у ствари је питање односа исхода и садржаја. У разредној настави књи-

ученика, повезују теорија и пракса у процесу разумевања књижевног текста, и ученици се 
постепено уводе у језик књижевности, без потискивања њиховог емоционалног односа према 
тексту” (Јанићијевић 2016: 10–11).
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жевности садржаји су лектира (конкретна прописана дела – школска и до-
маћа лектира и она додатна, одабрана по избору наставника и ученика), као 
и одређена теоријска знања – која су већ поменута. Питање овог односа ис-
ходи : лектира је врло важно, јер смо сведоци чињенице да се у једном делу 
стручне јавности, и то оне гласније, наглашава став да садржаји нису важни. 
Чак се често говори да је новим програмима учињена револуција у нашем 
образовању, увођењем исходовног учења, уместо памћења чињеница.5 Уко-
лико се исходовно учење узима као супротност памћењу чињеница, онда се 
врши замена теза, и то не случајно, не би ли се истакла иновативност ове 
реформе. Прво, исходи нису у супротности са памћењем чињеница, и дру-
го, памћење чињеница никада није ни био циљ претходних програма, посеб-
но не програма за наставу књижевности. У озбиљним методичким разма-
трањима није основно питање памтити или не памтити чињенице, већ шта 
су релевантне чињенице у настави књижевности, шта је то што учитељ или 
наставник треба да проверава и оцењује када са учеником разговара о про-
читаном делу.

У односу исхода и лектире треба нагласити да је исход неодвојив од 
књижевног дела кога се тиче. Одвојеност, и то само условно, може да важи 
за теоријске појмове, за језик, али за књижевност, за истинско разумевање 
књижевног дела не. Читање дела је сусрет два искуства, која се непрестано 
самеравају. 

Јер књижевно дело је намењено публици и остварује се тек у процесу чи-
тања, а у основи тога процеса лежи активан дијалошки однос између дела и 
читаоца, који је код дела из прошлости истовремено и дијалог двеју епоха 
(Мaricki 1978: 10).

Другим речима, уместо пасивне, нединамичне функције допуњавања те-
кста, чију исправност одређује само дело, читаоцу је препуштена активна, ди-
намична функција конституисања његовог смисла. Самим тим, класична, и 
даље супстанцијалистичка концепција текста, за коју је смисао дела још ван-
времена супстанца, замењена је функционалном, комуникативном, прагма-
тички оријентисаном концепцијом, према којој се значење, смисао и вред-
ност дела конституишу тек у историјски конкретном односу између текста и 
читаоца, тј. тек у процесу рецепције (Maricki 1978: 23).

У оба наведена цитата (који се ослањају на текстове сакупљене у збор-
нику Теорија рецепције у науци о књижевности, а понајвише на „Књижев-
на историја као изазов науци о књижевности” Ханса Роберта Јауса) нагла-

5  Лицемерно звучи згражавање заговорника исхода над чињеницом да је у једном уџбенику 
као пример за вокатив наведен стих из једне новокомпоноване песме познате певачице. 
Лицемерно, јер ако садржаји нису важни, како се од истих заговорника могло чути у јавним 
иступањима, онда је битно само да пример буде одговарајући како би се исход остварио. 
Управо је овај стих сасвим јасан и исправан пример вокатива.
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шава се узајамни и динамички однос текста и читаоца. Чак у толикој мери 
да дело без читања ни не постоји. Односно, право читање није пасивно до-
пуњавање и замишљање прочитаног, него је управо успостављање његовог 
смисла.6 Ако са становишта разредне наставе оставимо по страни неке да-
лекосежније теоријске последице, онда треба нагласити бар следећу – не 
постоји изванвремени смисао једног дела, већ се смисао конституише у од-
ређеном тренутку, што је важно и треба имати на уму када говоримо о сен-
зибилитету ученика. Такође је битно рецепцијско становиште о читању ста-
ријих дела, као дијалогу две епохе, заправо како млади читалац доживљава, 
на пример, дела народне књижевности у сусрету са својим искуством. Најса-
жетије речено, дијалог дела и читаоца јесте сусрет читалачког и личног ис-
куства, и један од основних циљева наставе књижевности требало би да буде 
управо то: да читалачко искуство код ученика постаје део њиховог личног 
искуства. То значи да управо конституисани смисао прочитаног дела од тог 
тренутка постаје неодвојиви део њиховог бића. Нажалост, исходи по својој 
природи заобилазе чињеницу да је читање процес који се не може свести на 
свој крајњи резултат и самим тим поништавају дијалог читаоца и дела. По-
себно ако се механички примењују, и то у циљу доласка до што бољег успеха 
код ученика на завршним тестирањима.7 

Зашто је још важно да исходи буду пропраћени садржајима, односно 
зашто је важно да постоји корпус прописаних књижевних дела у програму? 
Зато да би се ученици упознали са књижевним каноном националне и свет-
ске књижевности, да би имали заједничко књижевно искуство, а уколико се 
ослонимо искључиво на исходе, може се десити да ученици заврше основну 

6  О томе веома лепо пише и Зденко Лешић у својој Теорији књижевности, и то може бити 
изврстан и методички текст, под условом да у Лешићевом читаоцу видимо и ученика: „Зато 
се смисао текста никад не може сасвим одвојити од његовог тумачења. (Смисао Шекспировог 
Хамлета, на примјер, неодвојив је од његових интерпретација, ма како оне биле бројне и 
различите.) Смисао текста нам, дакле, није дат, већ га само откривамо тумачењем. Наравно, 
тај процес откривања или ’ишчитавања’ смисла текста укључен је у само читање, па се може 
рећи да текст својом организацијом наводи читаоца како да ишчитава његов смисао. /…/ 
Зато се каже да је својство текста истовремено и структурна затвореност и херменеутска 
отвореност” (Lešić 2010: str. 90−91).

7  О томе да књижевно дело није објекат који постоји сам по себи и који се може свести 
на познавање чињеница веома убедљиво говори сам Јаус у поменутом тексту: „Књижевно 
дело није објект који би постојао сам за себе, пружајући свакоме посматрачу у свако време 
исти изглед. Оно није споменик, који монолошки открива своју ванвремену суштину. Оно 
је, напротив, попут какве партитуре, створено за увек нову резонанцу читања, које избавља 
текст из материје речи и уводи га у актуални живот: »реч која мора да створи саговорника 
способног да је схвати док му се она обраћа«. Овај дијалошки карактер књижевнога 
дела одговара и на питање зашто се филолошко знање може састојати само у непрестаној 
конфронтацији с текстом, а не сме се сводити на познавање чињеница” (Jaus, 1978: 41).
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и средњу школу, а да не упознају најзначајнија дела и ауторе.8 Ако нема овог 
канона, односно вредних књижевних дела у програму, исходи се прате инди-
видуалним избором дела, а онда више не могу да постоје ни школски писци, 
ни заједничко књижевно искуство које се уграђује у националну и културну 
припадност, што истовремено јача свест о другоме, о ближњем и снажи ем-
патију.9  

У настави књижевности општи и мерљиви исходи дати у наставним 
програмима (који траже даљу разраду од стране учитеља и наставника за сва-
ки час) могу нам бити од делимичне користи. Они се у овом облику могу фор-
мулисати само на теоријском нивоу, на нивоу упознавања ученика са жанром, 
књижевним родом, теоријским појмовима, књижевним правцима, подацима 
о ауторима. Када је реч о самим књижевним делима, потребни су нам посеб-
ни исходи који чувају свест о јединствености сваког књижевног текста, јер не 
постоји универзални тип романтичарске песме или поеме за децу или ауторс-
ке бајке. Наравно да сва ова набројана знања ученик треба да има (и до сада, 
по старим програмима их је имао, иако у њима нису били истакнути исходи, 
већ циљеви и задаци наставе), али, такође, мора да се избегне опасност да се 
конкретна књижевна дела своде само на илустрацију тих знања. Да се, на при-
мер, „Ђачки растанак” Бранка Радичевића чита као илустрација романтичарс-
ке поеме, или Орлови рано лете као илустрација романа о дечјим дружина-
ма – а да читав онај свет поеме и романа који мења читаоца када у тај свет уђе 
остане на маргинама и безначајан. То је поготово важно ако је циљ наставе 
књижевности да створи читаоца током школовања (а не ученика који мора да 
чита), али, још важније, и када изађе из школске клупе.

Настава књижевности кроз исходе је веома добра за неамбициозног на-
ставника, јер врло лако (с мало труда) може да их оствари и да припреми уче-

8  О односу националног и школског канона, њиховој међусобној зависности и 
променљивости читамо у следећим редовима: „Основно питање јесте: на основу којих 
критеријума бирамо писце за наставне/школске програме. Тиме се сасвим напуштају простори 
подразумеваног и питања произилазе једна из другог. Ако занемаримо ванкњижевне разлоге, 
најлогичнији одговор јесте да их бирамо на основу два неразлучиво прожета аспекта: њихове 
уметничке вредности и улоге која је књижевности намењена у образовању. Први нас води ка 
канону националне књижевности, до списка дела која представљају срж традиције, до онога 
што вреди да се сачува и пренесе на следећу генерацију. Тако схваћена традиција није само 
услов за разумевање савремености него је и њен битни саставни део. Нема, или не би требало 
да буде, великих спорова око тога која дела чине канон националне књижевности, поготово 
када се бар мало одмакнемо од непосредне садашњости. Јер нам канон, који се током историје 
мењао у смењивањима и супротстављањима књижевних периода/стилских формација и 
њихових стваралаца и у којем се, заправо, увек врше одређена померања, у савремености 
делује релативно стабилно” (Јовановић 2015: 71). 

9  Ако нема заједничког читалачког искуства, на чему је онда засновано тестирање? Да 
ли само на теорији књижевности, односно на проверљивим чињеницама које можда траже 
читање, али не нужно и разумевање текста.
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ника за тестирање (за завршну проверу), али је велики изазов за посвећеног 
наставника, јер од њега захтева да учини све да се у настави не изгуби све оно 
што није ушло у исходе или у њима није конкретизовано. Било би веома лоше 
ако би тако посвећени наставници били на један или други начин кажњавани 
јер оптерећују ученике оним што програм не тражи, и поготово ако би њихо-
ви ученици занесени читањем постизали мање успеха на завршним тестовима.

Наставник који не разуме смисао програма, његов књижевни, култур-
ни и национални значај, нема стајну тачку са које ће приступити проуча-
вању конкретних књижевних дела. На пример, зашто су дати у програмима 
и како треба обрадити Јежеву кућицу Бранка Ћопића, кратку савремену при-
чу „Једном је један дечак зевнуо” Дејана Алексића или „Причу из ормана” 
Бранка Стевановића, како повезати народне епске песме „Марко Краљевић 
и бег Костадин” и „Орање Краљевића Марка” (једну нетипичну и другу ти-
пичнију епску песму) са савременом поезијом, песмом Бранка Стевановића 
„Занимање Краљевића Марка”, или како обрадити и због чега су у програму 
из светске књижевности култни романи Пипи Дуга Чарапа и Леси се враћа 
кући, а из националне Доживљаји мачка Тоше, као и савремени, врло попу-
ларан роман међу децом О дугмету и срећи Јасминке Петровић, који је до-
живео и своју филмску екранизацију, и тако редом. Добар наставник упућује 
ученике у читање, конкретизовањем појединих аспеката књижевног дела (на 
које моменте у тексту треба обратити пажњу), а да би то могао да учини, 
осим знања, неопходно је и да буде свестан разлога зашто је одређено дело 
укључено у програм. Без конкретизације књижевног дела за ученика (шта 
треба обрадити, на шта обратити пажњу) и за наставника/учитеља (који је 
смисао укључивања одређеног дела у програм) не може бити добре наставе 
књижевности. 

Поменућемо један пример који условно илуструје оно што је претход-
но речено о исходима и указује како би било идеално да они буду у тесној 
вези са конкретним књижевним текстом. У нов нставни програм за четврти 
разред основне школе унета је песма Моша Одаловића „Птице косовчице” 
(Одаловић, 2017: 64).

Плачу бака и дека.
Шта им је, да ми је знати!?
Плачу мама и тата ‒
и ја ћу заплакати.

Неко нам отео гнездо,
а много, много боли ‒
кад се изгуби оно
што се највише воли.
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У гнезду били птићи.
Били, нема и више.
А птице косовчице ‒
Плачу, падају кише…

На првом нивоу рецепције песма је карактеристична за књижевност 
за децу. У том смислу њен је циљ да код младих читалаца појача љубав пре-
ма слабим и незаштићеним птицама, да изазове емпатију и свест о заједни-
штву свих живих бића. Са друге стране, Одаловићева песма је изврстан при-
мер како књижевни текст има једно значење изван контекста националне 
културе, а у контексту националне културе друго, које не укида прво него га 
допуњује и чини богатијим и приснијим за своје основне читаоце. У српској 
култури симболика ове песме је снажно национално маркирана. Верује се 
да је по самој птици кос добило име Косово, место вишевековног страдања 
и изгона српског народа. Није небитно рећи, напротив, да је управо такву 
судбину српског народа поделио и аутор ове песме, рођен на Косову, са којег 
је био принуђен да се исели.10 Не може се ова песма читати, ни разумевати 
изван овог, укратко описаног, историјског и културног контекста. У српској 
култури први план ове песме се непрестано претапа у условно други – o ви-
шегенерацијском разарању породице и губљењу завичаја (Плачу бака и дека 
/ шта им јe, да ми је знати!? / Плачу мама и тата ‒ / и ја ћу заплакати.). 
При томе двопланско значење је више него јасно уграђено у песму: она нас 
води у том правцу, јер нам сугерише да то и није само птичје гнездо, већ је 
уједно и наше гнездо, дом онога који пева (Неко нам отео гнездо).11 

Уколико погледамо исходе у четвртом разреду основне школе за наста-
ву књижевности, на ову песму се могу применити следећи:

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
 – чита са разумевањем различите врсте текстова;

10  „Драматична дешавања новије историје на простору Косова и Метохије унела су у 
Одаловићеву поезију сасвим другачији тон: мотиве егзистенцијалне угрожености и страха, 
свест о завичају који се изобличује, разглобљава (поремећене временске и просторне 
координате: помешане стране света и време „исцурело низ казаљке”) и тоне у ништавило и 
хладноћу (насупрот осећању топлине и заштићености из раније песничке етапе). И коначно, 
трагично искуство обездомљења и напуштања завичајног простора унело је у Одаловићеву 
поезију мотив отетог завичаја који се носи у себи као духовни пртљаг и изнова ствара у 
језику” (Опачић и Станишић 2018: 7).

11  У Речнику српскога језика гнéздо oзначава: 1. лежиште које праве птице и неке друге 
животиње за полагање јаја, негу младих и као заклон; 2. дом, кућа; домаће и породично 
огњиште б. завичај, постојбина. в. место где се нешто рађа, ствара, негује, колевка. г. 

склониште, уточиште, упориште (Речник српскога језика, 2007: 204).
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 – укратко образложи свој утисак и мишљење поштујући и другачије 
ставове;

 – разликује књижевне врсте: шаљиву народну песму, басну и причу о 
животињама, приповетку, роман за децу и драмски текст;

 – одреди тему, редослед догађаја, време и место дешавања у прочита-
ном тексту;

 – уочи и издвоји основне елементе лирске песме (стих, строфа, рима 
и ритам);

 – тумачи идеје књижевног дела;
 – препозна ситуације кршења/остваривања права детета и стереоти-

пе у књижевним делима;
 – уочи персонификацију и разуме њену улогу у књижевном делу;
 – уочи основни тон књижевног текста (ведар, тужан, шаљив) (НПб, 

2019: 2).
Као што се види, исходи су формулисани углавном на једном општем 

нивоу да би били применљиви на већем броју текстова. То је, с једне стране 
логично, јер то захтева природа програма, а са друге стране, њихова општост 
треба да буде подстицајна за ауторе читанки и учитеље да их за сам рад на 
часу конкретизују. Од наведених исхода овде ћемо укратко прокоментариса-
ти три која сe (делимично) могу односити нешто конкретније на ову песму 
и врло су индикативна за анализу у контексту природе стандарда и наставе 
књижевности. Такође ћемо указати на могућу разраду исхода на часу, како 
би се ученици довели до потпунијег разумевања песме. 

Исход који тражи разликовање књижевних врста („разликује књи-
жевне врсте: шаљиву народну песму, басну и причу о животињама, припо-
ветку, роман за децу и драмски текст”) био би веома добар када би се међу 
набројаним појмовима нашао и родољубива песма. То јесте био предлог ко-
мисије која је састављала предлог програма, али у коначној верзији усвојеној 
од стране Министарства просвете Републике Србије и објављеној у Службе-
ном гласнику августа 2019. овај појам се не налази ни у попису књижевноте-
оријских појмова обавезних за четврти разред, нити у оквиру исхода бар као 
формулација да ученик треба да познаје основна обележја родољубиве пе-
сме, што је био захтев старог наставног програма, и то за трећи разред (НПа, 
2019, НП 2005). 

Исход „ученик уме да препозна ситуације кршења/остваривања пра-
ва детета и стереотипе у књижевним делима” у складу је са захтевима по-
литичке коректности и наглашене идеологије права детета уграђених у ос-
новне вредности Европске уније данас. И овај исход је сам по себи уопштено 
дат, јер се под стереотипима могу подразумевати одређене предрасуде једног 
народа према другоме, али се могу подразумевати и вредности које је време 
оверило и учинило битним делом традиције. Исход је у самој настави књи-
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жевности толико уопштен да се на основу њега може захтевати да многа дела 
не буду укључена у програме, као и да се већ укључена тумаче поједноста-
вљено и искривљено. Ипак, део овог исхода који се односи на кршење дечјих 
права не може се заобићи када се говори о Одаловићевој песми. 

И исход који у себе укључује препознавање персонификације као 
стилског средства се једним делом односи на песму „Птице косовчице”, уко-
лико се персонификација узме у ширем значењу, као давање људских особи-
на другим живим бићима (у овом случају птићима), али би се у раду на часу 
морала укључити, у овом случају, и природа алегорије, без потреба за ула-
жењем у њено именовање и дефинисање. Тим пре што је разумевање основ-
них карактеристика алегорије било неопходно већ од првог разреда прили-
ком обраде басни.

Овако формулисани исходи нам не могу много помоћи приликом ту-
мачења текста на часу. Зато је важно да се они разраде и конкретизују. Уче-
ник треба да разуме садржинске и стилске поступке у песми „Птице косов-
чице”. Садржински су карактеристични за књижевност за децу, и могу се 
свести на мотив изгубљеног гнезда. Док се код стилских ученик мора упути-
ти ка пренесеном значењу (ка алегорији) и схватању да није реч само о пти-
цама, већ и о људима, и то деци и њиховом болном искуству. У разумевању 
пренесеног значења може се на часу поћи од значења гнезда као породичног 
огњишта и, у ширем смислу, као завичаја. Ка конкретизацији завичаја води 
нас и наслов песме и назив за врсту птица. Тако долазимо до мотива стра-
дања и изгона српског народа са своје вековне територије.

Одаловићева песма пружа велике могућности учитељу за анализу и 
избор одговарајућег методичког поступка, којим ће се обухватити њена емо-
ционална, садржинска, стилска и родољубива својства. Анализа ове песме не 
стаје на границама школског предмета Српски језик, већ се шири и ка дру-
гима, као што су Природа и друштво (односно Свет око нас), Музичка кул-
тура и Ликовна култура. Са друге стране, због свега наведеног, песма тражи 
и додатне, разрађене исходе, који условљавају и изналажење одговарајућих 
инструмената тумачења на часу, помоћу којих ће је ученик потпуније разу-
мети. Одаловићева песма још једном потврђује да је процес читања дела ис-
товетан његовом разумевању, и да исходи, ма како их формулисали, не могу 
да заобиђу ту чињеницу.

Из којег год угла да приступамо настави књижевности која у себе мора 
да угради исходе, долазимо до следећег закључка: мерљивост и сажетост ис-
хода у директној су супротности са природом књижевности саме и оним 
што књижевно дело чини за читаоца. Исходи се сударају са емоционалним 
доживљајем читаоца и сложеношћу значења конкретног уметничког дела. То 
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је чињеница од које је нужно поћи у оваквим разматрањима, али и чињеница 
која се увек потврђује на њиховом крају.
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LEARNING OUTCOMES AND COMPULSORY READING 
LISTS: AN OVERVIEW OF THE NEW CURRICULA FOR 
TEACHING LITERATURE IN THE LOWER GRADES OF 

PRIMARY SCHOOL

Summary

Teaching literature has a special place and raises many methodological 
questions in the concept of teaching based on standards and the resulting out-
comes. First, how to define the standards and outcomes for teaching literature, 
and particularly how to measure the type and the level of understanding of 
any literary work, given that the outcomes are inseparable from the pertaining 
literary works? It is therefore necessary to examine the nature, content, and the 
role of compulsory reading lists in teaching literature. The selection of literary 
works for achieving specific literary and historical outcomes is very important, 
but it is crucial that through these works students get to like literature and en-
rich their personalities. Generalised outcomes are therefore not only imprecise, 
but they also disregard the key element of students’ relationship with literary 
works. The paper looks at the place and role of compulsory reading lists in the 
new curricula, and the aim is to rehabilitate the importance of the reading 
process, the understanding of the valuable works of literature, and the system-
atic development of love of literature. Given that the new curricula are largely 
based on outcomes, these oucomes must be expressed in a such a manner that 
they not only correspond to each individual literary work included in the cur-
ricula, but arisew from it. 

Keywords: curricula, teaching literature, outcomes, knowledge about 
literature, understanding literary works, compulsory reading lists.
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ИЗМЕЂУ СЦЕНСКЕ ИГРЕ И  
ТУМАЧЕЊА КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА  

‒ ДРАМСКИ ТЕКСТОВИ У ПРОГРАМИМА СРПСКОГ 
ЈЕЗИКА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ‒

Резиме: Драмски текстови за децу у млађем школском узрасту, 
иако још увек недовољно системски размотрени, имају важно место 
у настави Српског језика. Због своје вишеструке природе (припадају 
и књижевној и позоришној уметности), игровне драмске ситуације и 
шаљивог, неретко и ироничног тона, ученици их радо читају у најра-
нијој настави књижевности. У раду се приказује заступљеност дела 
драмске књижевности у наставним програмима за млађе разреде, ука-
зује се на разлоге изостављања овог жанрa у прошлости и упућује се на 
могућности наставног тумачења драмских текстова. На узорку који 
су чинили програми за предмет Српски језик од Другог светског рата до 
данашњих реформисаних програма издвајани су и анализовани драмски 
текстови и кретање (не)присуства овог жанра у млађим разредима. 
Циљ је да се прикаже целовита слика и место драмских текстова у 
настави, са посебним освртом на везу прописаних текстова и исхода 
у реформисаним програмима наставе и учења за млађе разреде, усвоје-
ним 2017, 2018. и 2019. године. Резултати показују да се однос према 
драмској књижевности мењао кроз време. Ови текстови су најкас-
није укључени у обавезну лектиру. Затим, постоји неколико тексто-
ва укључених у лектиру још шездесетих година прошлог века који су 
се задржали до данас. Закључује се да је овај жанр претрпео незнатне 
променe у последњим образовним реформама, као и да би за целокупну 
разредну наставу књижевности било корисно укључивање у програме 
разноврснијих драмских текстова за децу, са још сложенијом драмском 
радњом и различитим типовима мотивације.

Кључне речи: разредна настава, настава књижевности, нас-
тавни програм, исходи, драмски текст.
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Драмски текстови у програмима Српског језика за млађе разреде ос-
новне школе заузимају значајно место. Они су део школске лектире, тачније 
драмског жанра, од првог разреда, исто као и дела епског и лирског жан-
ра. Због своје вишеструке природе (јер драма припада и књижевној и позо-
ришној уметности), затим игровне драмске ситуације и шаљивог, неретко 
и ироничног тона, ученици их радо читају већ од почетне наставе књижев-
ности. Међутим, овај жанр још увек није довољно размотрен, те постоје не-
решена теоријско-методичка питања. Књижевна својства драмских тексто-
ва и њихова естетска начела као да су у сенци других, рекли бисмо, не толи-
ко битних чинилаца у наставним интерпретацијама. Недовољно студиозни 
теоријски приступ произвео је и недовољно промишљен, наизглед типски, 
приступ драмским текстовима у настави. Често се овим текстовима присту-
па као педагошком разговору, у којима се кроз обично једну комичну ситу-
ацију својствену деци наглашава васпитна порука. Обрада текстова обично 
се завршава сценским извођењем, те у други план одлазе специфична пра-
вила по којима функционише драмска књижевност или њене стилске посеб-
ности. Битно се запоставља естетска вредност драмских текстова и анализа 
ових текстова који су уметничко дело за себе и које, најпре, треба читати као 
књижевни текст. Са друге стране, на драмске текстове у настави треба при-
менити приступ у тумачењу као и код текстова других жанрова јер „циље-
ве проучавања књижевности у настави треба налазити у природи књиже-
вног дела – у његовој уметничкој структури и значењу” (Mилатовић 1996: 
17). Драмски текстови су „тематски одређени неком радњом, односно зби-
вањем које подстицаје има у човековим мислима, осећањима, унутрашњем 
драмском подвојеном сукобу јунака” (Росић 2008: 46) и вишеструко су по-
годни за обраду у разредној настави што због своје уметничке природе, али 
и због развојних циљева који се њеном интерпретацијом постижу. 

За целовиту слику и одређивање прецизнијег места драмских текстова 
у разредној настави књижевности драгоцено је сагледати кретање овог жан-
ра у програмима Српског језика са освртом у прошлост, а посебно у сада-
шњим реформисаним програмима наставе и учења, као и тематско-мотивс-
ку структуру текстова који су се читали раније, или се данас читају. На узор-
ку који су чинили сви програми за предмет Српски језик од Другог светског 
рата до данашњих реформисаних програма2 приказује се заступљеност дела 
драмске књижевности у програмима, тачније у прописаној лектири било 
школској или домаћој. Није сувишно поменути да се анализом претходних и 
важећих школских програма отварају бројна питања, као на пример: а) који 
су разлози за сведеније укључивање драмских текстова у програм обавезне 

2  Рад је обухватио анализу једанаест наставних програма: из 1952, 1959, 1963, 1976, 
1984/1985, 1990/1991, 2004, 2005, 2006, 2017, 2018. и 2019. године. Потпуни библиографски по-
даци дати су у списку литературе.



265

лектире; б) који су изазови у одабиру текстова драмске књижевности за чи-
тање у млађим разредима данас; в) да ли је и због чега драмска књижевност 
у разредној настави лишена разноликости; г) како избећи наставне замке и 
шаблоне у обради драмских текстова, односно, због чега они у настави стоје 
(на граници) између сценске игре и тумачења књижевног текста? Да ли на-
става књижевности, у овом случају, трпи? Због свега овога, потребна је по-
себна истраживачка пажња ка овом жанру.

По питању лектире3 концепција и садржај школских програма битно 
су се мењали кроз време. Било је периода без прописаних дела за читање, 
без јасно одређеног разреда у којем се дато дело чита, са поделом на школ-
ску и домаћу лектиру, а затим је и ова подела укинута. Тада се необјашњи-
во смањио број дела која ученици читају, па је услед кризе читања посебна 
пажња посвећена прописаним делима у новим програмима наставе и учења.

Први пут, након Другог светског рата, књига драмских текстова се 
појављује у списку лектире у програму из 1963. године4. Тада лектира није по-
дељена по разредима, већ је дата свеокупно и односи се на цео млађи школ-
ски узраст (видети више: Janićijević, Мarković, Mitrović 2018). Књига у којој 
је Душан Радовић сабрао своје текстове Тужибаба и још девет једночинки5 
објављена је 1963. и исте године постала је део обавезне лектире за учени-
ке. То су кратки текстови са хумористичким ситуацијама у којима најчешће 
учествују два лица. Kако је навео приређивач целокупног Радовићевог дела 
у књизи Баш свашта, аутор је ове једночинке писао у „најранијој фази сво-
га рада у којима није могао, очигледно, да у пуној мери користи књижевне 
алате које је већ брусио у раним песмама и радио-драми Капетан Џон Пипл-
фокс” (Радовић 2006: 1094). Специфичност ових сабраних текстова огледа 
се у прецизним објашњењима сцена које су углавном скромне, без претера-
ног декора и врло честим дидаскалијама. У објашњењима писца у заградама 
вешто су назначене различите особине, покрети и стања који у специфич-
ном тренутку обележавају драмско лице. Текстови су најчешће засновани на 
дечјој игри, досеткама и сликама из школског живота. Ученик се лако може 
заинтересовати за читање ових текстова јер су сцене кратке и динамичне, ду-
ховите, блиске њиховом искуству. Ове говорне ситуације су прилагођене мо-

3  „Лектира (франц. lecture – читање, штиво) подразумева текстове различитог садржаја 
који се читају из забаве или ради учења” (према: Хамовић 2014: 350). Или, прецизније, лек-
тира је „избор дела из националног и светског књижевног канона, направљен сходно узрасту 
ученика” (Janićijević, Marković, Mitrović 2015: 316). 

4  У првом наставном програму након Другог светског рата из 1952. нема прописаних дела 
за читање, предлога конкретних аутора, као ни било какве друге напомене у вези са лектиром. 
Програм из 1959. године доноси списак дела за читање само у старијим разредима основне 
школе (НП 1952; НП 1959). 

5  Занимљиво је поменути да, иако програм није прецизирао разред у којем се ова лектира 
чита, у књизи је назначено да је за други разред основне школе. 
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гућностима детета и морају се ценити као добар темељ за увођење ученика у 
свет драмске књижевности. Дијалог се брзо смењује. Често се текст завршава 
у неочекиваном тренутку, тачније без јасно датог решења драмског сукоба, 
што је подстицајно за разговор поводом прочитаног. 

Овде је важно за тренутак изаћи из реда, тј. хронолошког праћења 
наставних програма и осврнути се на нови програм наставе и учења из 2017. 
године. Текст „Тужибаба” део је школске лектире за први разред, те стога 
можемо рећи да се није прекинула нека врста традиције у настави драмске 
књижевности. Иако је текст писан у минималистичком духу, са редукова-
ним драмским елементима, свакако превазилази домен васпитно-забавног 
текста. За увођење ученика у природу драмског жанра, али и поетику писца 
чија ће бројна друга литерарна остварења читати у оквиру лектире овај текст 
је добар избор. Једна уобичајна школска ситуација у којој се двојица учени-
ка тужакају учитељици завршава се без експлицитно датог решења драмског 
сукоба. Реченице у дијалозима су сажете, поједностављује се драмска радња 
у којој не постоји велики број заплета. Због тога, посебну пажњу треба ус-
мерити на дидаскалије. Драмски писац додељујући специфично понашање и 
карактерне црте лицима („исмејава га шапатом”, „уморно”, „кези се надмоћ-
но”, „избезумљено скаче са места”, „радознало”, Радовић 1963: 5‒7) убрзава 
радњу, усложњава наизглед једноставну сцену и покреће разговор поводом 
текста. Из тих разлога није добро у настави књижевности овакав текст и 
њему сличне механички сводити на сценско извођење којем претходи раз-
говор о прихватљивом понашању. Битније је оспособљвати ученике да ди-
даскалије посматрају као део драмског текста и интегрални чинилац интер-
претације на часу. У Радовићевој првој књизи једночинки је и текст „А заш-
то он вежба”, који је у садашњем (НП 2005) и у недавно усвојеном програму 
(НПa 2019) за трећи разред6. Ово је тек први пример који показује да је из-
бор драмских текстова за децу у настави пролазио кроз минималне промене. 
Jедан од разлога за такав однос према драмској књижевности у програмима 
свакако лежи у чињеници да се овај сегмент стваралаштва за децу развијао 
спорије. Школски писци су често имали уметнички успешнија остварења 
других жанрова која су чинила део обавезног читалачког искуства ученика.

Наредни наставни програм из 1976. године само у оквиру домаће лек-
тире и једино у трећем разреду прописује читање драмских текстова сабра-
них у књизи На позорници. Програм је тада ове текстове именовао као „по-
зоришне комаде” (НП 1976: 285), док у самој књизи лектире не постоји так-
во одређење. За два битна момента ‒ дато програмско одређење и сам наслов 
лектире ‒ можемо рећи да представљају наставну замку у којој се текст об-

6  Рад је настао у специфичном наставном тренутку. Реформа школских програма је завр-
шена. У првом и другом разреду основне школе већ се примењује нови програм. Програм за 
трећи и четврти ће бити у примени од школске 2020/21. године, односно од 2021/22.
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рађује на часу као позоришни комад, са вероватним нагласком на сценском 
извођењу и игри, а не као књижевно дело које треба анализирати као и сваки 
други текст. Такође, ово су разлози који могу наставу књижевности, на уз-
расту када ученици треба да заволе књигу и читање, увести у шаблон.

У књизи На позорници7 сабрани су текстови по избору Зоре Меденице. 
Најчешће су реалистичне мотивације у једној или више слика српских писа-
ца (Душана Радовића, Гвида Тартаље, Драгана Лукића, Александра Поповића, 
Добрице Ерића, Бранка Ловренског) и писаца из бивших југословенских ре-
публика (Видое Подгорец, Леополд Суходолчан, Владимир Букач). Ако се ос-
врнемо на текстове српских писаца из овог избора, пронаћи ћемо разнолике 
драмске ситуације засноване на дечјој машти („Ескими из Сремске Митрови-
це” Драгана Алексића), на игри („За сваки случај” Александра Антића), зго-
дама из школског живота („Опклада” Гвида Тартаље, „Претеривања” Јованке 
Јоргачевић).  Затим, ту је текст сачињен од више сцена („Марсовци из трећег 
два” Војислава Станојчића), текстови писани у римованом дијалогу или су 
делом у стиху („Прва пахуља” и „Новогодишња ноћ” Драгана Лукића), текст 
који се поиграва са типизираним ликовима басни и инверзним поступком 
мења устаљене особине лукаве и ненадмудрене лисице и плашљивог и нес-
налажљивог зеца („Суђење” Лазе Лазића). За наставу књижевности значајно 
је да ученици читају различите драмске текстове сабране у овој или сличним 
„хрестоматијама”. Управо се на такав начин дубље улази у жанровску приро-
ду драмског текста и формално-тематске особине драме за децу. Такође, пру-
жа се могућност да се читају текстови који су сложеније структуре у односу 
на оне драмске текстове прописане наставним програмом.

Без обзира на образовни потенцијал сабраних различитих текстова, 
тадашњи списак домаће лектире из поменутог програма из 1976. године под-
разумевао је да се тачно назначена дела обавезно обраде, а друга, међу који-
ма су и драмски текстови, обрађивала су се по избору наставника (видети: 
НП 1976: 285). Овде бисмо истакли да је програм тада прописивао сложенија 
и обимнија дела за читање попут новела, поема и романа. Због тога је необ-
ично што нема обавезног читања драмских текстова који су ученичком ис-

7  Увидом у садржаје лектире На позорници запажамо да се није мењао у издањима из 1976, 
1979, 1984, 1988. Занимљиво је напоменути да се први пут лектира На позорници (по избору 
Зоре Меденице) у издању Младог поколења појавила 1966. године. Тада је то био избор драм-
ских текстова само српских писаца, уз напомену приређивача да ће у наредном издању бити 
увршћени и писци из тадашњих југословенских република. Ако имамо на уму да програм у 
то време није прописивао читање драмских текстова, на основу штампаних издања лектире 
можемо наслутити шта се ипак читало. У овом првом издању лектире било је текстова који су 
данас део школске праксе: „Никад два добра” Јованке Јоргачевић, „Стара слика на зиду” Дра-
гана Лукића, „Лед се топи” Александра Поповића, „А зашто он вежба” Душана Радовића, „Зна 
он унапред” Гвида Тартаље. 
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куству доста блиски и важни у најранијој настави књижевности када учени-
ци даље граде представе о различитим књижевним жанровима. 

Битнији искорак у наставном проучавању драмских текстова догодио 
се осамдесетих година прошлог века (НП 1984/85). Тада се у оквиру школске 
лектире у четвртом разреду читала народна бајка „Биберче” и одломак из 
драмске бајке истог наслова Љубише Ђокића8 (НП 1985: 161). Присуство 
овог аутора у ученичкој лектири је оправдано јер се његова дела узимају за 
почетак наше модерне драме за децу (према: Крављанац, 2001: 13). „Инсис-
тирајући на вези с народним стваралаштвом, а потом на тој подлози градећи 
драму модерне архитектонике” (Млађеновић 2017: 14) текст се почео осло-
бађати јасно истакнуте лекције о васпитању која је до појаве драмског дела 
Љубише Ђокића била очекивана. Овакав програмски образац присутан је и 
у садашњем списку лектире за четврти разред када се чита српска народна 
бајка „Пепељуга” и одломак из истоимене драмске бајке Александра Попо-
вића (НП 2006: 7). У обликовању драмске бајке писци преузимају мотиве из 
фолклорне бајке. Из тих разлога је у настави једино оправдано читање оба 
жанровски различита дела како би се могли разумети приповедни и драм-
ски поступци. Свакако, остаје важно методичко питање: шта се постиже чи-
тањем одломка неког драмског дела и може ли се читањем одломка драмс-
ке бајке дознати њен свеукупни уметнички свет. Споменуте драмске бајке 
пуне су напетости, разиграности, заокрета, вербалних игара, комичних си-
туација, римованих реченица, гротескних слика које у правом смислу откри-
вају специфичности драмских текстова и отварају бројне могућности за нас-
тавно тумачење. Оба писца, и Љубиша Ђокић и Александар Поповић, који 
различитим поступцима мењају класичну бајку, обликују их у драме блиске 
савременом ученику. Увођење ових аутора, признатих драмских писаца не 
само за децу, већ и иначе у српској драми, представља извесни искорак јер се 
ученици упознају са врло карактеристичним видом драме за децу. Ученику 
се лектиром ставља до знања како драмски текст, и када се заснива на поз-
натом предлошку, бајци, може бити трансформисан у мањој или већој мери 
и како се може актуелизовати смештањем радње у савремено доба. Аутори 
последњег програма за четврти разред (НПa 2019) учинили су важан корак 
ка расветљавању дела драмске књижевности. Прописано је читање драмске 
бајке Пепељуга у целини у оквиру домаће лектире.

Тек је у програму из 1990. године у сва четири разреда основне школе 
било предвиђено читање драмских текстова у оквиру школске или домаће 
лектире, и то: „Тужибаба” Душана Радовића у првом, „Зна он унапред” Гви-

8 Врло успела драмска бајка Биберче Љубише Ђокића новим програмом наставе и учења 
прописана је за читање у петом разреду основне школе. Програм не прописује читање наро-
дне бајке истог наслова. (НПa 2018: 81). 
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да Тартаље у другом, „На позорници”9 избор драмских текстова у оквиру 
школске лектире у трећем и одломак из драмске бајке Биберче Љубише Ђо-
кића у четвртом. Заступљеност драмског текста у овом периоду у сва четири 
разреда усмерава пажњу у овом тренутку на књижевнотеоријске појмове у 
вези са овим жанром. Потпуно је неочекивано, а и методички неоправдано 
одсуство појмова који се односе на драмску књижевност јер „главна улога 
теорије је да нам пружи сувисли збир критерија, категорија и начела путем 
којих ћемо боље – или другачије – схватити неке књижевне појаве” (Beker 
1984: 91). 

Значајније присуство текстова драмске књижевности догодило се у 
програмима који су претходили последњим реформама. У списку лектире из 
2004, 2005. и 2006. године (НП 2004, 2005, 2006) било је по три драмска текста 
у сваком разреду: први разред – „Цар и скитница” Лазе Лазића, „Тужибаба” 
Душана Радовића и „Неће увек да буде први” Александра Поповића; дру-
ги разред – „Зна он унапред” Гвида Тартаље, „Стара слика на зиду” Драга-
на Лукића и „Два писма” Александра Поповића; трећи разред прописује: „А 
зашто он вежба” Душана Радовића, „Лед се топи” Александра Поповића и 
„Никад два добра” Јованке Јоргачевић; четврти разред: „Подела улога” Гви-
да Тартаље, „Чик, да погодите због чега су се посвађали два златна брата” 
Добрице Ерића и Пепељуга Александара Поповића (одломак). Равномерност 
распоређивања текстова, са прилично сличним сижејним склоповима (изу-
зимајући драмску бајку Пепељугу и текст Добрице Ерића „Чик, да погоди-
те због чега су се посвађали два златна брата”) врло често се не усложња-
вају по разредима. Могуће је да је оваква ситуација проузроковала замку, од-
носно, једнострани приступ овим текстовима у настави и различитим мето-
дичким апаратурама у читанкама. Поменутим текстовима се често прилази 
као сценским играма, а не као књижевним текстовима које треба читати и 
тумачити са ученицима. 

Нови програм наставе и учења за први разред из 2017. године (НП 2017) 
доноси, поред осталог, као новину прописана конкретна знања и вештине 
које ученици треба да усвоје (исходе). Не мења се битно место драмских тек-
стова у односу на претходни програм и у односу на остале књижевноумет-
ничке текстове из лектире. За читање су прописана четири текста: „Зна он 

9 Садржај школске лектире „На позорници” из 1990. године исти је са садржајем књиге из 
1976. 
Запажамо да је збирка драмских текстова из 2002. године, сачињена као део домаће лектире за 
трећи разред, задржала сличан концепт као она из претходног периода. Своје место су задр-
жали и словеначки, македонски, мађарски писци (Мала школска позорница, 2002). У домаћој 
лектири драмских текстова из 2006. године дошло је до значајнијих промена: заступљени су 
само српски писци, место је нашао нетипичан писац за децу (Матија Бећковић), као и писац 
који је препознатљив по остврењима других жанрова (Бранко Ћопић) и дат је текст „Наша 
деца” Бранислава Нушића који је написан почетком XX века (Позив за игру, 2006).
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унапред” Гвида Тартаље, „Тужибаба” Душана Радовића, „Неће увек да буде 
први” Александра Поповића и „Први дан у школи” Боре Ољачића. Уочава 
се да су аутори програма приступили минималним променама. Један текст 
је померен из другог у први разред, један је потпуно нов (реч је о једночнки 
Боре Ољачића), а два текста признатих драмских писаца за децу су задржа-
ла своје место. 

Нешто значајнији корак се чини у новом програму за други разред из 
2018. године (НПб 2018). За читање и обраду предвиђени су текстови: „Два 
писма” Александра Поповића, „Слатка математика” Ане Миловановић, 
„Оцене” Гвида Тартаље и „Шума живот значи” Тодe Николетића. Иако се 
број обавезних драмских текстова не мења, у овом програму се освежавају 
теме и уводе се нова лица која нису само деца школског узраста. У тексту 
„Шума живот значи” Тоде Николетића драмски јунаци су животиње, типич-
не за басну, које преносе еколошку поруку. Уводи се драмска ситуација која 
на духовит начин активира и друга знања из језика и књижевности, у тексту 
„Оцене” Гвида Тартаље. 

Стиче се утисак да ниједан други жанр у разредној настави књижев-
ности није толико подложан свођењу на часове учтивог понашања колико је 
то случај на часовима обраде дела драмског жанра. И поред чињенице да се 
овај сегмент књижевности спорије развијао, неопходно је подсећање да „др-
жање придика, непотребно моралисање, истицање васпитног духа књижев-
ности по сваку цену, политизација књижевних чињеница, давање књижев-
ним вредностима значај који они немају у самом делу, претерана и исфорси-
рана актуелизација књижевног текста – представља упрошћавање књижев-
ности као уметности и тога се треба клонити” (Милатовић 1996: 21).

Програми наставе и учења за трећи и четврти разред задржавају део 
драмских текстова који се већ дужи период читају на млађем школском уз-
расту и обогаћују лектиру текстом „Суђење” Лазе Лазића у трећем разре-
ду, као и текстовима „Кад пролеће дође” Љиљане Крстић и „Слава” Дејана 
Алексића у четвртом разреду. Рекли бисмо да су текстом Дејана Алексића 
у овом делу лектире укључене нове теме и веома духовит дијалог драмских 
лица. Писац у предговору збирке игроказа, у којем се налази и текст „Сла-
ва”, пише битно за целокупну наставу књижевности: „Трудио сам се да ови 
минијатурни драмски текстови буду тематски усклађени са сензибилитетом 
данашње деце...” (Алексић 2010: 3). Стварајући драмске текстове вероватно је 
желео да ученике приволи читању, што је један од основних задатака наста-
ве српског језика. Чини се да томе може допринети овим текстом. Радња је 
динамична од почетка. Страхиња, његов отац и мајка у једном најобичнијем 
свакодневном догађају кроз дијалог покрећу више заплета од којих сваки 
изазива комичан ефекат. Однос једног десетогодишњака и његових родитеља 
према школском распусту, као и разрешење радње показују да је драмски пи-
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сац проговарао у потпуности из угла савременог детета – ученик Страхиња 
се припрема за славу Свети Распуст Преподобни када ће бити такмичење 
качења школског ранца о клин, а мама поклања сину књиге домаће лекти-
ре поводом другог новог празника који гуши његове верске слободе (видети 
више: Алексић 2010: 72‒74). Можемо рећи да је тематски, али и језичко-стил-
ски текст одличан избор у школској лектири и садржај за обраду на часу.

Два нова програма, за први и други разред (који су у употреби од 
школске 2018/19, односно 2019/20. године), датим драмским текстовима „по-
кривају” прописане исходе. На основу читања и тумачења врло успешно уче-
ници могу „препознати драмски текст за децу, одредити место радње, уо-
чити позитивне и негативне особине ликова у тексту” (НП 2017; НП 2018). 
Заправо, тумачењем драмских текстова дати исходи се умногоме превазила-
зе. Програм не предвиђа неке очигледне особености драмског дела за децу 
попут сукоба, лица, дидаскалија. Било би добро да такве моменте учитељ 
препознаје, раније искоришћава и методички обликује у корист наставе 
драмске књижевности. Исто бисмо могли рећи за однос конкретних драм-
ских текстова и исхода у трећем и четвртом разреду. Појмови којима учени-
ци треба да владају у четвртом разреду (драмски сукоб и лица) представљају 
уводне књижевнотеоријске појмове у вези са овим жанром.  

Јасно је да текстови драмске књижевности нису одувек били део оба-
везног читалачког искуства ученика у разредној настави. Уочљиво је да су уг-
лавном лишени разноликости и битнијег усложњавања по разредима. Врло 
касно, али и у мањем броју су заузимали део обавезне школске лектире. Да-
нашњи програм за први разред показује ослањање на одређену традицију 
када је реч о читању драмских текстова, док је у програму за други, трећи 
и четврти разред учињен извесни искорак у нешто богатијем тематско-мо-
тивском склопу текстова. Започета реформа би требало донекле да обезбе-
ди излазак из једног простора књижевности у којем су преовладавале исто-
родне теме и очекивана методичко-наставна анализа. Требало би да осигура 
детаљно наставно тумачење драмских текстова на часу и сигурнији улазак у 
старије разреде када се читају далеко сложенија драмска остварења. На крају 
није сувишно, ради прегледности, у виду табеле систематизовати кретање 
дела драмског жанра кроз наставне програме од Другог светског рата до да-
нас.
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Табела 1: Заступљеност текстова драмског жанра и наставним програмима за 

млађе разреде основне школе.

Разред

Наставни 

програм 

(година)
I II III IV

1952. Нема прописаног списка лектире.
Нема прописаног списка лектире1959.

1963. - 1. Тужибаба и 
још девет     

   једночинки Д. 
Радовић

- -

1976. На позорници 
избор драмских 

текстова

1984/1985. - - - Биберче
Љ. Ђокић

1990/1991. „Тужибаба” 
Д. Радовић

„Зна он 
унапред” 

Г. Тартаља 

На позорници 
избор драмских 

текстова

Биберче 
Љ. Ђокић

2004/2005/
2006.

„Цар и  
скитница”
Л. Лазић

„Тужибаба” 
Д. Радовић

„Неће увек да 
буде први” 
А. Поповић

„Зна он 
унапред” 

Г. Тартаља
„Стара слика на 
зиду” Д. Лукић

„Два писма” 
А.Поповић

„А зашто он 
вежба” 

Д. Радовић 
„Лед се топи”
А. Поповић

„Никад два до-
бра” 

Ј.  Јоргачевић 

„Подела улога” 
Г. Тартаља

„Чик, да пого-
дите због чега 

су се посвађали 
два златна бра-

та” Д. Ерић
Пепељуга  
(oдломак)

А. Поповић

2017/2018/
2019.

„Зна он 
унапред” 

Г. Тартаља
„Тужибаба” 
Д. Радовић

„Неће увек да 
буде први” А. 

Поповић
„Први дан у 

школи” 
Б. Ољачић

„Два писма” 
А. Поповић

„Слатка  
математика” 

А.Миловановић
„Оцене” 

Г. Тартаља 
„Шума живот 

значи” 
Т. Николетић

„А зашто он 
вежба” 

Д. Радовић
„Лед се топи” 
А. Поповић

„Никад два до-
бра” 

Ј. Јоргачевић
„Суђење”
 Л. Лазић

1. „Подела  
улога” 

    Г. Тартаља 
2. „Кад пролеће 

дође” 
    Љ.  Крстић

3. „Слава” 
    Д. Алексић
4. Пепељуга 

    А. Поповић
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Milena Mitrović

BETWEEN THE STAGE PLAY AND INTERPRETATION  
OF LITERARY TEXTS 

‒ DRAMA TEXTS IN THE CURRICULA  
OF THE SERBIAN LANGUAGE FOR JUNIOR GRADES  

OF PRIMARY SCHOOL

Summary

Drama texts for children at the younger school age, although still insuf-
ficiently systematically considered, have an important place in the teaching of 
the Serbian language. Due to their multiple nature (they are refereed to literary 
and theater art as well), play drama situations and funny, often ironic tones, 
students readily read them in the earliest teaching of literature. In the paper 
presents the representation of part of drama literature in curricula for the 
younger classes, points to the reasons for omitting this genre model in the past 
and we are showing the possibilities of interpreting drama texts on class. On 
the sample of teaching programs for the subject Serbian language since the Sec-
ond World War to today’s reformed programs, drama texts and the movement 
of (non) presence of this genre in the younger classes were sampled and ana-
lyzed. The aim is to present a complete picture and place of drama texts in the 
teaching program with a special emphasis on the conditionality of prescribed 
texts and outcomes in new curricula, adopted in 2017, 2018. and 2019. The 
results show that attitudes towards the drama literature changed over time. 
These texts were later included in the obligatory reading list. Then, there are 
a few texts, which were first prescribed for the program in the 1960s and have 
been kept to this day. We conclude that this genre has undergone small changes 
in the latest curriculum reforms and it would be useful to include in curriculas 
of various drama texts for children, with more complex drama situation and 
different types of motivation.

Keywords: junior grades of primary school, teaching of literature, cur-
ricula, learning outcomes, drama text.
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Бојана Р. Маринковић1

Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд

ВЕЧИТА САВРЕМЕНОСТ БРАНКА ЋОПИЋA 
(Ћопићева дела у новим програмима Српског језика у 

разредној настави)

Резиме: У раду се, најпре, доноси преглед дела Бранка Ћопића, 
једног од наших најзаступљенијих школских писаца у програмима ос-
новног образовања у периоду од завршетка Другог светског рата до да-
нас. Затим се даје кратак осврт на нови концепт програма наставе и 
учења српског језика који је оријентисан на остваривање исхода учења 
(припремљен у периоду од 2017. до 2019. године). Указује се и на везу 
одређених исхода из области књижевности и прописаних књижевних 
појмова са Ћопићевим делима, која су предвиђена у школској и домаћој 
лектири. У складу са схватањем да је Ћопић истовремено и канонски 
и савремени писац, у раду се посебно анализира поема „Јежева кућица”, 
укључена у нови програм наставе и учења за први разред основне школе. 
Биће наглашeна и њена васпитно-образовна функција, која произилази 
из природе и културног контекста у ком је настала и траје, али и, у 
другом кругу, погодност коју нуди за упознавање ученика са одређеним 
књижевним појмовима. Битан елемент анализе Ћопићевог дела јесте 
испитивање дидиктичко-методичке апаратуре која ово дело прати 
у новим читанкама, како би се установило који се елементи поетике 
Ћопићевог стваралаштва наглашавају ученицима млађег школског уз-
раста и којим се методичким поступцима то чини. 

Кључне речи: Бранко Ћопић, програми наставе и учења, „Јежева 
кућица”, дидактичко-методичка апаратура.

Дело Бранка Ћопића је и данас савремено као за време његовог жи-
вота: актуелно и присутно. Објављују се нова издања његових књига, ор-
ганизују се научни скупови са новим тумачењима и увидима, без његових 
дела незамисливи су наставни програми наших основних и средњих школа. 
Бранко Ћопић је један од наших најзначајнијих школских писаца. Анали-
зом програма за Српски језик за млађе разреде основне школе у периоду по-
сле Другог светског рата до данас, утврђено је да се Ћопић, уз Змаја, Десан-
ку Максимовић и Душка Радовића, а у новије време и Љубивоја Ршумовића, 
сврстава у групу најприсутнијих писаца у нашој лектири. Он је редак писац 

1  bojana.marinkovic@zuov.gov.rs
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и по томе што је своје место у лектири заслужио веома брзо након што је по-
чео да пише за најмлађу публику, али и по томе што у њој опстаје и дан данас.   

I Заступљеност Ћопићевог дела у програмима Српског језика у млађим 

разредима основне школе у периоду после Другог светског рата до данас2

Програмом за млађи школски узраст, из 1952. године, за разлику од 
актуелног, нису била прописивана конкретна дела за тумачење у разредној 
настави.3 Та пракса се мења, али рекло би се не у потпуности, програмом из 
1963. године, у којем је за наставу од 1. до 4. разреда наведен списак различи-
тих дела домаћих и страних аутора, али као „избор дела за обраду на часови-
ма и за домаћу лектиру”, при чему је напоменуто да је „наставнику остављена 
слобода ужег избора, било од ових било од других дела, при чему треба во-
дити рачуна како о узрасту ученика тако и о педагошко-естетској вредности 
изабраних текстова” (Просветни гласник, бр. 11–12, 1963: 350). Од Ћопиће-
вих дела, на том списку налазила су се: збирка песама Распевани цврчак, за-
тим „Бака, он, ђак и слон (Огласи купусног листа)” и избор из његових прича 
за децу (у том тренутку, наставници, као и аутори читанки, могли су да иза-
беру неке од прича из више збирки – У царству лептирова и медведа; Јежева 
кућа;4 Приче испод змајевих крила). 

Програмом из 1976. године дела за анализу на часу у 1. и 2. разреду по-
ново нису била прописана, али су, за разлику од претходних програма, била 
прописана као обавезна поједина дела као део домаће лектире,5 међу којима 
су и Ћопићева, и то у прва три разреда (Испод змајевих крила – избор; по-
езија – избор из збирки; приче о партизанима – избор из дела Бранка Ћо-

2  За потребе овог рада, прегледани су сви програми за Српски језик објављени у 
Просветном гласнику Републике Србије, који су важили у периоду од 1951. до 2019. године. 
Табеларни приказ ове заступљености, са важним подацима, дат је као прилог на крају рада. 

3  Како није постојао списак обавезних дела за тумачење на самом часу, претпоставка је 
да се на часовима књижевности разговарало о делима које је учитељ бирао, или пак о ономе 
што се налазило у читанкама и актуелним часописима. Занимљиво је да се у Просветном 
гласнику из 1954. године налази препорука да се чита дечји књижевни часопис „ЗМАЈ”, који 
је уређивао Ћопић, заједно са Миром Алечковић, Арсеном Диклићем, Александром Вучом 
и др. У препоруци се, између осталог, истиче: „... основни задатак часописа ће бити да као 
дечји књижевни часопис за унапређење дечје књижевности упознаје нашу децу са нашом 
и страном дечјом књижевношћу и да служи као помоћно књижевно, васпитно и забавно 
школско штиво.” (Просветни гласник, бр. 1–2, 1954: 6)

4  Поема Јежева кућа под овим насловом први пут је објављена 1949. године. У данашње 
време, међутим, „усталио” се наслов Јежева кућица.

5  Синтагма домаћа лектира први пут се уводи 1976. године, а школска лектира 1985. 
године. Обе синтагме су биле избрисане из програма реформом из 2004. године, да би се 
поново нашле у важећем програму (2017. године).  
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пића). Уз то, две духовите приче: „Жућа рачунџија” у 4. и „Изокренута при-
ча” у 3. разреду, биле су предвиђене за тумачење на самом часу. 

 Наредном реформом (1984–1985), у програму се појављују нова Ћо-
пићева дела. Тако се у 2. и 3. разреду, у оквиру школске лектире, на часовима 
тумаче две тематски различите приче  – „Мачак отишао у хајдуке” и „Курир 
пете чете”. У 1. разреду, за читање код куће, било је остављено наставнику да 
направи избор из поетског и прозног стваралаштва овог писца.

Изменама и допунама програма, које су уследиле 1990–1991. године, у 
1. разреду, по први пут се јавља збирка песама Армија – одбрана твоја. При-
ча „Мачак отишао у хајдуке” остаје у програму у оквиру школске лектире, 
само је из 2. пребачена у 3. разред. 

У периоду од 2004. до 2006. године сукцесивно су доношени програми 
за разредну наставу. Тада су се по први пут у програму нашли прича „Сун-
чев певач” у 1. разреду, затим у 2. разреду песма „Болесник на три спрата” и 
одломци из романа Доживљаји мачка Тоше. Прича „Мачак отишао у хајду-
ке” остаје у 3. разреду, док је у 4. разреду била поема „Мјесец и његова бака”.6 

Када је реч о важећим програмима, по први пут је у школској лектири 
своје место заузела „Јежева кућица”, чувена Ћопићева поема за децу, и то у 1. 
разреду. Могло би се рећи да је ово антологијско дело, са поруком коју носи, 
сврстано тамо где му је одавно било место. Друго је питање, наравно, зашто 
се на њега чекало дуже од пола века. У 2. разреду, остала је песма „Болесник 
на три спрата” и поново су, након 55 година, уврштени типично ћопићевски 
смешни одломци из Огласа купусног листа, у којима се огледа „богатсво Ћо-
пићеве лирске и хумористичке природе и његов смисао за алузију, иронију, 
персонификацију и симболику (Марјановић 1997: 57)”. Ученици ће у 3. раз-
реду, након три и по деценије, поново читати нонсенсну кратку „Изокренуту 
причу”. Роман Доживљаји мачка Тоше7 је из 2. разреда пребачен у 3, са оче-
кивањем да се као део домаће лектире чита код куће, где му је и место, нај-
више због ученичког разумевања стилско-језичких елемената, али и дужине, 
праћења фабуле и могућности читања у целости. Када је реч о 4. разреду, у 
програму се и даље налази алегоријско-метафорична поема „Мјесец и њего-
ва бака”. 

На основу приказаних података може се закључити да Ћопић не-
сумњиво јесте школски писац. У последњих седамдесетак година, нека дела 
су се појављивала, па очекивано, и брисала – било због околности и актуле-
ности теме (Армија одбрана твоја), било због потребе да се некада лектира 
редукује или пак обогати неким новим насловима и темама које су доноси-

6  О заступљености Ћопићевих дела у наставним програмима видети и у: Јовановић, А. 
(2015). Бранко Ћопић, школски писац. Иновације у настави. 28 (4), 70–75. 

7  Занимљиво је да је овај краћи роман једини те врсте у 3. разреду, у делу књига препоручених 
за читање код куће.
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ли нешто ново и другачије.8 Чињеница је, међутим, да је 35 година од смрти, 
Ћопић данас у лектири прописаној програмима присутан више него икад, и 
то са најрепрезентативнијим делима за децу млађег школског узраста. Реч је 
о жанровски разноликим делима која јасно представљају поетику његовог 
стварања, уводе најмлађе читаоце у један посебан свет маште који на њима 
близак начин доноси важне животне истине.

Ћопићево дело за децу и младе представља богату ризницу материја-
ла погодну за анализу и тумачење у млађим разредима основне школе. У ње-
говим делима доминирају теме детињства. („Детињство је златна подлога и 
срж Ћопићевог талента: све што је вредније створио, из те жице је потекло, 
кроз ту се призму преломило” – Данојлић 2044: 170.) Своје теме налазио је 
и у свету природе – биљном и животињском свету, у подгрмечком завичају, 
Другом светском рату чији је учесник и сведок био. У Ћопићевим поетским 
и прозним текстовима за децу путује се кроз време, сусрећу се занимљиве 
личности, проживљавају се различите могуће и немогуће, чудесне и фантас-
тичне догодовштине сањара под месечином, сликовито се упознаје село које 
постепено ишчезава – завичај, култура, мудрост и менталитет једног наро-
да, у њима се открива богатство и лепота једног посебног језика, и коначно, 
кроз њих се на специфичан начин завирује у живот, одрастање и стваралаш-
тво самог писца. У готово свим његовим делима доминира хумор. Препо-
знатљив је и по сатири, али и по само његовим типичним јунацима (Јежур-
ка Јежић, Мачак Тоша, деда Триша, пас Жућа, Николетина Бурсаћ, Орлови), 
по карактеристичним формама (огласи, поеме, изокренуте приче), по ос-
лањању на народно предање и традицију, по посебном стилу и језику – игри 
речима, свеприсутнијој меланхолији, снази природе.

Васпитна улога Ћопићевих дела можда није доминантна, али нас она 
итекако опомињу и уче о правим животним вредностима – о онима које по-
лако нестају (у контексту нових програма, посебно место свакако припада 
Јежевој кућици, која нас учи да волимо родну кућу, завичај, отаџбину, која 
нас васпитава тако да будемо оно што јесмо, да не заборавимо ко смо и ода-
кле долазимо). 

II Поглед на нове програме наставе и учења Српског језика у  

млађим разредима основне школе

Нови програми наставе и учења9 за први циклус основне школе 
обајвљени су 2017. (1. разред), 2018. (2. разред) и 2019. године (3. и 4. раз-

8  Иако се у раду бавимо млађим основношколским узрастом, значајан је податак да су 
Ћопићеви Орлови већ 70 година део лектире за ученике старијих разреда.  

9  Уместо устаљене синтагме „наставни план и програм” сада у Закону о основама система 
образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 88/2017) имамо дефинисану синтагму 
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ред). Програми свих предмета имају исту структуру. Најпре је дат циљ учења 
предмета, који је исти за цео први циклус, затим следи табела у чијој првој 
колони су предметни исходи за крај одређеног разреда, у наредној су дате 
области и/или теме, док се у трећој колони налазе садржаји предмета. На-
кон табеле дати су кључни појмови програма и Упутство за дидактичко-ме-
тодичко остваривање програма. „Нови програми засновани су на општим 
циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама и могућности-
ма ученика. Усмерени су на процес учења и на исходе учења, а не на саме 
садржаје који сада имају другачију функцију и значај. Садржаји више нису 
циљ сами по себи, већ су у функцији остваривања исхода који су дефиниса-
ни као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у 
стању да учини, предузме, изведе, обави, захваљујући знањима, ставовима 
и вештинама које је градио и развијао током једне године учења конкретног 
предмета” (Просветни гласник бр. 10, 2017: 2). Када је реч о српском језику, 
поставља се питање колико је овакав концепт у складу са природом наставе 
књижевности. Ако се погледају исходи дефинисани за област књижевност, 
јасно је да међу њима нема, а према томе како би их требало формулисати, 
не може ни да буде, конкретнијих исхода који би, на пример, упућивали на 
живот и дело неког писца, или још важније оних који би указали на васпит-
ни моменат који нам књижевност доноси, или пак на развијање љубави пре-
ма књизи и читању. Због тога је од велике важности радити на операцио-
нализацији исхода дефинисаних програмом, односно на формулисању но-
вих јединствених исхода у односу на природу одређеног дела које се тума-
чи. Како је једна од карактеристика исхода та да буду мерљиви, те се може 
претпоставити да се преко њих може мерити и квалитет рада наставника, 
важно је, посебно када је у питању књижевност, радити на јачању методи-
чког образовања наставника, али и на подизању квалитета читанки, које би 
требало јасно да указују на могуће поступке тумачења одређеног дела, при-
роду и поетику. С друге стране, веома је добро што се програмом и даље 
препоручују садржаји, односно, одређени књижевни текстови, јер они тре-
ба да буду подлога за остваривање књижевних, естетских и моралних циље-
ва. Анализа програма показала је да се Упутством за дидактичко-методи-
чко остваривање програма донекле надомешћује оно чега у исходима (због 
њихове дефинисаности на нивоу функционалних знања) нема. Због начина 
на који су исходи формулисани у самом програму, а у намери да се постиг-
ну што бољи резултати, може се удаљити од самог дела – да нам оно, на при-
мер, служи само као одговарајућа основа за вежбање читања или неких гра-
матичких или правописних правила. Због тога је, такође, значајно која се 

„план и програм наставе и учења”. Програм за први разред примењују се од школске 
2018/2019, за други од 2019/2020. године. Програм за трећи разред почеће да се примењује 
школске 2020/2021, а програм за четврти 2021/2022.  
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дела у лектири прописују као обавезна или препоручују као избор. Важно је 
да то буду дела која ће утицати на развијање љубави према књизи и читању, 
али и она која истовремено провоцирају изношење мишљења и појединач-
них ученичких доживљаја. Посебно је значајно да се препоручују и дела са 
моралним и васпитним порукама којима нас књижевност учи. Дела, као што 
су, између осталих „Јежева кућица”, „Изокренута прича” и Доживљаји мачка 
Тоше, представљају подлогу за то. 

Ћопић у новим програмима  

(Зашто су нека дела вечито савремена?) 

Код анализе заступљености Ћопићевих дела у актуелном програму за 
млађе разреде основне школе, већ је истакнуто да се у њима налазе: поема 
„Јежева кућица” у 1. разреду, песма „Болесник на три спрата” и одломци из 
Огласа купусног листа у 2. разреду, „Изокренута прича” и роман Доживљаји 
мачка Тоше у 3. и поема „Мјесец и његова бака” у 4. разреду. Може се рећи да 
понуђени текстови на најбољи начин представљају Ћопићево стваралаштво 
за децу – да се из разреда у разред, поводом и на основу њих, са ученицима 
може разговарати о многим елементима поетике овог писца, као и о његовом 
животу и раду. Могу се уочити и обрадити многи књижевни појмови, може 
се радити на развијању језичке културе код ученика, али и на подстицању 
љубави према читању. Уз добро осмишљену дидактичко-методичку апара-
туру у читанкама, сви прописани текстови свакако доприносе остваривању 
естетских и васпитних (моралних) циљева наставе књижености.

О „Јежевој кућици” 

Реч је о духовитој, динамичној и занимљивој песми, поеми, басни у 
стиху, блиској деци најмлађег школског узраста. „Писана као бајка а ипак са 
елементима прича о животињама, Јежева кућица расправља о љубави и сна-
зи према слободи, мада и другим етичким, социјалним и егзистенцијалним 
питањима, присутним у међуживотињским, односно међуљудским односи-
ма. То што Ћопић у овој бајци инсистира на идеји мира и слободе, у ствари 
је његова вечна тема општељудског принципа: да су љубав и поверење међу 
људима услови за спокојан живот, што значи да је родољубље први знак ода-
ности земљи и родној кући” (Марјановић 2003: 309). Као и у многим Ћопиће-
вим делима за децу, и овде су ликови животиње, које имају антропоморфне 
одлике, а о којима деца радо читају, стога у њеном тумачењу на овом узрасту, 
фокус треба да буде управо на анализи ликова и њихових поступака. Уче-
ницима треба указати на сличност животиња карактерима људи ослањајући 
се, притом, на њихово искуство у читању и слушању басни. Највећу пажњу 
треба посветити лику храброг и мудрог јежа који брани своје ставове исти-
чући једну велику истину и универзалну поруку: „Ма какав био/ мој родни 
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праг,/ он ми је ипак/ мио и драг./ Прост је и скроман,/ али је мој,/ ту сам сло-
бодан/ и газда свој./ Вредан сам,/ радим,/ бавим се ловом/ и мирно живим/ 
под својим кровом./ ’То само хуље,/ носи их враг,/ за ручак дају/ свој родни 
праг!’/ Због тога само/ вас троје,/ знате,/ честите куће/ и немате./ Живите,/ 
чујем,/ од скитње,/ пљачке/ и свршићете –/ наопачке!”. Треба се задржати и 
на осталим ликовима – лисици, која је приказана својом устаљеном особи-
ном – лукавством, али и мудрошћу – која се на крају мења и разуме јежеву 
поруку, али и на меди, вуку и дивљој свињи који плаћају за своје поступке 
и „неславно завршавају”. И у том смислу, на самом часу, треба веома опрез-
но прићи крају ове поеме. „Јежева кућица” истовремено је и „нека врста па-
раболе”, јер нас учи да волимо родну кућу, завичај, отаџбину, васпитава нас 
тако да будемо оно што јесмо, да можемо отићи даље (упознати друге култу-
ре и обичаје), али и да се вратимо, јер знамо ко смо и одакле смо. 

Будући да је предвиђена за читање и анализу са седмогодишњацима, пра-
во је питање како и до које мере, на овом узрасту, прићи жанровским одлика-
ма текста јер „Текст је писан у стиху, а има у себи јасну причу, тј. фабулу. Осим 
тога, дијалози и увођења нових јунака уносе елементе драме. Тако овај текст 
остварује јединство лирског, епског и драмског. (Вучковић 2018: 495)”.  Поред 
тога, она доноси и типичан ћопићевски језик који можда није близак данашњој 
деци, али који не ремети разумевање поеме. Уз темељну припрему наставника, 
свакако је важно да дидактичко-методичка апаратура у читанкама буде вођена 
добро одабраним питањима, као и да нуди и значење потенцијално непознатих 
речи. У Упутству за дидактико-методичко остваривање програма дата је пре-
порука да се ова поема чита и тумачи у наставцима на неколико планираних ча-
сова и динамиком коју учитељ планира, што је због узраста оправдано. Њеним 
тумачењем могу се достићи поједини програмски исходи – „по завршетку раз-
реда ученик ће бити у стању да: одреди главни догађај, време (редослед догађаја) 
и место дешавања у вези са прочитаним текстом; уочи ликове и прави разли-
ку између њихових позитивних и негативних особина; изрази своје мишљење о 
понашању ликова у књижевном делу; слуша интерпретативно читање и кази-
вање књижевних текстова ради разумевања и доживљавања; пронађе инфор-
мације експлицитно изнете у тексту; учествује у сценском извођењу текста, 
јер је погодна и за сценско извођење (сценске игре), за развијање језичке култу-
ре код ученика, нуди могућност за међупредметно повезивање – са предметима 
Свет око нас и Ликовна култура, а може бити и тема за пројектну наставу. Њена 
анализа, међутим, доноси још низ конкретнијих исхода који произилазе из са-
мог дела и поруке коју оно доноси, а којима се употпуњују исходи дефинисани 
самим програмом. Колико је ово дело савремено било и у време кад је настало, 
а можда још више данас, огледа се, пре свега, у универзалној поруци коју доно-
си. „Ћопићево дело постаје својеврсна јежева кућица, коју заволимо још и док 
не схватимо шта она може све да нам значи, а у том интуитивном прихватању и 
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безусловној љубави садржана је права природа књижевности и једина моћ ње-
ног деловања” (Јовановић 2015: 75). И зато је Ћопићева „Јежева кућица” одавно 
заслужила да буде део обавезног образовања сваког детета.  

„Јежева кућица” у читанкама10

Циљ овог дела рада јесте да се, кроз анализу дидактичко-методичке 
апаратуре, увиди какав је однос аутора читанки према поеми „Јежева кући-
ца” и шта је то што они нуде ученицима, односно којим су се методичким 
поступцима руководили аутори читанки у приближавању овог дела учени-
цима. 

Поему „Јежева кућица” аутори свих читанки дају у целини – у укуп-
но девет читанки (Креативни центар; Завод за уџбенике; БИГЗ, М. Стакић 
и др.; Нови Логос, Реч по реч; Нови Логос, Почетница; Фреска; Нова школа; 
Едука) поема је, очекивано због узраста и могућности праћења и самостал-
ног читања, дата на самом крају, аутори две читанке (БИГЗ, З. Цветановић 
и др.; Klett) тематски су је уклопили негде на половини рукописа, док се две 
читанке издвајају по томе што је аутори прве (Вулкан знање) дају као посе-
бан штампани прилог у целини, а други (Герундијум) управо њом започињу 
своју читанку, поједине њене делове умећу тамо где се уз назив тематске це-
лине и уклапају, да би Јежевим одговором и Крајем завршили целину под на-
зивом Мудрост, а самим тим и читанку. Оваква решења сасвим сигурно ос-
тављају могућност наставнику да у договору са ученицима читају и тумаче 
ово дело у наставцима и темпом који им одговара. 

„Јежеву кућицу” у читанкама прати дидактичко-методичка апаратура 
која садржи стандардне (неопходне) елементе – мотивација за читање, затим 
следе питања и задаци за анализу (поједини аутори овим деловима дају по-
себне називе – „Говори о тексту”; „Хајде да разговарамо”; „Разговор о текс-
ту” и сл.), потом објашњења која се односе на непознате речи (од велике је 
важности то што их аутори читанки појашњавају уз сам текст), неке језичке 
појаве и кључне појмове, као и садржаје и задатке из области језичке култу-
ре, писменог и усменог изражавања, али и остале садржаје (неколико кључ-
них података о писцу, игре, шале, укрштенице, илустрације). Неки од аутора 
су, инспирисани тематиком ове поеме, тематске целине назвали Моја кућица 
– моја слободица (Нови логос, обе читанке), Природа; Мудрост (Герундијум), 
Кућице драга, слободо моја! (Вулкан знање); аутори Герундијума су чак Јежур-
ку Јежића одредили за лика који ученике води кроз целу читанку.

У намери да приближе дело ученицима, а уважавајући њихов узраст, 
аутори читанки су се углавном ослањали на садржинску анализу поеме про-
веравајући тако ниво разумевања прочитаног, делимично га тумачећи преко 

10  За потребе рада прегледане су све читанке за први разред основне школе (укупно њих 13) 
одобрене за употребу у школској 2018/2019.  
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доминантног књижевног лика у комбинацији са анализом помоћу истражи-
вачких задатака, док се само у једној читанци указује на то да се може приме-
нити и метода сценске комуникације. У посматраним читанкама начини за 
могућу интерпретацију су различити – од тога да садрже само једно питање 
за тумачење, преко тога да је анализа само започета, дата у наставцима, или 
на крају текста, до тога да је веома обимна и детаљна. Претпостављамо да је 
разлог овоме управо препорука састављача програма да се „Јежева кућица” 
тумачи у наставцима. Питања, задаци, налози и др. у читанкама само су по-
моћ ученицима у разумевању овог дела, а треба их разумети и као путоказ 
наставницима у ком смеру да крену у својој интерпретацији. Избор мето-
дичког поступка, наравно, одредиће сами наставници у односу на природу 
дела, састав свог одељења (узраст, читалачко искуство и предзнање учени-
ка), облик рада, као и то којим темпом ће га тумачити. Према томе, као ос-
нова у интерпретацији, на овом узрасту постоји ограничење у избору мето-
дичких поступака и врсте задатака који се пред ученике постављају. И поред 
тога, међутим, не сме се пропустити прилика да се ученицима укаже на бит-
на својства овог дела и открије јединствена порука коју доноси.

У свим читанкама доминирају репродуктивни задаци који се односе 
на садржинску анализу, тичу се разумевања прочитаног и сегментовање те-
кста. У анализи се очекивано издвојило највише оваквих питања, будући да 
се „Јежева кућица” обрађује у првом разреду када ученици овладавају техни-
ком читања. Углавном је реч о задацима који се односе на фабулу и разуме-
вање прочитаног: Кога упознајеш на почетку ове песме? (Завод за уџбенике); 
Колико бодљи има Јежурка? (Нови Логос, Почетница); Коме је лија писала 
писмо? (БИГЗ, З. Цветановић и др.); Шта из писма сазнајеш? (Klett); Шта 
је лији пожелео јеж када је дошао код ње? (Вулкан знање); Какву је гозбу при-
премила лија? (Герундијум); Ко живи у каљузи? Ко би дао своју кућу за јагње? 
(Нови Логос, Реч по реч); Како изгледа јежева кућа? (БИГЗ, М. Стакић и др.); 
Како је јеж одговорио галамџијама? (Креативни центар).

Репродуктивна питања „посебно су корисна код најмлађег школског 
узраста јер пружају могућност да се дело тумачи целовито и систематично. 
Она, међутим, не смеју да буду и једина, јер могу да се занемаре сви дру-
ги елементи књижевног дела које има слојевиту структуру”. (Маринковић, 
2016: 222).

У комбинацији са репродуктивним у мањем обиму су присутни и за-
даци продуктивног типа (истраживачки, аналитички, закључни), који ста-
вљају ученика у позицију онога ко самостално закључује, износи своје утис-
ке и ставове о прочитаном, о догађајима, ликовима и њиховим поступци-
ма, упућује га на сам текст, на увиђање узрочно-последичних веза и односа 
и др.: Издвој стихове који ти се највише свиђају. (Креативни центар); Како 
разумеш стихове „Његовим трагом путује слава“? (Вулкан знање); Шта ми-
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слиш зашто сви у шуми поштују Јежурку? Објасни. (БИГЗ, М. Стакић и др.); 
Зашто је Јежурка пре пута прегледао своје бодље? О чему он озбиљно раз-
мишља? (Klett); О чему је лисица размишљала после јежевог одласка? Шта 
је она тада одлучила да уради? (Фреска); Ко се придружио лисици? Зашто? 
(Завод за уџбенике); Које мане имају вук, медвед и свиња? Које врлине красе 
Јежурку? (Вулкан знање); Какву је гозбу припремила лија? Шта то говори о 
њој? Јеж указује поштовање лији. Коју особину показује таквим понашањем? 
(Герундијум); Ко је једини разумео Јежурку? (Нови Логос, Почетница); Како 
јеж назива своју кућу? Зашто баш тако? (Вулкан знање); Шта Јежурка ми-
сли о својој кући? (БИГЗ, З. Цветановић и др.); Шта ти мислиш о јежевој 
кућици? (Завод за уџбенике).

Наведена питања (репродуктивна и продуктивна), међусобно се пре-
плићу и имају циљ да усмере ученика на текст, на његову анализу и разуме-
вање. 

Занимљиво је видети како аутори читанки прилазе крају поеме. Тек 
неколико њих пажљиво формулисаним питањима скреће ученицима пажњу 
на сам крај: Шта се после догодило са вуком, медом и дивљом свињом? Шта 
мислиш да се догодило са лијом, каква је њу судбина задесила? (Вулкан знање); 
Шта се тужно десило на крају? (Фреска); Шта је било с вуком, медом и 
свињом? Због чега су настрадали? (Креативни центар); Шта значи то да ће 
вук, медвед и дивља свиња завршити наопачке? Како су завршили на крају? 
(БИГЗ, М. Стакић и др.).

Анализа читанки показала је и да се само у њих пет појављују она нај-
суптилнија питања која повезују ученике са самим делом, односно, активи-
рају њихово лично искуство и осећањa која гаје према свом дому и својој 
земљи, на питања која су важна у процесу разумевања. У једној читанци ова-
кав задатак дат је као мотивација или емоционално-интелектуална припре-
ма за читање једног од наставака: Опиши како изгледа твој омиљени кутак у 
кући. (БИГЗ, М. Стакић и др.). Остала питања, оваквог типа, налазе се након 
датог одломка: Шта највише волиш у својој кући? Шта ти недостаје када 
ниси код куће? Како ти показујеш да волиш своју кућу? (БИГЗ, М. Стакић 
и др.); Шта је за тебе дом? Шта је за тебе родни праг? (Герундијум); Шта 
теби значи рођени дом? Шта је још важно као дом? Зашто? Како се зову град 
и земља у којој живиш? (Вулкан знање). Аутори две читанке, поводом текста, 
дају посебан задатак за описивање: Опиши своју кућу. Не заборави да кажеш 
како се осећаш када си у њој и шта она за тебе значи.(Завод за уџбенике) и 
Говори и ти о својој кући. Могу да ти помогну следећа питања – Како изгледа? 
Шта је теби у њој најлепше? Како ти у њој живиш? Шта је слобода у твојој 
кући? (БИГЗ, З. Цветановић и др.). Налози оваквог типа веома су значајни 
јер активирају цело наше искуство и откривају поруку које „Јежева кући-
ца” носи. Оваквим налозима одлази се корак даље од функционално форму-
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лисаних исхода из програма, њима се остварују морално-васпитни циљеви 
књижевности. У посматраним читанкама, било је простора да се овакви на-
лози нађу пред ученицима, посебно када се тумачење у основи одвија преко 
доминантног књижевног лика. У лик јежа истовремено је укључена и ода-
ност према свом дому, али и спремност за упознавање другачијих обичаја и 
светова. Он нам на јасан и једноставан начин предаје у наслеђе своје начело, 
које треба да постане драгоцена традиција која се чува и преноси. 

Директних питања о томе којој књижевној врсти „Јежева кућица” при-
пада, у посматраним читанкама нема, што је и очекивано с обзиром на уз-
раст ученика. У једној читанци се, међутим, као последње, појављује питање: 
Шта те у овој песми подсећа на басну? (Завод за уџбенике), а онда се у по-
себно истакнутом делу даје објашњење о томе шта су поеме. Иако програ-
мом није прописано усвајање овог појма у првом разреду, дато објашњење у 
читанци је прилагођено узрасту, информативно и у њему се полази од предз-
нања и исукства ученика. У још једној читанци наилазимо на питање које 
може да подстакне на разговор о карактеристикама поеме, без њеног посеб-
ног именовања: На какве људе те подсећају особине Јежурке Јежића? (БИГЗ, 
М. Стакић и др.). У посматраним читанкама, од осталих, програмом пропи-
саних књижевних појмова, анализом Јежеве кућице говори се још и о месту 
и времену збивања, главним и споредним ликовима (изглед, основне особине и 
поступци), о појму стиха.   

Издваја се и по неко питање које није у директној вези са самим тума-
чењем текста и којим се постиже међупредметна повезаност: Које животиње 
су будне ноћу? (БИГЗ, М. Стакић и др.); Знаш ли какви су односи између лиси-
ца и јежева у природи? (Герундијум).

Иако наслов поеме ни на који начин није језички и семантички марки-
ран, ипак је необично да се нико од аутора није осврнуо на њега – у њему је 
садржана сама тема. 

У анализираним читанкама, у мањем обиму се издваја и друга врста 
налога и задатака, углавном уже усмерених, у којима се од ученика захтева 
да нацртају како замишљају кућу Јежурке Јежића и лисице Мице или како је 
изгледала потера за Јежурком, да реше загонетке које су на неки начин по-
везане са тумачењем текста, затим да реше укрштенице одговарајући на ре-
продуктивна питања, да осмисле и одглуме драму о Јежурки Јежићу, или да 
припреме луткарску представу. Уз ово, на странама неких читанки, налази-
мо и издвојене пословице чије тумачење наводи на поруку која је садржана 
у анализираној поеми, али и шале, игре речима и смишљање реченица од за-
датих речи. У дидактичко-методичкој апаратури има и говорних вежби, као 
и захтева за препричавање и описивање.  

У тумачењу се, међутим, могу искористити још неке могућности које 
ова поема нуди – са ученицима се може разговарати о томе: како се Јежурка 
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бори за своје чврсте ставове, на који начин их брани; шта нам његови пос-
тупци показују, на шта нас подсећају; чему је Јежурка веран и одан; зашто 
је њему његов дом најлепши. Дело се може повезати и са личним искуством 
најмлађих ученика (да ли су они некада били у прилици да бране нешто своје 
и на који начин су то чинили). Занимљиво би било осврнути се и на дужину 
поеме, на то колико има делова и какви су евентуално њени стихови у одно-
су на песме које су ученици до сада читали. „Јежева кућица” је и пример за то 
да се једна прича може испричати кроз различите медије (анимирани филм, 
позоришна представа, луткарска представа). Добар је пример и за то како 
се кроз једно дело може остварити међупредметно повезивање (прављење 
костима, маски, сценографије за представу, бирање музике која би пратила 
сценско извођење, занимљивостима о животињама из поеме и сл.). 

Закључак  

Бранко Ћопић сасвим сигурно јесте школски писац. Чињеница је да 
је данас у прописаној лектири присутан више него икад и то можда са нај-
бољим делима за децу млађег школског узраста. Реч је о жанровски разноли-
ким делима која јасно представљају поетику пишчевог стваралаштва, уводе 
најмлађе читаоце у један посебан свет маште, који на њима близак начин, до-
носи важне животне истине.

Велике су могућности за планирање активности које се могу реализо-
вати приликом обраде Ћопићевих дела, јер је његов свет маште, природе, де-
тињства, али и језик и стил, јединствена ризница материјала.

Анализом заступљености Ћопићевог стваралаштва у програму у по-
следњих седамдесетак година, као и анализом актуелног програма и нових 
читанки, овај рад је покушао да покаже да су, осим састављача програма, и 
аутори читанки, а са њима, надамо се, и „мали” читаоци, препознали изузет-
ну књижевну и васпитну вредност Ћопићевог дела.

Важна су и питања о томе како заинтересовати данашње генерације 
да упознају не тако јасне књижевне врсте и дуге форме у којима, на пример, 
Јежурка Јежић „поваздан лута”, мачка Тошу који није хтео да лови мишеве 
или буволовца Жућу који „лаже као пас”, да се „загреју” за романе дружине 
које ће читати у наставку школовања, а чији јунаци, у једном амбијенту дру-
гачијем од данашњег, одрастају пре времена. Поред читанки чија апаратура 
мора да буде таква да пре свега ученике мотивише на читање и тумачење, 
улога наставника је велика и пресудна. Он је тај који на креативан начин, 
различитим методама и поступцима, са одговарајућим осећајем и радошћу 
води ученике кроз свет књижевности. Од њега се очекује и да познаје живот 
и дело писца како би ученицима могао да препоручи нешто од остварења 
која нису обавезни део лектире, а које ће обогатити његову душу и ум.
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Прилог: Заступљеност Ћопићевих дела у програму српског језика у разредној на-

стави у периоду после Другог светског рата до данас.

ГОДИНА КЊИЖЕВНО ДЕЛО

1952–1963.
Програмом за млађи школски узраст нису била прописивана ко-
кретна дела за тумачење у настави.

1963.

1– 4. разреда 
Распевани цврчак, збирка песама;
Бака, он, ђак и слон; Огласи „Купусног листа” (из збирке Приче испод 
крњег месеца, 1954) 
Избор из прича за децу

1976.

1. разред
Испод змајевих крила – избор, домаћа лектира  
2. разред
Поезија – избор из збирки Б. Ћопића, домаћа лектира 
3. разред
„Изокренута прича” (из збирке Приче испод змајевих крила, 1953) 
Приче о партизанима – избор из дела Б. Ћопића, домаћа лектира 
4. разред
„Жућа рачунџија” (прича из збирке У царству лептирова и медве-
да, 1939)

1984–1985.

1. разред
Избор из поетског и прозног стваралаштва, домаћа лектира 
2. разред
„Мачак отишао у хајдуке” (прича из збирке У царству лептирова и 
медведа, 1939)
3. разред
„Курир пете чете” (прича из збирке Приче партизанке, 1944)

1990. 1. разред
Армија – одбрана твоја (збирка песама, 1948)

1991. 3. разред
„Мачак отишао у хајдуке”

2004.

1. разред
„Сунчев певач” (прича из збирке У царству лептирова и медведа, 
1939)
2. разред
„Болесник на три спрата”, (песма, 1956) 
Доживљаји мачка Тоше – (одломци из романа, 1954)

2005. 
3. разред
„Мачак отишао у хајдуке”
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2006. 4. разред
„Мјесец и његова бака” (поема из збирке Чаробна шума, 1957)

2017.
1. разред
Јежева кућица – читање у наставцима (као посебна збирка под на-
зивом Јежева кућа објављена је 1949)

2018.
2. разред
Огласи „Шумских новина” – одломци (1954) 
„Болесник на три спрата”

2019.

3. разред
„Изокренута прича”
Доживљаји мачка Тоше, домаћа лектира
4. разред
„Мјесец и његова бака”
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Bojana Marinković

AN ENDLESS CONTEMPORARINESS OF BRANKO ĆOPIĆ 
(ĆOPIĆ’S WORKS IN THE NEW SERBIAN LANGUAGE 

TEACHING COURSES)

Summary

Branko Ćopić’s works have been contemporary and topical even to this 
day, just as much as they were so when he was alive. Lately, new editions of 
his books have been published and scientific gatherings have been organized 
where new studies of his works were introduced. Without his work, elementary 
and high school teaching courses would not be the same. Branko Ćopić is one 
of our most influential writers for school-age children. The paper first provides 
a list of his works included in the elementary school curricula since World 
War II up to the present. The author of the paper then presents a brief analysis 
of the new concept of the Serbian Language curriculum focused on learning 
outcomes (developed in the period 2017–2019). What is also pointed out is the 
link between Ćopić’s works (the ones included in the school reading lists) and 
some literary outcomes and established literary terms. Taking into considera-
tion that Branko Ćopić is both a canonical and a contemporary author, a big 
segment of this paper deals with the analysis of his poems “The Hedgehog’s 
Home” and “Izokrenuta priča”, as well as his novel “Doživljaji mačka Toše”, 
all included in the new curricula for the first three grades of elementary school. 
The paper also looks at the educational role of these works, which stems from 
the cultural context of the time when they were written, and their suitability for 
teaching and learning some literary terms. One of the key elements in the study 
of Branko Ćopić’s work is the analysis of the didactic-methodological appara-
tus that accompanies his works in the new textbooks. This analysis is crucial if 
we want to establish which elements of his literary opus are being introduced to 
young learners, as well as the methods used in that process.

Keywords: Branko Ćopić, curricula, “The Hedgehog’s Home”, “Izokre-
nuta priča”, “Doživljaji mačka Toše”, didactic-methodological apparatus.
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КЛАСИЦИ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ –  
ИВО АНДРИЋ И МИЛОШ ЦРЊАНСКИ У  

ПРОГРАМИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Резиме: Рад је посвећен месту које у наставном курикулуму за-
узимају два класика српске књижевности – Милош Црњански и Иво 
Андрић. Циљ рада је да се, узимајући у обзир избор и заступљеност 
текстова ових аутора, преиспита њихов статус унутар наставних 
програма и, сходно томе, представи како се поменути чиниоци одра-
жавају на формирање рецепције њиховог опуса у ширем контексту кул-
турне, а потом и уже књижевне перцепције. Посматрајући програме за 
више разреде основне школе уочава се доминиција једног и скрајнутост, 
безмало маргинализованост другог класика. Посебна пажња је посвеће-
на анализи селектираних текстова Иве Андрића и Милоша Црњанског 
у програмима основних школа. Уз уважавање образовних стандарда и 
исхода, у излагању се нуде нове могућности у избору и заступљености 
текстова како Милоша Црњанског, тако и Иве Андрића.

Кључне речи: Иво Андрић, Милош Црњански, наставни програ-
ми, исходи, канон, маргина.

У светлу нових програмских реформи у образовању важно је истаћи 
да настава књижевности, колико год имала чврсте и непроменљиве циље-
ве, недвосмислено представља друштвено-историјски конструкт, јасно си-
туиран у конректном историјском тренутку. Потреба да се наставни кури-
кулум ревидира, да се књижевноисторијски поредак у њему измени, било 
додавањем или одузимањем књижевноуметничких текстова, настаје као 
сума разноликих варијабли. Неке од њих резултат су књижевноисторијских 
промена утемељених на ревизији класичности репрезентативних текстова 
– поједина дела бивају препозната као она која су само делимице захвати-
ло било времена, губећи своју актуелност у данашњици, сведена на књижев-
ни маниризам одређеног периода и повлађивање доминантном књижевном 
укусу тог времена итд. Тенденција ка сталној отворености наставног кури-

1  jelena.panic@uf.bg.ac.rs
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кулума утемељена је и у друштвеном моменту; пратећи га, наставни про-
грам не може да пребегне утицај идеолошких, политичких и општекултур-
них промена – о томе јасно сведоче дела литературе НОБ-а (или, у време до-
минације партизанске литературе, скрајнутост идеолошки опозитних књи-
жевних дела), корпус репрезентативних дела других јужнословенских књи-
жевности и др. Отвореност наставног курикулума, наравно, заснована је и 
на инкорпорирању нових текстова који, ушавши у елиотовски схваћен појам 
традиције, стварају нови традицијски поредак и завређују пажњу науке о на-
стави књижевности. Дела с краја двадесетог века, па и нека након њих већ се 
налазе у програмима за разреде основне и средње школе. Узимање у обзир 
свих наведених варијабли подразумева да она, на концу, буду сагледана кроз 
призму методичке оправданости унутар наставног програма, и на тај начин 
омогуће не само вишесмислено и целовито разумевање изабраног текста, 
већ да у преплету свих претходних и потоњих дела нуде свестраније разуме-
вање књижевности и развијање естетског осећања код ученика.

Говорећи о циљевима наставе књижевности, чији су основни задаци 
развијање читалачке компетенције ученика, спознавање естетских домета 
књижевноуметничког текста, критичко мишљење, подстицање маште, при-
мећујемо универзалност ових безмало аксиомских вредности којима се на-
става књижевности води. Са друге стране, пак, наставни програм предста-
вља променљив и нестабилан чинилац у образовном процесу. Његова не-
постојаност је донекле нужно утемељена у природи књижевности и њеној 
отворености ка новим уметничким изразима и свим променама које прати, 
али је исто тако и резултат других, некњижевних, ваннаставних и вантек-
стовних чинилаца. Не може се пренебрегнути чињеница да је наставни про-
грам увек средство којим се омогућава остваривање основних, горенаведе-
них наставних циљева. Из тог разлога, наставнопрограмске реформе своју 
оправданост могу задобити само уколико се воде њима, тежећи развијању 
читалачког знања и компетенција код ученика – свако друго посезање за ре-
формом неизоставно укључује неки облик инструментализације наставе 
књижевности.

Сведоци смо (пре)честих, готово коперниканских обрта у садржајима 
наставе књижевности – довољан је један летимичан поглед да се међу њима 
уоче драстичне диспарантности. Док неки од њих своје утемељење, као што смо 
навели, имају у уметничким начелима и методичким принципима, други пак 
почивају на ваннаставним премисама, а тиме ускраћују сазнајне могућности 
ученика и, напослетку, угрожавају већ поменуте циљеве наставе књижевнос-
ти. Свест о неопходности њиховог преиспитивања и сталног ревидирања, не 
губећи из вида наведене чиниоце, нужност је доброг и квалитетног образовног 
система – отуд и овај рад представља један прилог са циљем да се поменути 
програми проблематизују, додатно осветле и, у крајњем циљу, поспеше.
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Када говоримо о репрезентативним делима српске књижевности и 
статусу класика у њој, намах се намећу дела двају аутора које смо и узели за 
предмет нашег истраживања. Уочава се да однос у погледу заступљености 
њихових дела у наставном програму открива једну наставно-програмску, 
али и ширу, образовну и културно-политичку проблематику. Чини се да је 
здружено деловање наставно-методичких и ванлитерарних чинилаца одиг-
рало битну улогу у формирању оваквог односа.

Уколико се положај Иве Андрића и Милоша Црњанског данас узима 
као својеврсна естетска константа у пољу књижевне историје, а њихов значај 
у домену српске књижевне мисли истиче као недвосмислено пресудан, или 
бар представља као такав, очекивано је да такав статус буде препознат и у 
оквирима наставног програма српског језика и књижевности. 

Ситуација у наставним програмима, међутим, није таква и открива 
једну неоправдану поларизацију, у којој је један Иво Андрић пример кано-
низације, а Милош Црњански несумњиве маргинализације.

Разлози за ту врсту маргинализације једног и канонизације другог пи-
сца налазе се и у курикулуму и изван њега и одражавају однос наше култу-
ре према двојици наших најзначајнијих писаца. Наша култура се на разли-
чите начине опире потреби да вредност дела Милоша Црњанског институ-
ционализује, а школски програми само то стање одржавају. Данашња сли-
ка заступљености дела Црњанског у школским програмима је свакако боља 
од оног дугог низа година када његово дело уопште није било заступљено у 
школама. А не треба заборавити да се класик постаје тако што нечије дело 
добија потврду од сваког новог читалачког поколења. Та могућност Црњан-
ском се ускраћује још од основне школе, а Андрић се канонизује још од пе-
тог разреда. Томе у прилог не иду само заступљени текстови, већ и начин 
како су они дати у читанкама, каква их пропратна објашњења прате и сл., те 
се стиче утисак да се они не виде као две могућности језичке артикулације у 
истом времену, што би утицало на неку врсту равномерније заступљености 
њиховог дела. Наравно, не треба сметнути са ума да је Андрић друштвено и 
културно усклађенији са светом, а Црњански још од тридесетих година има 
фигуру друштвеног аутсајдера (томе у прилог иде и чињеница да је Андрић 
у међуратном периоду са две песничке књиге и једном збирком приповеда-
ка постао дописни члан Српске краљевске академије на предлог Слободана 
Јовановића и Богдана Поповића, а да Црњанском након три књижевне на-
граде које је тридесетих година добио, Марко Цар пише негативну рецензију 
за један од најлепших путописа написан на нашем језику, Љубави у Тоскани, 
те да он никада није постао члан наше академије чему је изгледа допринео и 
сам Андрић).2

2  О књижевним и политичким полемикама које је Црњански водио са својим савремени-
цима в. Ломпар 2018.
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Естетска димензија дела Милоша Црњанског, уз мање отпоре, ника-
да није довођена у питање. Упркос томе, класичност његовог дела увек је 
била наткриљена упитношћу и потребом за преиспитивањем њеног стату-
са у пољу српске културе. Дело Црњанског несумњив је заточник ширих, по-
литичких, друштвених, културних, па донекле и стилских размимоилажења. 
Милош Црњански у пољу наше културе гравитира као извесна неуклопи-
вост (Ломпар 2018: 20). Реч је о немогућности да се таква фигура саобрази са 
оним чему, парадоксално, и сама тежи – књижевној и широј културној афир-
мацији. Књижевна и политичка мисао Милоша Црњанског, како Мило Лом-
пар убедљиво показује, сва је у знаку амбивалентног односа према главним 
токовима српског културног и политичког живота: она показује тенденцију 
за њеним проблематизовањем и оспоравањем које некада иде до укидања, а 
понекад, на шта поменути тумач указује, и готово незајажљиву потребу за 
припадношћу и афирмацијом од те исте културе.3 Чак и данас, када су нега-
тори уметничке личности Милоша Црњанског махом дискредитовани, било 
политички, естетички или историјски, над његовим ликом и делом опстаје 
представа о њему коју су завештали (Ломпар 2018: 19). Представа о нече-
му изван познатог система, нечему неуклопљивом и страном, па самим тим 
и непожељном прати његово дело и њега самог, а консеквентно се протеже 
и на његов статус у настави књижевности. Насупрот томе, други класик не 
губи своју апологетстку пратњу, никада не напуштајући средишње место у 
простору српске културе и остајући у њеном самом језгру. Овакав контраст 
свакако да је уочљив и на примеру оних друштвених механизама који обез-
беђују и одржавају поменути поредак – један од њих је несумњиво и школ-
ство. Таква констелација односа је, примећујемо, присутна у настави књи-
жевности. У деловањима различитих механизама који кроје нашу култур-
ну мрежу, као да се назире и настојање да се уметничка позиција Милоша 
Црњанског прикрије. Запретана књижевна аутентичност овог писца уједно 
је и потврда једног другачијег модернизма, на известан начин и опонентног 
оном који чини основну линију српског модернистичког импулса. Према 
томе, између маргинализације једног и канонизације другог треба видети и 
спремност образовног система да промовише Андрићев традиционални мо-
дернизам и да прикрива радикални модернизам Милоша Црњанског.

Без намере да се дела ових аутора посматрају у контексту некаквог умет-
ничког самеравања и успостављања аксиолошке лествице међу њиховим де-
лима, сматрамо да је важно истаћи да се репрезентативним и наставно функ-
ционалним делима Милоша Црњанског у настави може не само легитимисати 

3  Таква амбивалентност се најбоље очитује у раскораку између приватног и јавног дискур-
са Милоша Црњанског. Док је његова есејистичка мисао изразито полемичка, приватна писма 
овог књижевника, написана другачијим тоном, откривају жељу за друштвеном афирмацијом 
(в. Ломпар 2018). 
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његова позиција у српској књижевности већ и омогућити пуноправно упозна-
вање ученика са једним особеним поетичким модусом. Без њега, слика српског 
модернизма (која се предочава ученику) не само да није потпуна, већ је и ли-
шена важних уметничких поларитета који је чине богатијом.

Књижевна дела и Милоша Црњанског и Иве Андрића своје место, на-
равно, имају у наставном курикулуму. Са друге стране, компаративни увид у 
њихову присутност међу читанкама виших разреда основне школе показује 
(не)очекивану диспропорцију. 

 Посматрајући текстове ових аутора у програмима, у контексту бројчане 
заступљености, приметно је да су Андрићеви у знатно већој мери присутнији. 
Начело квантитета, наравно, не може бити сврстано у најважније критеријуме 
којима би се некаква финална оцена њихових статуса могла донети, али исто 
тако није ни без значаја. Сасвим је јасно да се учесталошћу репрезентатив-
них дела једне поетичке линије у настави обезбеђује њено јасније и целовитије 
разумевање. Примера ради, поступно и систематично упознавање са усменим 
стваралаштвом омогућава да се, у току образовног процеса, креира не само 
свест о систему жанрова усмене књижевности већ и да се, у крајњој инстанци, 
код ученика формира свест о кључним обележјима њене поетике, као што су 
варијантност, формулативност, специфичан тематско-мотивски регистар итд. 
Исти принцип везује се и за индивидуалне књижевне поетике, каква је поети-
ка Андрића и Црњанског. Уколико се о делима једног аутора континуално го-
вори од петог разреда основне школе, рецепција његових поетичких обележја 
биће разумљиво темељнија и богатија – обрнуто пропорцијалан однос доноси 
очекиване интерпретативне потешкоће.

Када говоримо о тренутним програмима за више разреде основне шко-
ле, стваралаштво Иве Андрића заступљено је са шест текстова (два у петом, 
по један у шестом и седмом и два у осмом разреду основне школе). Са дру-
ге стране, Милош Црњански има другачији статус. Док су Андрићева дела у 
саставу наставних програма сваког разреда, ученици се сусрећу са Црњан-
ским први пут у седмом (један текст) и затим у осмом (два одломка) разреду. 
Поменута дискрепанција још је уочљивија уколико се представи графички:

Стари програм

Аутор 5. разред 6. раз-
ред

7. разред 8. разред

Милош 
Црњански

1. Свети Сава 
 (одломак)
2. Београд у снегу  
(одломак)

1. Наша  
небеса

1. Сеобе (прва књига)
2. „Ламент над Бео-
градом” (одломак)

3

Иво  
Андрић

1. Деца
2. Мостови

1. Аска 
и вук

1. Прича о 
кмету Симану

1. Деца (одломак)
2. Мост на Жепи 
(одломак)

6
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Нови програм4

Аутор 5. разред 6. раз-
ред

7. разред 8. разред

Милош 
Црњански

1. М. Црњан-
ски, Наша не-

беса („Крф, 
плава гроб-

ница” – одло-
мак)

1. Сеобе (2. поглавље 
– одломак) / Роман о 
Лондону (Пролеће је 

стигло у Лондон)
2. „Ја, ти и сви савре-

мени парови”

3

Иво  
Андрић

1. Деца
2. Мостови

1. Аска 
и вук

1. Прича о 
кмету Симану
2. Јелена, жена 

које нема

1. Деца
2. Књига

3. Панорама

8

Квантитативно поређење је тек један од индикатора који откривају да 
се стваралаштво Милоша Црњанског у контексту образовања ученика, упр-
кос његовом књижевно-историјском статусу, занемарује или пренебрегава. 
Разлози овакве (дис)пропорције могу бити разнолики, крећући се од тексту-
алних до методичких. Поетичка обележја књижевног дела Милоша Црњан-
ског се могу посматрати као озбиљан читалачки изазов за ученике виших 
разреда основне школе, пре свега у контектсу стилско-изражајне и темат-
ско-мотивске равни његових текстова. Приметно је да оваква неповољна 
позиција стваралаштва Милоша Црњанског није изолована појава у наста-
ви књижевности. Ако би се могло говорити о другим маргинализованим, 
а за српску књижевну историју и уопштено разумевање магистралних то-
кова српске књижевности итекако вредним делима, онда међу њих свакако 
спадају и дела авангардне књижевности и, следствено томе, потоњих аутора 
који негују авангардни књижевни израз.5 Очигледно да поменути текстови 
представљају велики читалачки изазов и да, са становишта наставних прин-
ципа, креирају особен методички проблем. Упркос њиховој двострукој иза-
зовности, како за ученика, тако и за наставну праксу, занемаривање поме-
нутих текстова има далекосежне последице за даље и целовито разумевање 
књижевности. Према томе, дела Милоша Црњанског (а сходно томе и оста-
лих дела поменуте авангардне књижевности, примера ради, Оскара Давича) 
не треба истискивати из наставних курикулума, већ омогућити ученику да 
у једном дужем читалачком процесу изгради позитиван однос према њима 

4  Програм за седми и осми разред иновиран је 2018, односно 2019. године (ППНУ7 2018, 
ППНУ8 2019)

5  О статусу авангарде у разредној настави више у: Панић Мараш, Ј. (2019). „Статус и уло-
га авангарде у настави књижевности”, Певање и приповедање – путеви модернизма у српској 
књижевности за децу, Београд: Учитељски факултет, стр. 61–70.
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и поступно изгради свест о њиховим посебностима. Један од начина да се 
то постигне је реконтекстуализација његовог опуса у наставном програму и 
дубље проблематизовање одабраних текстова којима се његова поетика уче-
нику саопштава.

Одиста, уколико погледамо „захтевност” стила Црњанског, сасвим је 
јасно да је, у поређењу са Андрићем, читалачка „проходност” отежана. Чини 
се да избор дела (и њихових одломака) Милоша Црњанског то потврђује, а 
можда и подупире. Примерице, у програму за осми разред своје место про-
нашли су одломци из Сеоба и Ламента над Београдом. Иако спадају у реп-
резентативна дела његовог опуса, поставља се питање њихове функционал-
ности, нарочито ако узмемо у обзир чињеницу да се ученици овим одломци-
ма по први пут сусрећу са његовом поетиком, потенцијално стварајући једну 
врсту читалачког отпора који може проузроковати.6 Синтаксичка и лексичка 
аутентичност романа Сеобе, остварена на стилској инкорпорацији рускосло-
венског језичког идиома, представља огроман читалачки изазов за ученика, 
нарочито ако се први пут сусреће са њим. Уколико се наставним програмом 
оваква дискрепанција не пренебрегне, ученик нема избора до да на поме-
нути текст одговори мањком заинтересованости, будући да му је сазнајни 
и естетски хоризонт ограничен. Притом, оваквим избором текста директно 
се нарушава методички принцип поступности и систематичности на којем 
ваљана настава књижевности и почива (в. Николић 2009: 109–117). Поме-
нимо и да је у осмом разреду отворена могућност корелативног приступа у 
настави језика и књижевности. Ученици се у овом разреду упознају са исто-
ријом српског књижевног језика, па се роман Сеобе може додатно осветли-
ти знањима о рускословенском језику у нашој култури. Такав приступ у ди-
ректној је вези са предвиђеним исходима за овај разред (повезивање наставе 
језика са доживљавањем уметничког текста; откривање стилске функције, 
односно изражајности језичких појава; коришћење уметничких доживљаја 
као подстицаја за учење матерњег језика). Историјско знање о овим време-
нима, пак, предвиђено је програмом за наставу историје у седмом разреду, па 
се и оно може искористити. Чини се да као највећи подстицај за разумевање 
овог романа представља његова пророчка универзалност, уткана у мотив се-
оба, у ком се очитује његова савременост и свевременост. Упркос томе, сма-
трамо да роман Сеобе Милоша Црњанског завређује већи удео читалачких 
компетенција које се пре свега могу обезбедити увођењем текстова овог пи-
сца који би му претходили.

Примера ради, уколико бисмо узели у обзир читалачке афинитете и 
узраст ученика виших разреда основне школе, роман Дневник о Чарноје-
вићу би омогућио свестранији приступ поетици Милоша Црњанског. Реч је 

6  Одломци који се налазе у програму (из 5. и 10. поглавља) чине слабу локализацију текста и, 
парцијално представљени, онемогућавају целовит сазнајни и читалачки процес код ученика.
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о знатно краћој форми која би, чак и да је реч о тумачењу на примеру ода-
браног одломка, пружио јасније увиде у поетику суматраизма и тиме анти-
ципирао наставну јединицу којом се баве у средњој школи. Додатно, реч је 
о роману антиратне тематике, у ком су заступљени модерни приповедачки 
поступци са којима ће се ученици сусретати у будућности. Овим путем нас-
тавна пракса би била далекосежнија, неговала би читалачки континуитет и 
делотворније изграђивала свест о књижевним везама и утицајима.

Када је реч о тренутном избору лирских текстова у вишим разредима 
основне школе, Ламент над Београдом такође осетно премашује ученичке 
компетенције, нарочито ако узмемо у обзир да је реч о првом лирском тексту 
Милоша Црњанског са којим се сусрећу. Изабрати одломак (nota bene) поеме 
која на известан начин представља суму ауторовог књижевног и интимног 
искуства, рачунајући на читаочеву свест о њиховом познавању – далеко је 
од методичке оправданости. Притом, ако узмемо у обзир да је појам књиже-
вног жанра неретко кључна оса ученикове читалачке оријентације, изабрати 
поему делује још мање оправдано. Жанровска флуидност поеме је већ сама 
по себи изазов, нарочито ако је дата у одломку. Из тог разлога, сматрамо да 
је упознавање лирског опуса Милоша Црњанског много ефикасније уколи-
ко се оствари кроз читање неко другог лирског текста, или бар не првог са 
којим се сусрећу.

Чини се да би методички приступ обради ових дела, у складу са прин-
ципом поступности и систематичности, био много сврсисходнији уколико 
би се ученици са делом Милоша Црњанског срели још у петом разреду, на 
текстовима који ће имати улогу својеврсног упознавања са његовом поети-
ком. Примера ради, у Читанци за 5. разред, у издању Klett-а, своје место наш-
ла су и два одломка Милоша Црњанског: одломак „Свети Сава” и „Београд у 
снегу”, као репрезентативни примери научно-популарне књижевности. Ло-
кализација првог текста остварена је преко одломка из Објашњења Сума-
тре, али без конкретних информација о идејном слоју и поетичким импли-
кацијама текста. Упркос томе, полазна идеја о упознавању ученика са ства-
ралаштвом Милоша Црњанског је, чини се, нужна за даље и целовито разу-
мевање његовог стваралаштва. Пропратни текст уз поменуте одломке омо-
гућио би ученицима да лакше контекстуализују дело Црњанског.

Инкорпорацијом других текстова Милоша Црњанског, превасходно 
оних који би илустровали поетичке особености његовог дела, без претензија 
да целовито осветле његов опус, било би знатно боље за његово свестраније 
разумевање.7 Одломци из његових путописа, или кратке прозе, омогућило 
би целовитије упознавање поетике овог писца.

7  Додатно, примећујемо да се уочена тенденција у избору текстова наставља и у разреди-
ма средње школе; тиме се ова несразмерност међу опусима најзначајнијих аутора српске књи-
жевности двадесетог века (п)одржава. Иако се наш рад не бави испитивањем статуса дела 
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Олакшавање читалачке проходности код ученика, када је реч о делима 
Милоша Црњанског, може се остварити кроз инкорпорирање прозних тек-
стова пре седмог разреда. У том смислу, ученици би, као у случају са Ан-
дрићевим делима, имали прилику да се упознају са стилским и тематско-мо-
тивским особеностима стваралаштва Милоша Црњанског. Примера ради, то 
би могли бити одломци из Дневника о Чарнојевићу или његових путописа, па 
чак и из неких есејистичких текстова у којима се полемише са традиционал-
ном поетиком („За слободан стих”). Међу исходима за седми разред нала-
зи се способност ученика да „разликује слободни и везани стих” (Службени 
гласник РС, бр. 15/18: 79) – подстицаји који поменути текст пружа односе се 
како на разумевање поезије Милоша Црњанског, тако и на опште књижевно-
теоријско и књижевноисторијско разумевање српске поезије.

  Даље, упознавање са особеном синтаксом овог писца, али и суматра-
истичком визуром у ранијим разредима омогућило би целисходнији однос 
према његовом опусу.  Лирски текст који би претходио Ламенту над Београ-
дом, оправдано или неоправдано предвиђен програмом за осми разред, омо-
гућио би свестраније и лакше разумевање сложене природе тог дела. Такође, 
овакво решење ствара континуитет који се протеже до средње школе, што 
би остварило поступније разумевање неких поетичких одлика овог писца, 
као што је рецимо суматраизам или шире гледано, српска авангардна књи-
жевност.

На овај начин дело Црњанског постаје предмет детаљнијег и, у окви-
ру целокупног програма, систематичног читања. Интерпретативни кључ се 
тиме на неки начин ученицима даје знатно раније, а први сусрет са његовим 
делом није нагао. 

Са друге стране, Андрић је присутан у свим вишим разредима основне 
школе. Квантитативно заступљенији, примећујемо и да је избор његових тек-
стова знатно усклађенији. У петом разреду ученици се упознају са важношћу 
мотива мостова у његовом стваралаштву (преко текста Мостови и Мост на 
Жепи), теми уметности и лепоте (Аска и вук), потом тематизацији касабе и 

Андрића и Црњанског у програмима средњих школа, важно је уочити да се одржава поме-
нути континуитет једног, односно дисконтинуитет у приказивању другог аутора. Црњански 
је заступљен романом Сеобе (чији се одломак већ нашао у осмом разреду основне школе), те 
песмом Суматра и ескплицитно поетичким текстом Објашњење Суматре. Док је Андрић за-
ступљен са новим текстовима (Пут Алије Ђерзелеза, Разговор са Гојом, На Дрини Ћуприја), уз 
понављање неких текстова (Мост на Жепи, Мостови), Црњански се изучава на трагу онога 
што је већ понуђено. Док се овакав однос може аргументовати поменутом разликом у „про-
ходности” њихових текстова, није ли једнако валидно протумачити овај однос и на следећи 
начин – да ли се оваквим избором указује на то да су Сеобе и Суматра једина дела Црњанског 
врхунске уметничке вредности? Чак иако то не схватимо као позадинску намеру која настаје 
у колоплету културне мреже која перципира Црњанског као таквог, морамо имати на уму да 
се у свести ученика таква визура може формирати.
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сложених међуљудских односа у њеном простору (у приповеци Прича о кме-
ту Симану), као и са сложеном сликом детињства у одломку из приповетке 
Деца. Истој приповеци ученици се враћају у осмом разреду основне школе, 
учвршћујући представу о поетичким одликама Андрићевих дела.

Овакав летимичан поглед на Андрићева дела у настави виших разреда 
основне школе показује јасну мисао о важности континуитета у интерпре-
тирању његових дела.

Чињеница да се једна иста приповетка, Деца, налази у програму за 
пети и осми разред, показује не само разумевање њене сложености која за-
хтева поновно враћање тексту (са новим читалачким и интерпретативним 
сазнањима која ће поспешити њено тумачење) већ и прецизно постулирану 
методичку основу према којој су Андрићева дела инкорпорирана у наставни 
курикулум. Селекција његових текстова у настави открива једну промишље-
нију и целовитију свест о важности континуираног читања, која се временом 
обогаћује ширим интерпретативним апаратом који ученик усваја (и који су 
постулирани у исходима наставе). Није тешко, према томе, објаснити зашто 
се Црњански, у оваквој констелацији текстова, у средњој школи доживљава 
као тежак и читалачки непроходан писац. Детаљнијим проматрањем селек-
тираних текстова и њихове фреквентности у наставном програму овај про-
блем би се могао драстично умањити.

Дакле, примећујемо да је разлика у статусу ових писаца више него 
очигледна: док први аутор не задобија нужну контекстуализацију у оквиру 
свог опуса, други је предмет континуираног и доследног разумевања у окви-
ру наставног процеса.

Иако се поетике ових аутора битно разликују, интегративни елемент 
њихових опуса представља тематско-мотивска увреженост међу делима. Из-
бор из Андрићевих текстова тако има циљ и једно поступно и континуира-
но спознавање његових централних тема и идеја – читајући о теми мостова, 
детињства, аутентичног времена и простора који највећи број његових дела 
тематизује, ученици формирају свест о кључним поетичким координатама 
Андрићевог стваралаштва. Насупрот томе, наставни курикулум не омогућа-
ва ту врсту поступног и целисходног разумевања поетике Милоша Црњан-
ског.

Можда би се, аналогно моделу према ком се ученици упознају са 
Андрићевим делима, поезија Црњанског могла приближити одломцима 
из Итаке и коментара, нарочито оним сегментима који се односе на де-
тињство.  Све су ово неке од могућности за поступније и свестраније пред-
стављање поетике Милоша Црњанског у наставној пракси.

Иако је још увек у процесу израде, желели бисмо да укажемо на тре-
нутне промене у програмима предмета Српски језик и књижевност. Не ула-
зећи у остала питања која израда новог програма у настави српског јези-
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ка и књижевности намеће, задржаћемо се на статусу Андрића и Црњанског. 
На основу последњих сазнања о процесу формирања нових програма за ове 
разреде, уочава се покушај за приближавањем дела Милоша Црњанског у на-
стави виших разреда. Из тог разлога, похвално је приметити да се у оквиру 
програма за осми разред разматра о увођењу лирских текстова чија смиса-
она и стилско-језичка основа представља једноставнији и поступнији увид 
у његову поетику8. Надамо се да ће тренутна реформа инсистирати на при-
пајању и других текстова програмима за пети и шести разред и тиме додатно 
олакшати рецепцију његових текстова. Нови програм, ваља поменути, једна-
ко преиспитује и Андрићев статус, па се разматра о инкорпорацији других 
текстова којима би се указало и на друге приповедне и тематске просторе 
његовог стваралаштва. У седмом разреду основне школе своје место нашао 
је одломак из Андрићевог дела Јелена, жена које нема. Овај текст показује и 
тенденцију за ширењем ученичких сазнања о Андрићевој поетици, будући 
да се у оквиру оних дела која су у програму Јелена, жена које нема контекс-
туализује као differentia specifica. Природа ове приповетке не спада у основну 
поетичку линију Андрићевих текстова у настави. Искорачењем у нове при-
поведне модалитете Андрићеве прозе читалачки хоризонт ученика се бога-
ти и нуди нова запажања поводом његовог опуса. Ако се, унаточ Андрићевој 
обимној и целисходној рецепцији код ученика, отвара могућност за даљим 
ширењем увида у његову поетику, зашто се тако нешто не би покушало и са 
Црњанским? 

Чини се да је важно истаћи и далекосежније последице (не)заступље-
ности одређених текстова у наставном процесу. Књижевноуметничка дела 
у настави нису изоловане јединице, и врло често представљају само потен-
цијал учениковог односа према литератури, на чијим темељима ће се гра-
дити њихов даљи однос према њој. Лектиру не чине „само тек нека од књи-
жевних остварења него, често, једина са којима се сусрећу, и представљају 
оличење књижевности уопште: представа усађена у школи не губи се никада 
сасвим, већ одређује у битноме и њихов каснији приступ књизи” (Јовановић 
1984: 7).

На концу, поменимо и да се овакав однос у заступљености текстова 
одражава не само на ужу књижевну перцепцију поменутих аутора. Реч је о 
једном незаслуженом маргинализовању једне од кључних поетичких линија, 
чији се традицијски ослонци већ налазе у настави Српског језика и књижев-

8  Најновијим Правилником о програму наставе и учења за осми разред основног образо-
вања и васпитања (ППНУ8 2019) уведена је песма „Ја, ти и сви савремени парови”, чиме је по-
казана тенденција ка поступнијем изучавању дела Црњанског у настави. Тематско-мотивски 
регистар уведене песме фигурира као добар текст за „премошћавање” стилских особености 
поетике Милоша Црњанског, и тиме омогући да се будући текстови лакше методички реали-
зују. Чини се да би овакав приступ требало проширити и на раније разреде и тако даље поспе-
шити „читање” опуса Милоша Црњанског. 
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ности (тема сеоба, романтичарска поетика, Бранко Радичевић итд.). Ученик 
кроз образовни процес формира и свест о књижевноисторијским промена-
ма и, у складу са оним што му је представљено кроз програм, гради свест о 
ширим културним и књижевним оквирима српске књижевности. Чини се 
да, из оваквог курикулумског концепта, Црњански остаје недовољно мар-
киран и препознат као један од најзначајнијих писаца српске књижевности. 
Таквим статусом ученицима је ускраћена могућност за свестраније упозна-
вање са стилским особеностима дела међуратне књижевности. Поетичка 
многоликост међуратне књижевности једна је од маркационих тачака српс-
ке књижевности, а наставни курикулум такву слику треба да и омогући. 

 Наставни програми за више разреде основне школе као да, у свет-
лу општих културних струјања, прате ону уврежену представу о Милошу 
Црњанском као носиоцу искуства страности српске књижевности (Ломпар 
2018: 21). Немогућност да се никада у целости саобрази са временом у ком 
се чита уједно крије и његову аутентичну снагу. Ово искуство, тако снажно 
обележено ликом и делом овог писца, међутим, није нешто од чега треба бе-
жати. Не крије ли се у томе, па чак и ако се тако третира, једно значајно саз-
нање за ученика: поглед са оне стране културе, у ком се крију највећи по-
тенцијали да се култура преиспита, проблематизује и, на крају, боље разуме. 
Дело Милоша Црњанског открива и моменат субверзивности, будећи запи-
таност и љубопитљивост – треба ли онда такво искуство ускратити у наста-
ви?
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THE CLASSICS OF SERBIAN LITERATURE – IVO ANDRIĆ 
AND MILOŠ CRNJANSKI IN ELEMENTARY SCHOOL 

CURRICULA

Summary

Our paper looks at the place of two classics of Serbian literature – Ivo 
Andrić and Miloš Crnjanski – in the literature curricula. The aim of the paper 
is to examine, while taking into account the selection and representation of the 
texts written by these authors, their status in the curricula and, accordingly, 
to present how these factors reflect on forming the reception of their opus in 
a wider cultural context and in the context of a narrower literary perception. 
The analysis of the curricula for the higher grades of elementary school has 
shown the prevalence of one author, while the other has been neglected, almost 
marginalized. The paper also elaborates on the selection of the texts and its 
justification (or the lack of it) in terms of learning outcomes and educational 
standards. The paper further focuses on the analysis of the selected texts of Ivo 
Andrić and Miloš Crnjanski in the elementary school curricula. 

The researchers also present the quantitative and qualitative analyses of 
the texts included in the curricula; while acknowledging pupils’ reading com-
petences, the level of harmonization of the selected texts with the prescribed 
outcomes and educational standards is analyzed as well.

In addition, the identified tendency regarding the selection of the texts 
has also been observed in the high school curricula. In this way, the disparity 
regarding the opuses of the two most significant 20th century writers in Serbian 
literature still persists. 

Given that the curricular reform process is not over, the researchers 
would like to point out the possibility of a more balanced representation of 
these two authors. The paper offers, in line with the educational standards and 
outcomes, some new ideas in terms of the selection of the texts and representa-
tion of Ivo Andrić and Miloš Crnjanski. 

Keywords: Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, curriculum, canon.
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Учитељски факултет, Универзитет у Београду 

МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ПОЕМИ                                                                                      

Резиме: У раду се испитују потенцијални правци наставног 
изучавања поеме. Истраживачко полазиште био је покушај да се про-
блематичности са којима се наука о књижевности одувек сусретала 
при тежњама прецизнијег одређивања и коначног дефинисања овог 
жанра сагледају као могућа предност у контексту методичке обраде 
поеме. Након приказа историјског развоја и проблемског разматрања 
поетичких одлика поменутог жанра, указано је на својеврсну сазнајну 
поливалентност коју ова књижевна врста показује при наставној ин-
терпретацији, а која се огледа у чињеници да се школско тумачење по-
еме може усмеравати ка бројним и разноврсним образовним сферама. 

Кључне речи: поема, настава, књижевни родови, теорија жа-
нрова. 

Већ при сасвим овлашном размишљању о поеми као књижевној вр-
сти нужно се намеће неколико њених водећих жанровских одлика: припад-
ност епско-лирским песмама, обимност текста и развијена фабула. Наведе-
не поетичке особине заправо су заједничка места и кључне речи које нам 
нуде речници књижевних термина и књиге теорија књижевности при тер-
минолошком одређивању поеме. Навешћемо неке од њих: поема је назив за 
„обимнију песму, у којој се преплићу елементи лирске поезије са наратив-
ним елементима” (Живковић 2001: 609); „краће епско или епско-лирско дело 
у стиху, приповетка у стиху” (Поповић 2007: 538); „књижевна врста у којој је 
композиција заснована на развијању неке фабуле, али се фабуларни елемен-
ти преплићу са непосредним лирским изрицањем, а мотиви повезују, осим 
фабуларним везама, и асоцијативним низањем карактеристичним за лирску 
поезију” (Solar 1982: 154); „нарочито веће пјесме какве су на основу усмених 
балада и романси створили романтички песници који су уз помоћ једне ла-
баве фабуле развијали дуги поетски текст изразите емоционалности” (Ле-
шић 2008: 341). На основу реченог могло би се закључити да је поема јасно 
утврђен и теоријски дефинисан појам науке о књижевности. Међутим, де-

1 nemanja.karovic@uf.bg.ac.rs 
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таљније сагледавање овог термина откриће нам читав низ противречности, 
који бацају другачије светло на поему као књижевну врсту и упућују на њену 
недовољну жанровску одређеност.

О непрестаном измицању коначним одређењима и готово неухватљи-
вости епско-лирских врста, у које како је речено спада и поема, писао је још 
Вук у предговору прве књиге лајпцишког издања Народних српских пјесама, 
и тако на својеврсни начин антиципирао терминолошке недоумице будућих 
посленика науке о књижевности у вези са појмом поеме: „Ђекоје су пјесме 
тако на међи између женскијех и јуначкијех да човјек не зна међу које би их 
узео” (Караџић 2014: 70). 

Прва истраживачка неодумица јавља се већ при покушају етимолош-
ког одређивања поеме. Она се, с једне стране, може изводити из грчке речи 
ποίημα (poiema), која означава различите облике стваралаштва, односно 
све врсте умних творевина, а са друге, из латинског термина poema, који 
се семантички простире на сва дела у стиху, то јест на облике песничког 
стварања. У индоевропским језицима поемом се називају све песме, без 
обзира на њихов жанр.2 Тања Поповић у књизи Српска романтичарска поема 
закључује „да је језичка средина у којој се реч поема појавила грчка, а да је 
касније, у латинском, њено значење сужено само на поетско стваралаштво 
(Поповић 1999: 15).

Због недовољне терминолошке издиференцираности поемама је 
кроз историју књижевности било могуће називати дела која се међусобно 
жанровски веома разликују: спевове, новеле у стиху, баладе, романсе, химне, 
оде, заправо, било које песме које се истичу дужином. Европске традиције 
су током читавог 19. века семантички поистовећивале поему са епом и 
епопејом, док су се код нас, почевши од треће деценије истог века, дела која би 
се данас могла сматрати поемама одређивала описним синтагмама: песничка 
прича, поетска приповетка, поетска прича, приповетка у стиху, новела 
у стиху, мањи или ситнији спев, уметнички спев, вештачки еп, јуначка 
песма. О ширини употребе и разноликости коришћења овог термина можда 
понајбоље сведочи чињеница да се поемама неретко називају и прозна 
дела попут Гогољевих Мртвих душа или Легенде о Великом инквизитору 
Достојевског упоредо са стиховним остварењима у којима нарација готово 
изостаје, као што су „Пуста земља” Т. С. Елиота, „Византија” В. Б. Јејтса и 
„Сербиа” М. Црњанског.

На почетку рада је речено да је поема жанр који се сврстава међу епско- 
-лирске књижевне врсте. Проблематичност оваквог одређења огледа се у 
следећем: уколико се подсетимо традиционалног схватања жанра, увидећемо 

2  Отуда у Речнику књижевних термина стоји да је поема „термин који се у нашем језику по-
чео користити као стилски улепшан израз за песму” (Живковић 2001: 609).



308

да се он изводи из тријадног модела књижевних родова3, односно опште 
поделе књижевности на лирику, епику и драму, те да жанр нужно припада 
једном од наведена три рода. Због тога се поставља питање да ли се поема 
уопште може назвати жанром4, „будући да се она по правилу дефинише 
као синкретички спој епског и лирског начела” (Поповић 2010: 10). Из ове 
терминолошки спорне позиције проистекле су и теоријске недоследности 
и противречности у родовским класификацијама поеме, јер је, рецимо Иво 
Тартаља сврстава у епско крило лирике, док је Миливој Солар и Зденко 
Лешић одређују као епску врсту са наглашеним лирским елементима. 
Иако по среди нису непомирљиви ставови, већ пре нијансе теоријског 
сагледавања различитих аутора, ипак нам штошта говоре о неухватљивој и 
семантички дисперзивној природи поеме као књижевног термина и жанра, 
који се довољно разликује од епског рода да му не може до краја припасти, 
а истовремено је и у потребној мери близак лирском да би се и у њега могао 
сврставати.

Поетичка одредница која најчешће стоји уз поему јесте фабуларност. 
То је и разлог зашто се ова књижевна врста сврстава у такозване наративне 
песме или, другим речима, приповетке у стиху. Присуством радње и њеним 
песничким развијањем, поема, како се сматра, постиже жанровски изразито 
карактеристичну дужину и опширност. Међутим, почевши од авангардних 
поетских остварења и наставивши у токовима модерне поезије, поемама се 
називају и песничке форме у којима нарација у потпуности изостаје. На тај 
начин се долази до терминолошки парадоксалне ситуације која се огледа у 
следећем: као водећа поетичка одлика овог жанра истиче се фабуларност, а 
истовремено се у њега убрајају и песме у којима фабуларности нема. Приме-
ре за то проналазимо и у домаћој књижевности – довољно је упоредити на 
наративности заснован Радичевићев „Ђачки растанак” (19. век) са поемама 
Милоша Црњанског (20. век), у којима је фабулирање сасвим потиснуто – 
„Стражилово”, „Сербиа”, „Ламент над Београдом”. 

Изгледа да је текстовна обимност ове књижевне врсте прецизнија и 
обухватнија карактеристика од наративности. Дужина поеме се постиже на 
два начина: 1) развијањем радње, односно фабулирањем, као што је раније 
наведено; 2) „техником интонационо-синтактичких варијација, или више-
струким понављањем ритмичких сегмената који су међусобно строго пове-
зани неким метричким принципом” (Лешић 2008: 341), за шта би добар при-
мер било „Стражилово” Милоша Црњанског.

Међутим, ни трећа кључна жанровска одредница поеме није лишена 
својеврсне проблематичности. Наиме, дужина је увек несигуран критеријум 

3  Тријадни модел књижевних родова потиче из немачке естетике, а развијали су га Гете, 
Шилер, Шлегел, Рихтер, Шелинг, Хегел.

4  Ово питање се уопште односи на све епско-лирске врсте. 
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разграничавања књижевних врста. Као што је скоро немогуће разликовати 
дужу приповетку од краћег романа само на основу обимности текста, тако 
је и веома тешко утврдити дистинкцију између дуже лирске песме и поеме. 
Ствар додатно отежава и чињеница да се поеме и међусобно веома разликују 
према текстовној опширности, што је очевидно и у оквирима опуса Милоша 
Црњанског, то јест када упоредимо дванаест строфа „Ламента над Београ-
дом” са четрдесет две композиционе целине „Стражилова”.

Зачеци поеме су веома стари и превасходно су везани за народну тра-
дицију и усмене облике јуначких песама, балада, романси. Најважнију тачку 
у књижевној еволуцији овог жанра чини епоха романтизма, првенствено 
Бајроново стваралаштво, јер тада поема задобија статус посебне књижевне 
врсте коју ће под снажним утицајем бајронизма прихватити бројни европ-
ски песници. Није нимало случајно што се афирмација ове књижевне врсте 
одиграла баш у време романтизма, јер је то епоха у чијем поетичком систе-
му прворазредно место заузимају процеси негирања жанровских граница и 
мешања и комбиновања одлика књижевних родова и врста, што ће, као што 
знамо, постати једно од кључних литерарних особина поеме као самостал-
ног песничког облика.

Опширност текста поеме је у романтизму происходила из песнич-
ког развијања фабуле, којим се изграђивао наративни сиже, док су песници 
20. века текстовну обимност жанра постизали на другачије начине, пона-
вљањем и варирањем мотивских и метричких образаца, из чега је израстао 
лирски сиже. Поемама не само да су именоване разнородне књижевне врсте, 
већ су и у њима често били садржани различити жанрови. Овакав жанров-
ски синкретизам сведочи о нужној структурној и композиционој комплекс-
ности песничког облика. Поема тако може у себи да садржи поетске врсте 
као што су: „епиграм, ламент, мим, еклога, епиталиј, идила, ода, химна, пеан 
и слични” (Поповић 1999: 18).

У српској књижевности овај жанр је заживео средином 19. столећа. 
Препознаје се у песничким делима Бранка Радичевића, Павла Поповића Ша-
пчанина, Јована Суботића и Ђорђа Малетића, а највреднија остварења биће 
написана нешто касније, кроз стваралаштво Ђуре Јакшића и Лазе Костића. 
Појава поеме код Срба не објашњава се директним утицајем бајронизма, већ 
првенствено непосредним настављањем усмене народне традиције и дели-
мично усвајањем свеопштег романтичарског погледа на свет.

При сагледавању поеме кроз призму науке о књижевности и теорије 
жанрова указала су се бројна проблемска места и спорне тачке. Међутим, 
када поетику овог жанра покушамо самерити оптиком методике наста-
ве књижевности, пред нама искрсава посве другачија слика. Она происти-
че из могућности да се поменуте терминолошке невоље преиначе у методи-
чку предност, тако да недоследности и противречности у тумачењу жанра 



310

постану извори наставних тема и покретачи проблемских ситуација које се 
могу разматрати на часу, да терминолошка неухватљивост поеме прерасте у 
начин обогаћивања и продубљивања знања ученика о природи књижевно-
уметничких дела, те да се места спотицања науке о књижевности, кроз нас-
тавну обраду, преобразе у облик проширивања и употпуњавања ученичких 
сазнања о методама изучавања и тумачења литерарних дела.

Поема у школској обради може покренути бројне сазнајне области у 
чијим се оквирима ученичка достигнућа могу развијати и унапређивати. У 
наставном контексту исказује особину својеврсне сазнајне поливалентности, 
која се, да будемо конкретнији, очитава у томе што ваљана школска 
интерпретација поема имплицира активирање и практично примењивање 
ученичких знања и вештина из све три области науке о књижевности 
– историје, теорије и критике – као и стваралачко евоцирање стеченог 
читалачког искуства. Како видимо, изучавање поеме у настави подразумева 
интерпретативно разграњавање кроз разноврсна научна поља и области, 
али истовремено захтева и високи интензитет интелектуалног ангажмана 
ученика. 

Прво обавештење о појму поеме које ученик стекне најчешће јесте 
њено жанровско дефинисање и називање епско-лирском књижевном 
врстом. Чињеница да поема одступа од уобичајених родовских одређења 
књижевних дела, односно да не припада до краја ни епици ни лирици, већ 
скупини прелазних жанрова, добар је и готово неминован наставни повод 
за подсећање и обнављање знања из области теорије књижевности која се 
бави класификацијом литерарних дела. Епско-лирске врсте у одређеном 
смислу представљају изузетке теоријске поделе жанрова, те је за правилно 
и темељно разумевање њихове природе неопходно добро познавање 
појединачно епског и лирског књижевног рода, из простог разлога што се 
ниједан изузетак не може ваљано схватити уколико се претходно не упозна 
правило од којег он одступа. 

Стога је методички пожељно да се, кроз разговор и сарадњу наставника 
и ученика, истакну следећи теоријски садржаји: да је подела књижевности 
на родове најопштија и уједно најстарија класификација литературе, која је 
заснована на односу између уметничке фикције и објективне стварности; да 
су жанрови подређени родовима, односно представљају њихове подврсте, 
те да се књижевни родови понаособно гранају у читав систем посебних 
литерарних облика. Наставни фокус би потом ваљало усмерити ка 
поетичком разграничавању родова, односно уочавању и истицању разлика 
пре свега између епике и лирике, јер је њихов однос кључан за разумевање 
жанра поеме. Ученике треба методички наводити да издвоје водеће поетичке 
одлике и кључне одреднице ова два рода – развијеност радње за епику и 
лични тон и повишену емоционалност за лирику. Тек након што се претходно 
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наведена сазнања науке о књижевности обнове и утврде, може се сматрати 
да су ученици теоријски припремљени и радно мотивисани за разговор о 
поеми и образлагање њеног жанровског статуса и уопште позиције у укупној 
подели књижевности на родове и врсте. 

Наставно разматрање природе поеме наставник може најавити тако 
што ће, користећи се метафоричним језиком и одмереним хумором у циљу 
додатне мотивације ученика за рад, рећи како међу књижевним жанровима 
постоје бунтовници, који се опиру уобичајеним класификацијама и захтевају 
нарочите услове при научној интерпретацији. Жанровско бунтовништво 
поеме састоји се у томе што се она не може сместити у границе појединачног 
рода, јер својим поетичким особинама пробија његове оквире, другим 
речима, не може се одредити као чист епски жанр, јер у себи садржава једну 
од кључних одлика лирике – лични тон и интензивну емоционалност, и vice 
versa, иако је блиска лирици, не може јој жанровски припасти, због тога што 
имплицитно подразумева једну од кључних карактеристика епике – фабу-
ларност. Отуда се поема сматра прелазним жанром и сврстава у засебну гру-
пу епско-лирских књижевних врста. На овом месту методички би ваљано 
било упоредити одлике поеме са другим прелазним врстама, као што су ба-
лада и романса, истаћи међусобне поетичке сличности, и на тај начин пове-
зати раније стечено знање са најновијим наставним искуством, како би се 
истакла и појачала системска веза међу градивом. 

Наредна сазнајна сфера коју би било пожељно укључити у контекст 
наставне обраде поеме јесте област познавања књижевних термина. Наиме, 
претходно образложени разговор о врстама и начинима књижевних класи-
фикација, који је као методички циљ имао појашњење епско-лирске природе 
поеме, подразумева фреквентно коришћење научних термина при сагледа-
вању књижевно-уметничких појава. Рецимо, методички усмераван дијалог 
о одликама епског књижевног рода не може да протекне без употребе пој-
мова као што су усмена књижевност, приповедање, нарација, фабула, проза, 
еп, спев, јуначка песма; док изучавање лирике нужно укључује речи попут 
лире, стиха, песничке слике, мотива, субјективности, личног тона, рит-
мичности, музикалности; још ћемо навести да око описане наставне ситу-
ације гравитирају и термини: поетика, сиже, композиција, структура, ба-
лада, романса. Заправо, без доброг познавања ових термина не би било мо-
гуће методички ваљано приступити комплекснијим појмовима као што су 
књижевни родови, нити унапређивати ученичко разумевање њихових сло-
жених значења, што би неминовно угрозило и схватање жанровске приро-
де поеме. Познавање и адекватна употреба књижевних термина јесте sine 
qua non сваког, па и најосновнијег облика тумачења литературе, те је због 
тога подстицање таквих вештина код ученика стални пратилац наставе 
књижевности, изразито значајна и, може се без претеривања тврдити, нужна 
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методичка радња, коју треба неговати и примењивати континуирано, током 
читавог школског образовања. 

Будући да је поема, како је више пута наглашено, епско-лирска врс-
та, наставно тумачење овог жанра у себе треба да укључи не само учење о 
књижевним терминима већ и уочавање и истицање њихових финијих међу-
собних семантичких разлика, односно утврђивање и образлагање нијанси у 
значењу – ту пре свега мислимо на дистинкције између терминолошких па-
рова епика–епско и лирика–лирско, која се огледа у томе да епика и лирика 
означавају категорију књижевних дела, класу у коју се сврставају литерарна 
остварења, док су епско и лирско ознаке за поетичке одлике, то јест називи 
литерарних особина књижевних дела, без обзира на то којем роду припадају. 
Методички циљ оваквих поступака јесте развијање ученичке језичке пре-
цизности у говору о књижевности, као и унапређење њихове укупне компе-
тентности за тумачење и интерпретирање литературе. 

Методички фокус при обради поеме може бити наглашено жанровски 
усмерен. Што значи да би наставно време било у изразитој мери посвеће-
но што исцрпнијем изучавању жанра поеме као сазнајне области. Страте-
гија методичке обраде ове књижевне врсте може узети различите правце: (1) 
историјски правац, при којем се жанру приступа дијахронијски, кроз при-
зму његових литерарно-еволутивних промена и кључних тачака уметнич-
ког развоја, због чега је важно пажњу посветити усменом пореклу поеме, 
жанровском преображају у време романтизма, нарочитом утицају бајрониз-
ма, потом развитку у српској књижевности, водећим песницима, као и су-
дбини поеме у књижевности 20. века; (2) поетички правац, који жанру пое-
ме приступа синхронијски, то јест посвећен је објашњењима стилских одли-
ка поеме у савременом добу, те се истичу одлике као што је текстовна обим-
ност, постигнута не само фабулирањем, карактеристичним за романтичар-
ско доба, већ и асоцијативним повезивањем слика, варирањем мотива и ме-
тричких образаца; (3) компаративни правац, који је заснован на поређењу 
поетичких особина наставно актуелног текста поеме са другим делима ис-
тог жанра, која су претходно била методички обрађивана или су на други 
начин своје место нашла у читалачком искуству ученика. Тако би, рецимо, 
интерпретација „Ламента над Београдом” била аналитички обогаћена упо-
ређењем са Радичевићевим „Ђачким растанком”5, али и одломком из поеме 
„Вашар у Тополи” Добрице Ерића. На тај начин постиже се повезивање и 
умрежавање раније стеченог знања са новим искуством, али и вертикално 
повезивање градива различитих разреда. 

5  То је нарочито корисно и због тога што је Црњански више пута истицао стваралачки ути-
цај који је на њега извршио Бранко Радичевић, али и читава епоха романтизма, што је очиг-
ледно одражено у поеми „Стражилово”. 
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Кроз разговор о проблематичностима у научној систематизацији пое-
ме, као и њеној семантичкој, а тиме и терминолошкој разуђености, ученици 
стичу сазнање о томе да се наука на различите начине труди да поему тео-
ријски опише, објасни и дефинише, и тако доведе у ред, али да се овај књи-
жевни жанр таквим тежњама упорно и непрестано опире и, надилазећи ак-
рибију истраживача, једним својим делом остаје недоступан и неухватљив. 
Наставна ситуација у којој се методички поступно и држећи се принципа 
јасности и разумљивости дошло до оваквог суда о природи поеме, добар је 
повод да наставник дијалог са ученицима усмери ка питању односа који на-
ука о књижевности има према предмету изучавања и упореди га са другим 
наукама. 

Наука о књижевности, с једне стране, личи на друге хуманистичке дис-
циплине, па и природне науке, јер има дефинисан предмет проучавања, ау-
тентичну терминологију и развијене методе истраживања, дакле, испуњава 
основне критеријуме за постојање сваке науке, али се, са друге стране, раз-
ликује, зато што њен предмет нису природне појаве, физички закони нити 
друштвени феномени, који се могу до краја истражити, рационализовати и 
свести у научне оквире, већ уметничка дела, то јест производи људског духа, 
проистекли из можда најтајанственије области човековог бића – имагина-
ције, која су доиста једним својим позамашним делом подложна изучавањи-
ма и теоријској обради, али ипак никад до краја и сасвим. Отуда ученици 
могу, уз наставниково методичко навођење, закључити да наука о књижев-
ности може да објасни због чега је неко књижевно дело лепо и уметнички 
вредно, али никада не може дати рецепт и упутство како такво дело напи-
сати. 
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THE METHODOLOGICAL APPROACH TO POEMS 

Summary

The paper examines the potential directions of the study of poems in 
the school setting. The starting point of the research was an attempt to view the 
problems which literary science has always encountered in an effort to provide 
a more precise or the ultimate definition of this genre as a possible advantage 
in the context of the methodological treatment of poems. After depicting the 
historical development, offering an analytical-synthetic analysis, and problem-
focused consideration of the poetic features of the genre, the paper elaborates 
on the kind of cognitive polyvalence that this literary type shows during in-
terpretation of the poems in the classroom, which is reflected in the fact that 
the school interpretation of the poem can be directed towards numerous and 
diverse educational spheres. 

Keywords: poem, teaching, literary genres, theory of genres, cognitive 
polyvalence, poetics.
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ПОЕМА „ДЕТИЊСТВО” ОСКАРА ДАВИЧА У  
НОВОМ ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА – 

МОГУЋНОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ

Резиме: Циљ рада јесте да се укаже на поему „Детињство” 
Оскара Давича у контексту реформисаног програма наставе и учења 
за завршни разред основне школе, у коме се ова поема и нашла. За тума-
чење биће важан контекст свеукупног песниковог опуса и његовог одно-
са према феномену детињства, али и позиција имплицитног читаоца. 

У интерпретацији поеме се показује, осим плуралности поет-
ских поступака којима су спрезане лексичке и семантичке вредности 
речи, синтагми и исказа, да су песме поеме „Детињство” изузетно „си-
метричне” у слагању поетских целина, како на плану фрагмента тако 
и на општем (макро-) плану, те да су међусобно наративно и метафо-
рички коресподентне. На тај начин чине поему. Песник у „Детињству” 
демонстрира мултиперспективност и способност смене перспектива 
усклађене са свим аспектима поетског текста. Реч је о песничкој са-
мосвести која суверено располаже могућностима персоне, имплицит-
ног аутора и читаоца.

Кључне речи: поема „Детињство”, Оскар Давичо, надреализам, 
наставна интерпретација, имплицитни читалац, наративне перс-
пективе.

Небеса у ђачкој клупи 

нека уче

правила и изузетке.

Друго је моје незнање.

Оскар Давичо

1  bojan.markovic@uf.bg.ac.rs
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Давичо и поезија детињства

Давичово место у конституисању авангардне поезије за децу и младе, 
сасвим независно од критике и несвесно од стране аутора, постаје веома ва-
жно због откривања дечје и младалачке перспективе у циклусима збирке Пе-
сме (1938), а највише у самој поеми „Детињство”. Појава ове поеме 1938, али 
и другог круга песама које су придружене првом кругу (од 16 песама) 1958, 
долази у књижевноисторијском смислу у веома значајном тренутку из угла 
развоја српске поезије за децу и младе.2 Поема „Детињство” Оскара Дави-
ча у светлу књижевности за децу била је предмет истраживања појединих 
ретких истраживача (Хамовић 2015: 11–19, Панић Мараш 2019: 91–106). Код 
Давича, који у есејима доследно током свог стваралачког живота разјашња-
ва сопствено виђење и значење феномена детињства у призми свих других 
друштвених и поетичких констелација, о детињству се може говорити са не-
колико нивоа (в. Хамовић 2015: 13). Треба додати да се на поетичкој равни 
„детињство” код Давича може односити на давно прошли надреализам – де-
тињство Давичове поетичке пустоловине.

Претпоставка би била да због целокупног својства (надреалистичке) 
експерименталности аутор не води бригу о реципијенту, односно да тра-
жи од свог имплицитног читаоца да му се прилагоди и почне да чита његов 
поетички наум на сврсисходан начин, не онако како је читао туђе и друго 
песништво. Ипак, у Давичовим есејима и полемикама преовладава истин-
ски напор да опише поетику којом се бави и да у пољу поетских истражи-
вања расклопи естетске и рецепцијске механизме. Када је реч о песничкој 
самосвести поводом гласа детета у поезији Оскара Давича, у есејима аутора 
јасно искрсавају поетички ставови који су подржали надреалистичку пое-
тику благонаклону према деци и младим читаоцима (в. Давичо 1969: 211). 
Не прихвата се разумевање по коме је дете „закључано” у дечјем свету изван 
кога остају „искежене, претеће тајне”. Давичов став о месту детета и његовим 
умећима јесте ултимативно стваралачки. Тајне не само да не треба да буду 
делимично изван детињства већ сасвим разоткривене, креацијом створене, 

2  У европској авангардној књижевности за децу тридесетих година долази до врхунца по-
етике која се од Првог светског рата на маргини развија и у српској књижевности резулти-
ра појавом Вучовог песништва за децу и младе. Појава Вучове поеме и нов однос надреали-
ста према феномену детињства доприносе и Давичовом песничком одговору на тему која их 
окупира. Не треба заборавити никад довршени Давичов роман који се бавио темом ратног 
детињства, а чија је фабула вероватно добила свој транзициони стиховни облик. Други круг 
песама из 1958. такође долази на врхунцу деценије у којој су се бурно одиграли књижевни 
сукоби и модернизација песништва за одрасле (Попа, Павловић) и песништва за децу и мла-
де (Радовић) (в. Љуштановић 2009). Сви ови чисто историјски (ауторово ратно детињство), 
књижевноисторијски али и поетички разлози подстицајно омогућавају појаву Давичове пое-
ме „Детињство”.
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односно стваралачки виђене, чиме се читалац и аутор стављају у активну 
улогу. По Давичовом мишљењу оно што је кључно за идентитет уметника 
јесте његова истоветност са децом: „Уметници су деца и кад имају пуно годи-
на” (Давичо 1969: 18). Давича у светлу преокупације детињством треба ви-
дети онако како га Матић пријатељски осликава: „видим га као рибара који 
свакога дана, ма како био нерасположен, оран или мрзовољан као и Оскар, 
ма какво било море речи, олујно или бонаца, он пролази и баца своје мре-
же”, при чему ће закључити да „[и]ма у Оскару нечег древног и детињастог, 
као и у рибара” (Матић 1979: 61). Давичо указује на преокупацију темом де-
тињства и када је по среди проблем измицања тренутку који тек треба да 
дође, што се може разумети као тежња за задржавањем сопственог бића у 
стању субјекта детета, гдегде и утеринском стању, али уз могућност да се о 
свету зрело сведочи остајући сасвим невин.

Најпрепознатљивији и канонски круг песама јесте управо онај из-
међу две надреалистичке фазе у којима се песник посвећује социјалној, љу-
бавној и родољубивој тематици служећи се традиционалнијим средствима. 
Није случајно да се рецепција (и валоризација) ових песама поклапа са сте-
пеном разумљивости текстова и њиховим „растумачивостима” у препозна-
вању поступака, средстава и идеја. Занимљиво је преклапање и једногласје 
у погледу вредновања канонизованог круга песама („Детињство”, „Србија”, 
„Љубав”, „Хана”) од стране целокупне оновремене критике и историогра-
фије обојене марксистичко-социјалистичком идеологијом и естетиком, као 
и од стране постмодернистичке (пост-југословенске, пост-социјалистич-
ке) критике и историографије. Наиме, док је за прву важна смерница била 
песникова/поетичка усмереност на социјалистички естетски режим и так-
ву идејност песме, а сам песник словио за прононсираног „државног” пи-
сца, ова друга сада са временске дистанце, занемарујући идеологизованост 
ових текстова, уважава их са естетске стране захваљујући пре свега њего-
вим извеснијим темељима смисла и песничког осавремењивања песничких 
традиционалнијих вештина. На тај начин преклапањем у заједничком скупу 
песама и певања ван разматрања остају херметичнији и аморфни текстови 
виђени као производња или скрибоманија. Овај случај преклапања валори-
зације и ревалоризације из сасвим другачијих побуда сведочи у којој мери у 
канонизацији, али и побуђивању читалачког интересовања игра сама „про-
ходност” (до) информације који текст шаље. Једном речју, критеријум „раз-
умљивости” текста носи пресудну улогу у валоризацији и интерпретацији 
текста и предоминацију тог критеријума треба отклонити. 

Песме из 1938, и за тему пресудна поема „Детињство”, која се у њима 
нашла, представља тренутну интимну одступницу од надреализма, али и 
проширење до тада знаног идентитета српског лиризма. У Давичовој пое-
зији дошло је „до овог идеалног споја, до звучања смисла какво се ретко до-
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гађа у једноме језику” (Nikolić 2009: 405). Изгледа да је неопходно извесно 
одступање од есенцијалног надреализма како би се саопштила мање инван-
зивна песма погодна за шири читалачки круг, а посебно за младе који тре-
ба да препознају песму као медијум. Резултат који је постигнут у првом делу 
Давичовог опуса који конфигурацији сећања приступа путем конструкције 
и деконструкције, а не путем реконструкције која преовладава у збиркама 
последње песникове декаде (в. Аврамовић 2013: 313–335, Коруновић 2018: 
606–622), далеко је ближи поетском пољу књижевности о детињству и мла-
дићству.

Поема „Детињство” Оскара Давича у  

програму наставе и учења за осми разред

Реформисани програм наставе и учења намењен осмом разреду основ-
не школе посебну пажњу је посветио књижевном тематском сегменту који се 
бави „проблеми[ма] одрастања, специфичности[ма] прелазног доба из де-
тињства у адолесценцију” (НП 2019: 66). Дела која одговарају истакнутој те-
матици, а нашла су се у попису лектире су: Деца Иво Андрић, Збогом мојих 
15 година Клод Кампањ, Гласам за љубав Гроздана Олујић, Ловац у житу Џон 
Селинџер, Дневник Андријана Мола Сју Таузенд, Дечак који није био из Ли-
верпула Кајо Ритер и „Детињство” Оскар Давичо. У избору домаће лектире 
налазимо Андрићево и Кампањово дело, док се остала дела наводе у допун-
ском избору лектире, за који важи принцип изборности („бирати 3–6 дела”). 
Поеме „Детињство” и „Србија” Оскара Давича добиле су своје место у до-
пунском избору.3 Програм даје упуте о начину остваривања допунског избо-
ра лектире: „Са списка допунског избора наставник бира она дела која ће, уз 
обавезни део лектире, чинити тематско-мотивске целине. Наставник може 
груписати и повезивати по сродности дела из обавезног и допунског програ-
ма на много начина” (НП 2019: 66).4 

Међу књижевним терминима и појмовима који се односе на завршни 
разред основне школе налази се посебно важан појам – „поема”. У попису 
„домаће” и „допунске лектире” једина дела која неизоставно представљају 
поему и путем чије обраде се мора увести овај појам јесу Давичова „Србија” 
и „Детињство”. Међутим, у критичкој литератури о овом делу постоји недо-
умица о томе да се Давичов текст често сврстава у циклусе песама. Разлози 

3  Дела која неће обрађивати наставник треба да препоручи ученицима за читање у слобод-
но време (НП 2019: 66).

4  Дати су могући примери функционалног повезивања наставних јединица, па тако у 
оквиру целине „Доживљај рата” у истом корпусу Давичову поему наставник може повезивати 
са приповетком Лазе Лазаревића „Све ће то народ позлатити”, одломцима из Сеоба Милоша 
Црњанског или романа Гласам за љубав Гроздане Олујић.
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да се овај текст сматра циклусом највише се налазе у конституцији збирке 
Песме из 1938, у којој су се по први пут нашле. Оне су се у контексту збирке 
могле препознати као циклус с обзиром на то да су остале целине књиге за-
иста и били циклуси песама. Даља рецепција песама „Детињства” издвојила 
је песме самостално у односу на збирку и друге циклусе, те су на овај начин 
исте песме могле бити показане у истинском поетичком и формалном светлу 
као поеме. Циклизација песама „Детињства” мора бити одбачена са стано-
вишта саме природе текста, посебно уколико се поштује њено интегрисање 
од два круга песама у једном захвату, али и из уважавања захтева програма 
и његовој примени у наставној пракси. У супротном, ученици би били ус-
краћени за усвајање обавезног књижевнотеоријског појма и одлика тексто-
ва који се сврставају у врсту поеме. Због примећене, програмом додељене, 
функционалне важности поеме „Детињства” (служи увођењу књижевноте-
оријског појма) у нескладу је место две Давичове поеме у списку „допунске”, 
а не „обавезне” лектире. 

Примећено је да програм не наглашава о ком кругу песама „Де-
тињства” се ради, да ли песмама из међуратног периода или оних које су до-
писане после рате. Интегралну верзију поеме из 1958, у којој су оба круга пе-
сама, треба узимати као коначну и аутономну целину поеме.5 Може се рећи 
да је избегавање одређења наставног програма на који се део поеме односи 
предност јер даје ширу могућност избора, поштује интегралност Давичовог 
коначног уобличења поеме, али и подстиче наставнике на промишљање о 
избору блиском ученицима и могућностима наставног заснивања сложеног 
и поетски узбудљивог текста. Надамо се да ће овај рад бити макар незнатни 
допринос том циљу.  

Интерпретација првог круга песама поеме „Детињство” (1938)

У првобитно објављеној поеми „Детињство”6 може се пратити времен-
ски релативно доследно изведен главни фабуларни ток, те ћемо тако у овом 
одељку следити „жаришта” главног приповедног тока.7 Исповедна структура 
лирског приповедања поеме „Детињство” рефлектује и самог субјекта које-
га не познајемо ad homine, већ се он конституише у свом приповедању и ис-
повести и у таквом току структурално прожима поему историјом, друштве-
ним подтекстом и индивидуалном борбом самих ликова који су се нашли у 

5  За потребе овог рада и у намери да се не прекорачи простор у зборнику следи 
интерпретација првог круга, уз важну напомену да би тек с интерпретацијом другог круга 
песама поеме, рад био потпун.

6  Све песме у раду биће навођене према издању песама Оскара Давича Изабрана Србија 
(1989), које је приредила Милица Николић.

7  Давичова поема „тражи да следимо силовити ток приповедања” (Микић 2013: 334, 335).
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најближем дететовом окружењу – ближњих. Заузимање јединствене пози-
ције детета има вишеструке последице по текст у целини: дечји говор и не-
посредност исказа омогућава стилске вредности које се нису могле постићи 
из референтне лексичке грађе поезије као такве, те бисмо тај процес мог-
ли именовати као процес онеобичавања на плану језика. Заузимање дечје 
перспективе доноси и процес разобличавања на плану етичког важења које 
није могло бити постигнуто из структуре мишљења идеологизоване одрас-
ле јединке или из такве позиције није могло морално неупитно изражавати 
мисли и осећања. Наиме, поема тематизује тешко ратно доба Првог свет-
ског рата и његово растакање на породицу и њене односе. Дечје становиште 
постаје чврста и довољно неидеолошки индоктринирана позиција да може 
сасвим отворено и у складу са чињеницама и инфантилним просуђивањем 
изнети истину како је види, што свакако не значи објективно, већ само ис-
тинито у смислу верно изражене субјективне и аутентичне представе. Ин-
фантилни поглед на свет осим што је једноставан, неспособан (још увек) за 
мистификације са циљем да их саобрази према некој личној или друштвеној 
користи, за оправдања и (само)замагљивања скида покров лажне слике све-
та одраслих.

Поема контекстуализује дете у лиризованој форми мемо-наратива да-
леку детињу прошлост. Очигледно да је реч о детету из вишег или средњег 
сталежа према чијем статусу се исказује иронијска и сладуњава сентимен-
талност („Расли смо између гувернанти, кризантема, / чоколада, пољубаца, 
маминог мираза”, 13). Презаштићено дете се приказује као цензурисано и 
уплашено дете („Ноћу су нас, добру децу, чували / анђели чувари, / браве, 
снови”, 13), мада, у поеми ће то бити сасвим јасно, реч је о отвореном бићу 
детета које у суровом свету одраслих спознаје себе и свет без моралних и 
телесних скрупула („и бог је гледао с врха ормана / шта радимо рукама / ис-
под јоргана”, 13). У контексту ове тематике у основи стоји сукоб између не-
виности, задржане насиљем одраслих и детињим потискивањем из страха, 
с једне стране, и неминовности сазнања (свог и туђих) одраслих живота, с 
друге стране: „У сан би нам се горко прикрала / два страшна, рутава, гвоз-
дена кепеца / и дебелим гласом строго питала / ко нам је казао како тата и 
мама, / како тата и мама…” (13, 14). Релацији према одраслима и одрастању 
деца у поеми „Детињство”, бар према сведочењу приповедног јунака поеме, 
дају позитивну конотацију уз могућност да се оствари генеаолошка „пуноћа” 
у истоветности са одраслима, пре свега по маскулиној линији. Међутим, де-
тињи зазор према свету одраслих и од одраслости, виђен кроз претњу/коб 
фантастичних/бајковитих и митских бића кепеца, припада страху од ин-
станце одраслог који надгледа њихово одрастање и самерава према свом раз-
умевању шта детету у одређеној доби припада/приличи. Нису случајно узе-
та „два страшна, рутава, гвоздена кепеца” као оличење страха од казне, али 
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и онога ко испитује, процесуира и тражи признање о интимном сазнању, 
јер кепеци су бића нагло/насилно и нездраво задржане невиности, а опет ос-
порене одраслости. Њихов дух/ум је одрастао и самосвестан у сазнању, док 
им је телесност у нескладу са телима одраслих, али не и сасвим у складу са 
дечјим телом. Кепец је нека врста „граничног случаја”, какав јесу феномени 
вампирa („живи мртац”, Žižek 2008: 191) или слепцa (v. Lošonjc 2018), што се 
посебно потентно може тумачити из перспективе постојања ових феномeна 
у капиталистичком третирању дефекта. Забрањено или табуисано сазнање 
штићено је фантастичном претњом чији корени сежу у приче одраслих о 
казни уколико се учини прекршај. У основи такве фабуле налази се сиже на-
родне бајке и веровања, која посебно није страна надреалистима Вучу и Да-
вичу. У овом случају претња се обистињује кроз дечји сан, преко домашта-
ног и оживљеног фантастичног бића у коме се огледа могућа судбина детета 
које није послушало.

Дете казује о атмосфери мрака, општем метежу сачињеном од мно-
штва људи и жена који су екстатични на почетку рата. Атмосфера је кар-
невалска, весела, бучна и набијена емоцијама. У наглашеном описивању ат-
мосфере („Ура! У рат! У рат”, 15) исказује се дечје имплицитно поставље-
но питање поводом нелогичности: зашто се радују када почиње рат? Иако 
дете неће видети експлицитне страхоте ратних попришта, већ ће о рату су-
дити посредно на основу његових периферних оспољавања, оно ће здраво-
разумски и ангажовано мислити о рату. 

Дијалошком формом песник постиже двоструку артикулацију – гла-
са одраслог и гласа детета. Гласови спрегнути у релацијама питање-одговор 
чине видљиве контуре свог тренутног узрасног али и онтолошког постојања, 
јасно разлучујући своје разлике/особености, но и омогућавају да се укрсте, 
сукобе или допуне, дајући у коначници поетски резултат у једном метанара-
тиву. Као пример томе могу послужити антологијски стихови: „Је ли пуно да-
леко, мама, је ли далеко Шабац? / Далеко, даље од неба. / Је ли ти казао стари 
црвени врабац, мама / да је Шабац далеко, далеко, даље од неба?” (21). Прво 
питање поставља дете у недостатку завичаја и дома у немирнодопским окол-
ностима. Мамим одговор да је Шабац „[д]алеко, даље од неба.” треба схвати-
ти као двоструко садржајан; у њему се лирским сликовитим одабиром речи 
означава ситуација првостепеним и другостепеним значењем. Завичај (Ша-
бац) је реално физички удаљен, али и представља метафорички узет прос-
тор изгубљене и неповратне сигурности и благостања. Дете поново поставља 
питање – жели да сазна како то мама зна. Оно у самом чину поновног поста-
вљања питања (брбљању) крије дечју наду и стрепњу која би да поништи не-
гативан случај и претходно дат мамин одговор. Постављено питање ће бити 
осмишљено по логици сликовитог изражавања, што сведочи о неповерењу 
према мајчином одговору и несагледивости порекла мајчиног/одраслог саз-
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нања. Питање детета формулисано је као песничка слика поетског спрегну-
тог израза чиме је дословно изједначено дечје мишљење и песничко изража-
вање, о чијим начелима је већ скоро манифестно Ристић говорио. Цела три-
наеста песма представља сцену разговора који се води између мајке и сина 
у тренуцима када покушава да га успава. Дечак ће током својих дечјих несе-
лективно вођених мисли, забављен као каквом мисаоном игром, приметити 
Дунав сасвим антропоморфизован и тиме ће се остварити хуморни ефекат, 
али и слика која сугерише стање међу народом који се сели „покисао / све до 
голе коже” (21). Мајчин одговор на дететово питање поводом детиње наде 
да завичај можда и није тако далеко, који је сав у понављању истих деоница 
(тек незнатна померања унутар синтаксичког реда речи која још више исти-
чу ритмичност добујуће кише), опонаша форму успаванке, с тим што садр-
жај те успаванке не може да умири дете. Овом „реалном успаванком” детету 
се распршује нада да је дом ту и саопштава се да је то друга земља: „Обрни се, 
сине, задњи пут се обрни, / јер оно што се црни кроз маглу и кишу / оно што 
се кроз кишу и маглу црни / оно је друга земља, / друга земља” (21).

Но, вратимо се сада стиховима песме у којој два дечака („брат и ја”) 
намерно прљају руке и лице. Дечаци сакупљају пикавце испод стола, што 
би могла бити недозвољена дечја, али и ритуална, игра, на неки начин по-
везујућа са војницима који за особом остављају пикавце као траг. Чин „(само)
прљања” као да је позната архетипска радња самокажњавања или нагрђи-
вања, без телесне и болне оштрице, дакле, извршена на дечји начин. Прљање 
„чистих одела” значи довођење у питање сваке врсте моралног грађанског 
поступања, јер „чисто одело” уједно представља дечју инфантичну неви-
ност – чистину духа, док пак на одраслом значи грађанску углађеност, при-
мереност, естетску норму, било код васпитаних грађанских породица било 
у уметности. На овакав начин деца одбијајући читаву етику репрезентације 
доводе је у питање и сведоче о њеној цивилизацијској кризи. Прљање испод 
стола значи изношење истине рата на видело, и то на дететовом телу. Ис-
товремено, игра прљања је симболичка на начин на који дечје игре у блату 
имају (за децу) функцију прихватања стварности онакве каква јесте – што 
заправо за инфантилну свест значи опојмити ужас. 

У истој песми долази до одређеног прелома у дечјем посматрању дато-
сти. Као да је иницијацијско прљање представљало још нешто, више од дечје 
игре, детињег протеста против рата, па и метафоричког суђења о смислу 
етике у доба свељудског страдања. Приповедач је задобио моћи посматрања 
видевши ствари које боље опажа но раније. Промена се десила и са другим 
јунацима поеме. Тетке су приказане гротескно. Једна се ипак истиче својим 
моралним преступништвом. Њено преступништво се може разумети и као 
чин у коме феминино узвраћа маскулином и ратном принципу, али и свакој 
могућој деградацији жена. Девојке-тетке од овог преломног часа, симболич-
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ки обележеног мотивом „само-прљања”, гледају ђаке-војнике „како пре гле-
дале не би” (23). Приповедач-дете је поводом тога благо ироничан користећи 
вишерелацијски контраст младићи – старе слике, страни (младићи) – поро-
дичне (слике) (истицање наше): „Гледају их како пре гледале не би / стране 
младиће, / већ само старе / породичне слике” (23). Други ликови су дати ка-
рикатурално. Ујак теши ближње удаљавајући се од хероистичког става, ин-
струментализујући га. Видевши у рату могућност за симболички профит, за 
дечаковог оца каже: „Добиће сигурно орден” (22).

У песми (Мој ујак – бог да му душу прости) (25) ујаков раније препо-
знати симболички капитал сада постаје капитал ратног профитерства, сво-
дећи их на исто: „мој ујак је једне ноћи донео много пара”. Ујакова смрт, од-
носно нестанак, доведена је у директну везу са појавом много пара током 
„ноћи”. Ситуација замене или надомешћивања ујака за новац већ показује 
прве знаке привидног благостања, јер „[н]а столу су се почела пушити ку-
вана јела”. Међутим, смрт ујака, а заправо ова скривена веза смрти и новца, 
доноси трајне немире за сваки лик појединачно и растаче колектив породи-
це, премда никада сасвим. Деда је почео „стално да пере руке”, што сада већ 
извесно јесте знак манично-компулзивне радње растројства, а што у вези са 
дечјим поимањем „запрљаности” може да сугерише моралну кризу породи-
це, поретка, порекла оличеног у дедином лику, а узрокованих „прљавим” по-
реклом новца. Најмлађа тетка – није случајно што је реч о најмлађој с обзи-
ром на то да исти принцип најмлађих (деце, браће) доводи у питање моралне 
конструкте одраслих/старих – разоткрива још једном прозирност моралних 
патријархалних породичних вредности јер је управо она „почела да шара”. 
Контрапунктски су постављене две различите, једна до друге, реакције по-
родице на одлазак тетке из дома. Најпре су оплакивали њен неморални пос-
тупак: „У пакао, у пакао ће јој душа!”. Затим се хумористично и не без сар-
казма сажето констатује да је онда цела фамилија отишла да је слуша „како 
пева у једном фином шантану” (25). Крајности моралних судова чланова по-
родице, од стигматизације и отуђивања до прихватања и, на неки начин, по-
носа због истог поступка тетке, указује на одсуство спектра осећајности и да 
су се морални судови указали као контрадикторни и провизорни ексцеси у 
систему који огољава чисту људскост.

Песма (Деда је умро) (26–28) такође има тему смрти, али поиману из 
дечје перспективе, с тим што она и заиста значи истоветност дечјег и пе-
сничког поимања света. То што је поступак лирске песме интенционално 
пре-осмишљен да произведе драматичност семинизујући симболичко-мета-
форички потентне означитеље у телу текста не искључује „наивност” која 
датост смрти поима по први пут непосредно, јер je пре тога не познаје а сада 
је наједном сагледава у позицији сведока смрти, и то чак изблиза. На овај на-
чин приповедач покушава да ревидира своје, до тада апстрактно, поимање 
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саме смрти, а сада очигледно конкретизовано ситуацијом коју доживљава 
непосредно: „Деда је умро, / сасвим обично, / као ништа, / као да спава, / као 
да ће сутра, / рано изјутра / устати / да оде / до тржишта” (26). Као да дечја 
приповедна инстанца доживљава разочарање поводом тога да смрт није 
слична представи коју је дете поимало. Осећање се не може ни именовати, 
не само стога што дете не поседује означено у свом искуству, па самим тим 
ни означитеља у језику, већ је реч о аутентичности којa се за истински осећај 
не да означити просто, већ управо овако: „Деда је умро […] кад су нас у грлу 
почеле бости / неке кости / које нису биле / кости” (26). Међутим, обичност 
појаве смрти у животу детета, у контрасту је са опажајима детета међу са-
мим укућанима: метонимијски узете оживљене запаљене свеће и муве без 
глава које су „појуриле свим собама / стубама / горе / доле” (26). Знаци смр-
ти описани су посредством традиционалних симбола попут огледала које 
је „од страха” препукло. Од чијег страха? Заправо, од страха оних који се у 
њему огледају, тачније страха од одраза који ће у њему пронаћи, а то не би 
смели по народном веровању, те огледало пуца „преко [њихових] гвоздених 
лица”, чиме се традиционална/народна симболика иновира нешто прошире-
нијом песничком сликом. Укућани су метонимијски замењени предметима 
као што су „запаљене свеће” и „ормани дубоки”.

Две песме (Од јаких мисли; Добијао сам батине) (33; 34, 35) посебно те-
матизују иницијацију дечака у песника. Прва од две односиће се на тему иде-
олошког и религиозног става исказану у форми „песме у песми” која се опет 
састоји из дијалога у коме је први глас дечака, тј. песника почетника који нам 
прилаже своје прве стихове (има их свега шест). Други глас је непознани-
ца коме припада и ту је могуће истаћи одређене претпоставке са ким дечак 
разговара. Дијалог је трочлани и састоји се од питања (дечак) – негативног 
одговора (непознати саговорник) – сумирања смисла ауторовог осећања и 
односа према негативном одговору (дечак). Песма младог аутора, која се од-
мах свидела тати, почињала је оштро декларативно сумирајућу путем изја-
шњавања – „ја сам атеиста” (33). Међутим, тачни стихови гласе „Боже, ја сам 
атеиста / зашто?”. Фокус није на изјашњавању младог човека као атеисте, већ 
је фокус на упитаношћу „зашто”, дечака занима порекло неверовања. Наиз-
глед парадоксално, на одговор у песми се зазива сам бог („Боже”) што отвара 
дијалектичку позицију тумача: крије ли се у атеистичкој упитаности запра-
во неатеистичко биће или бар биће које је незадовољно својим атеистичким 
ставом (те је у потрази), или је пак више реч о фразирању и поштапалици 
која у контексту исказаног има и провокативни и хуморни значај. Наставак 
почетка песме дат је у нечијем одговору: „Зини, ја ти нећу рећи” (33). И опет 
поводом овога остаје нејасно ко говори, сам бог који се одазива на питање 
апострофирано никоме другом до њему? Ако је то „божји” одговор, онда је 
он са детронизирајуће снаге сведен на арго који му даје пуноћу једног вул-
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гарног и раблеовског изневеравања одговора, или је пак са нешто више ме-
фистофелске природе божанским путем приземног и световног исказана и 
даља апсолутност бога који са висине може бити онај који задиркује, шали 
се и указује на немоћ људи-деце. Аргоом какав је овде дат могао је да прого-
вори неки дечаков вршњак са улице, чиме се не би изневерила припадност 
језика говорнику, али би се извршила такође субверзивна, али и метафи-
зички конститутивна супституција апострофираног бога дечаком-вршња-
ком са улице.

Реалност дететовог „положаја” у кругу породице употпуњује наредна 
песма са истом темом (Добијао сам батине). Но, поезија се појављује као 
скривени бег и место самосвојности и слободе. Песма говори још једном о 
друштвеној иницијацији приповедног лирског гласа поеме „Детињство” у 
„песника”. У њеној основи је фабула у чијем средишту је опет песма коју је 
написао за заљубљеног друга из клуба, а намењена његовој симпатији. Наве-
ден је део песме који је одмах (у налету инсипирације) био написан: „Јуче си 
се осмехнула / усред жара лудог јула / водом си ми обасула / пет, шест мојих 
жедних чула” (34). Тај део је намерно наивно тривијализован, у чему највећу 
заслугу има обгрљена рима (осмехнула – обасула; јула – чула), али и контраст 
заснован на чулном телесном интензитету („усред жара лудог јула” – „во-
дом… мојих жедних чула”). Тривијализовани и патетичном наивношћу су 
„скројени” и други римовани стихови у песми какву нам саопштава/бележи 
дечја ауторска инстанца: „Хоћете ли / да трампите / једну песму / за две шам-
пите”; „Мој леви бек је добио / у срцу крволиптање / и пао / у очајање” (34), 
помињање Аморове стреле „као парче шрапнела” (35). Песмом доминира ху-
мор, заснован и на избору језичке материје, којим се описује стање заљубље-
ног дечака, затим „пословне” способности друга-песника који туђа осећања 
користи да стекне добит за себе. На крају песме детронизирањем и хумор-
ним опсервацијама приповедач се осврће на себе: прејео се шампита, „поро-
дица [га је] претукла”, те се јунак у ноћи „у гробној неправди превртао” (35). 
Ова песма је једна од најпријемчивијих сензибилитету основношколског уз-
раста, уз одређене условности да се приступи и могућим појашњењима не-
познатих фраза и израза (Аморова стрела, стање гужва-пред-голом, „у срцу 
крволиптање”). Њену доступност у комуникативном смислу чине стилски 
успешно остварени хумор, и то дечји хумор ситуације, комика лика, али и 
језички избор непосредног разговорног стила који је употребљен на лир-
ски начин наивне квазидечје песме коју одликују патетични тон, усиљена 
рима и општа места љубавног говора. Алузивна је порука да се песнички та-
ленат може истовремено спојити са трговачким талентом (на ујака) и омо-
гућити зараду, односно да песма може постати роба, која најпосле доноси 
и зло самом (малом) „профитеру”. У тој „слатко-горкој” дечјој игри Дави-
човог алтер-ега, приповедача поеме „Детињство”, није тешко увидети задо-
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вољство (добит) и бол (казну) нефикционалног аутора склоног целоживот-
ној „надреалистичкој песничкој авантури” спрегнутој са јасном и до краја 
песничког века непромењеном идеолошком трасом, била она повољна или 
не по фактицитет декласирања или комформитета.

 Последња песма поеме (После рата смо се вратили у Србију) (36, 37) 
доноси заокруживање породичне и дечакове сторије о Великом рату. При-
казује се породично-друштвени епилог рата у коме се породица и остали у 
избеглиштву враћају у Србију, ноћу, на београдско пристаниште; при томе 
завршетак рата и победа донеће патриотски елан („Ја сам волео што сам Ср-
бин”, 36) и спрегнути национални идентитет („Србин мојсијеве вере као и 
отац”, 36), идентитет наглашено позитивно вреднован од стране детета које 
се опет поистовећује са отаџбинским осећањима свога оца, напросто их по-
нављајући – ритмично и снажно пунктирајући природност и непосредност 
израза („јер Срби воле јести и брате, попити / и брате, јер Срби нису поква-
рени / и нису антисемити”, 36). Приповедач из дечје перспективе описује ат-
мосферу на пристаништу, иако ово нису призори пригодни за децу. Управо 
дете савим нецензурисано призоре опажа као истину збивања у тренуцима 
пада свеопште неслободе, па и родитељске цензуре на оно што дете може да 
опази. У општој еуфорији победничког елана нико више не обраћа пажњу на 
децу као сведоке епохе. Завршетак песме је туробан. Као што то у животним 
реалијама бива, дете у песми је укључено у све приватне токове и догађаје 
(„а мама је тад побацила / једну малу секу / од три месеца”, 37). Дечја неспо-
собност да се еуфемистички изразе, што за последицу има директност у са-
општавању, овде се сусрела са тенденцијом авангардне поетике. Последња 
песма првог круга „Детињства” својом завршном отвореношћу која призива 
наставак окончава се фабуларно пунктираном смрћу детета пре рођења. Би-
зарност и скандализованост слике проистиче из евентуалне несагласности 
између трагичног материнског исхода и интерперсоналног гласа другог де-
тета (неоствареног брата) које вести саоштава на деци својствен начин.

Закључак

Поема „Детињство” се налази у последњем реформисаном наставном 
програму чиме добија важно и заслужено место у „школском канону” и тиме 
читалачком искуству ученика. Због децидних захтева програма, теме блис-
ке учениковом добу у коме је планирано читање поеме, затим, због увођења 
ученика у поезију која није „класична” у строгом смислу већ их приближа-
ва експерименталним авангардним поетикама са којима ће се сусретати у 
трећем циклусу образовања, поема „Детињство” представља незаобилазни 
текст. 
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У интерпретацији показујемо, осим плуралности поетских поступака 
којима су спрезане лексичке и семантичке вредности речи, синтагми и ис-
каза, да су песме поеме „Детињство” изузетно „симетричне” у слагању по-
етских целина, како на плану фрагмента (микро-плану) тако и на општем 
(макро-) плану, те да су међусобно наративно и метафорички коресподент-
не. На тај начин чине поему. Песник Хане демонстрира у поеми „Детињство” 
мултиперспективност и способност њихове смене усклађене са свим аспек-
тима поетског текста. Реч је о песничкој самосвести која суверено располаже 
могућностима персоне, имплицитног аутора и читаоца.
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Bojan Marković

THE POEM “CHILDHOOD” IN A NEW TEACHING AND 
LEARNING PROGRAM – WAYS OF INTERPRETATION

Summary

The paper analyzes the poem “The Childhood” by Oskar Davico. Poem 
is rich in various poetic actions. The poems are harmoniously narrative and 
metaphorically correspondent. The poet in “Childhood” shows multiperspectiv-
ity and the ability to shift perspectives in harmony with all aspects of the poetic 
text. These qualities of Davico’s poem make it possible to base a good teaching 
interpretation.

Keywords: poem “Childhood” by Oscar Davico, surrealism, teaching 
interpretation, implicit reader, narrative perspectives.



329

УДК: 371.3::821.163.41.09-93]: 371.214

Зорана Опачић1

Учитељски факултет, Универзитет у Београду

САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ У НАСТАВНИМ 
ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА 

ЗА ВИШЕ РАЗРЕДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
– ПУТ КА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊУ КРИЗЕ ЧИТАЊА2

Резиме: У раду ћемо се бавити облашћу Књижевност у новим 
наставним пла новима и програмима из српског језика и књижевности 
за више разреде ос новне школе. Намера нам је да укажемо на улогу и 
значај укључивања савремених (још неканонизованих) писаца и дела 
у програме. Полазимо од хи потезе да дела савремених аутора у већој 
мери кореспондирају са изграђи вањем читалачких афинитета учени-
ка, критичког промишљања смисла књи жевног текста и повезивања 
са сопственим искуством и околностима у који ма живи, будући да се у 
њима тематизују актуелни проблеми у одрастању (вршњачки односи, 
виртуелни свет као чинилац одрастања, међунационални односи), али 
и на нов начин тематизују теме, мотиви и јунаци књижевне тради-
ције. Будући да су својим мотивима често сродна канонским де лима 
а структуром и приповедним поступцима иновативна, дела ученика 
мотивишу на читање, подстичу на актуелизовање значења и пока-
зују како је традиција про дуктивни образац, те представљају мост ка 
разумевању књижевности, неговању културноисторијске баштине и 
полазиште за развијање критичког односа према стварности.

Кључне речи: наставни планови и програми, виши разреди ос-
новне школе, читалачки афинитети, криза читања, традиција као 
про дуктивни образац, савремена књижевност за децу и младе.

1. Повод: криза читања у другом циклусу основног образовања 

Није тајна да се настава српског језика и књижевности – и настава 
уопште – годинама уназад боре са проблемом кризе читања. О томе сведо-
чи више истраживања (Илић и др. 2007; Јурдана 2010 и др.). Ученици „нај-

1  zorana.opacic@uf.bg.ac.rs

2  Рад је настао у оквиру пројекта Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. 
века: национални и европски контекст, бр. 178016, који финансира МПНТР РС.
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више читају књиге по слободном избору, а затим књиге из лектире”, пошто 
су „тек делимично задовољни школском – прописаном лектиром” (Jurdana 
2010: 467); читалачки укус се изменио (традиционална књижевност је „ар-
хаична […], незанимљива и не обрађује теме које њих интересују” – Матије-
вић, Георгиев 2014: 56). А без прочитаних и доживљених књижевних дела 
нема праве наставе, само њеног фингирања. Не треба губити из вида ни малу 
видљивост деце која воле да читају, која је, заправо, подскуп опште појаве 
„невидљивог детета” у јавном дискурсу, као и маргинализовања књижевнос-
ти и културе. По резултатима ових истраживања узроци кризе читања, као 
и последице, јесу бројни: обим и интензитет наставних планова и програ-
ма, велики број предмета који не оставља много простора лектири и књизи 
уопште, доминација масовних медија која тражи мању концентрацију и ду-
ховно уживљавање, читање секундарних извора као пречица, мобилни те-
лефони и интернет, ужурбани животни темпо данашњице (Илић и др. 2007: 
13–23). (Већ неколико година касније, као кључни разлог издваја се „дигитал-
но доба” и „појава нових медија” – Матијевић, Георгиев 2014: 9). Из тога про-
изилазе бројне последице: тешкоће извођења ваљане наставе књижевности 
и школске наставе уопште, осиромашење језичких, емотивних, емпатијских 
и критичких капацитета ученика; тешкоће у раду библиотека, смањивање 
укупне књижевне публике, маргинализација националне традиције. Тиме се 
феномен кризе читања прелива из школских оквира на целокупно друштво 
и, проспективно гледано, прераста у културолошки, образовни и педагошки 
проблем који потпомаже доминацију материјалног над духовним, општу де-
социјализацију и дехуманизацију заједнице (в. Илић и др. 2007: 24–35):

Криза читања, посебно због негативног утицаја на васпитање младих, 
постаје посве озбиљан и општедруштвени проблем. Мора се поставити пи-
тање какав ће бити будући грађанин, какво читаво друштво у којем се потис-
кује књига, а с њом и укупно културно стваралаштво и његово наслеђе. Шта 
ће бити са човеком као бићем сложеним од духа и тела, а духовно је све мање 
на цени? (Исто: 34). 

Нечитање дела прописаних наставним плановима и програмима поја-
вљују се управо у вишим разредима основне школе, јачају од петог ка осмом 
разреду и достижу свој врхунац у средњој школи. Нижи разреди основне шко-
ле нису, по истраживањима, захваћени овим процесом (в. Исто: 127). У раду 
ћемо се, стога, бавити превасходно новим наставним плановима и програмима 
за други циклус основношколског образовања. Иако је однос према лепој књи-
жевности условљен и ваншколским, општедруштвеним факторима („Забри-
нутост због (…) односа ученика према настави књижевности може се реши-
ти превасходно системски, изменом односа друштва према детету. То подразу-
мева очување хуманистичке тенденције образовања, потпомагање читалачких 
навика унутар школског система и изван њега, омогућавање веће видљивости 
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културе за децу у јавности” – Опачић 2019: 89), у овом раду покушаћемо да ука-
жемо на измењени однос према савременој књижевности у новим наставним 
програмима као један од могућих путева за побољшање реакције ученика пре-
ма књижевности и, затим, настави књижевности. Садрже ли нови наставни 
планови и програми потенцијал да ситуацију покрену у другом правцу?

2. Присуство и улога савремене књижевности у  

     новим наставним програмима за више разреде основне школе

2.1. Организација нових наставних планова и програма (ППНУ5_6 2018; 
ППНУ7 2018; ППНУ8 2019), треба напоменути, благо је измењена у односу на 
раније планове и програме. Укупан број текстова који се обрађују током једне 
школске године је смањен за 20 до 30 %, чиме се ублажава један од узрока кри-
зе читања (обим и интензитет наставних планова и програма), а наставници и 
ученици се донекле растерећују. У програме је враћена домаћа лектира, чиме 
ученици добијају могућност да посвете више времена читању и размишљању 
о делима и развијају читалачке навике: „Циљ поновног увођења домаће лек-
тире је формирање, развијање или неговање читалачких навика код учени-
ка. Обимнија дела ученици могу читати преко распуста чиме се подстиче раз-
вијање континуиране навике читања” (ППНУ5_6 2018: 82).

Наставни план и програм састоји се, дакле, од обавезног (дела из лири-
ке, епике и драме и домаће лектире, затим нефикционални, научнопопулар-
ни и информативни текстови), и ширег, изборног списка (са ког наставник 
одабира најчешће три дела). Треба напоменути да је изборност заступљена 
и кроз одабир завичајног или регионалног писца у програму за пети разред, 
али и кроз алтернације, у којима се даје могућност опредељења између две 
песме / збирке / приче истог или различитих аутора. Нови програми оријен-
тисани су ка остваривању исхода из књижевности, језика и језичке културе. 
Међутим, у овом тренутку кроз нови програм прошли су само ученици пе-
тог разреда, примена програма за шести разред је у току, а програми за седми 
и осми још увек нису ни почели са реализацијом, па се још увек не могу ни 
изблиза видети резултати и ефекти промена.

  2.2. За почетак, поставља се питање корпуса и омеђивања савреме-
не књижевности. Овај термин можемо одређивати двојако. Уже гледано, под 
савременом књижевношћу у оријентационом смислу подразумевамо дела 
објављена у последњих четврт века која још увек нису прошла „суд времена”, 
то јест постала део канона.3 Књижевноисторијски гледано, реч је о знатно 

3  У периодизацији савремене књижевности за децу говори се о тзв. пострадовићевском 
периоду, који почиње годином Радовићеве смрти када је објављена његова Антологија 
српске поезије за децу (1984), у којој Радовић каже: „Један циклус поезије за децу завршен 
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ширем дијахронијском луку од завршетка Другог светског рата до данас (пе-
риод од готово осам деценија), при чему су аутори из друге половине прош-
лог века стабилно ситуирани у канон националне књижевности. У том сми-
слу, можемо говорити о присуству двослојне савремености у програмима, 
оне канонизоване и оне новије, неканонизоване.

Ако кренемо од ширег разумевања савремености, запажа се да је при-
суство писаца друге половине прошлог века у новим програмима српског 
језика и књижевности постојано и да њихова дела чине значајан проценат 
у свим категоријама програма: на списку обавезних дела из лирике, епике и 
драме, на списку домаће лектире, научнопопуларних и информативних тек-
стова, као и у изборном делу.4 Вредност нових програма очитује се и у томе 
што је у односу на претходне планове и програме извршена извесна реак-
туелизација (или реканонизација) одређених аутора или неких конкретних 
текстова, па су се у програму5 нашле песме које нису раније биле заступљене: 
нпр. Данојлићеве („Овај дечак зове се Пепо Крста” и „Шљива”), Антићеве 
(песме из Шашаве књиге уз раније постојећи Плави чуперак), Раичковиће-
ве („После кише” у седмом), а избор савремене поезије у осмом упућује на 
песме Васка Попе, Ивана В. Лалића, Миљковића; у седмом се предвиђају и 
афоризми Душана Радовића, одломак Андрићеве Јелене, жене које нема, Па-
вићевог Руског хрта, у осмом одломци Хазарског речника (и избор есеја) и 
Романа о Лондону Црњанског – али је скренута пажња и на следеће важне ау-
торе: Бранислава Петровића и Владимира Стојиљковића у шестом и песме 
у прози Гордане Брајовић у седмом,6 Момчила Одаловића у осмом; у окви-
ру приповедне прозе на Мому Капора и поменутог Стојиљковића (Писмо-
писац) у шестом, на научнофантастичну прозу Душице Лукић у седмом; у 
драму су укључена дела најбољих савремени(ји)х драмских писаца: Капетан 
Џон Пиплфокс Душана Радовића у петом, Миодрага Станисављевића И ми 

је, и то славно. Од Змаја до Ршумовића. Нови циклус почеће од Ршумовића и завршиће се 
песницима који још нису рођени” (Радовић 2004: V). Исте године преминуо је и други велики 
аутор послератне књижевности Бранко Ћопић, па је међа, самим тим, значајнија. Савремена, 
пострадовићевска књижевност за децу, „израста из континуите та са модернистичком 
поетиком и у њој се стабилизују нове по етичке вредности” (Опачић 2019: 21; о одликама 
пострадовићевске књижевности 36–41).

4  Наставницима је препоручено да на додатним часовима, у раду секција или уколико 
ученици покажу интересовање, обраде и већи проценат понуђених текстова из изборног дела, 
па се може очекивати да ће бар известан део ученика прочитати још нека од предложених 
дела савремених аутора.

5  Због обима рада нећемо у навођењу прецизирати да ли поменути текстови и аутори 
припадају обавезном или изборном програму, само указујемо на њихово присуство.

6  Од постојећих прозних дела Раичковићеве збирке Велико двориште, односно Мале 
бајке, Пустолов В. Андрића, Олујићкин роман Гласам за љубав и роман Г. Стојковића Хајдук 
у Београду налазили су се и у претходном програму. Значајна иновација је и укључивање 
путописне прозе Јелене Димитријевић.
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трку за коња имамо и Александра Поповића Снежана и седам патуљака  у 
шестом, а у седмом једина драма за децу Душана Ковачевића Свемирски змај7 
(и, поред тога, Ко то тамо пева у осмом).

Приметан је знатно шири и разноврснији избор модернијих дела стра-
них књижевности8 који је у претходним програмима био изразито сужен. 
Ученици у вишим разредима основне школе могу да се упознају са различи-
тим ауторима словенских књижевности: руске9 – песме Марине Цветајеве и 
Ане Ахматове у осмом, Набоковљева прича у седмом; чешке – Хулпахове Ле-
генде о европским градовима у шестом; пољске – песма Вишлаве Шимборс-
ке у седмом. Укључени су француски писци (прича Алфонса Додеа у седмом, 
роман Никол Лезије у петом и роман Клод Кампањ у осмом, избор из шаљи-
вих биографија Пија, Блока и Бланшар Енциклопедија лоших ђака, бунтов-
ника и осталих генијалаца у шестом), италијански писци (прича Итала Кал-
вина у шестом и Дина Буцатија у осмом, роман Анђеле Нанети у шестом), 
немачки (роман Корнелије Функе у петом и осмом), ирски (роман Џона Бој-
на у осмом), мађарски (роман Ференца Молнара), хебрејски (приче Ефраима 
Кишона), Британци (роман Сју Таузенд у осмом) а у изборном делу у истом 
разреду наведени су романи млађег бразилског писца Каја Ритера и Амери-
канаца Ричарда Баха и Џ. Д. Селинџера (уз и раније заступљену песму ин-
дијског Нобеловца Р. Тагоре), као пример ваневропских књижевности. Из 
наведеног је видљиво како се новим програмима значајно проширује регис-
тар стране књижевности.

Тиме долазимо и до степена присуства савремене књижевности у ужем 
смислу. У новим програмима за други циклус основношколског образовања 
текстови из овог корпуса и даље нису ни изблиза посматрани у истом ран-
гу као канонски: најређе се јављају као обавезни текстови (или у алтерна-
цијама) и као део домаће лектире а знатно чешће као текстови у изборном 
програму. Реч је, треба рећи, о делима данас етаблираних писаца која су већ 
вреднована у извесном смислу, односно награђена књижевним наградама за 
стваралаштво за децу и младе (Невен, Политикин забавник, Раде Обреновић, 
награда Мали цвет града Ниша, Гордана Брајовић, Плави чуперак и др.).

То ни у ком случају не значи да канонска дела треба да уступе место 
онима која још нису прошла суд времена, већ имају улогу да мотивишу уче-
ника за читање, упознају га са чињеницом да је књижевна традиција жива и 
актуелизује се и у данашњој књижевности, те да му покажу како су неки од 

7  Одломак драме Кањош Мацедоновић Виде Огњеновић постојао је и у претходном 
програму.

8  Кишонова збирка Код куће је најгоре, Молнаров роман Дечаци Павлове улице, роман 
Анђеле Нанети Мој дека је био трешња и Селинџеров Ловац у ражи били су присутни и у 
претходним програмима.

9  А. П. Чехов је био присутан и у претходном програму.
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значајних јунака присутни и у делима која данас настају – баш као и канон-
ски аутори. Дете треба мотивисати и подстаћи на читање и доживљавање 
фикционалног света, па се од уживања у тексту кретати ка богаћењу знања о 
књижевности. У Упутству за дидактичко-методичко остваривање програ-
ма за пети разред каже се:

Циљ увођења савремених књижевних дела која још нису постала део кано-
на јесте да се по својој мотивској или тематској сродности вежу за постојеће 
теме и мотиве у оквиру наставног програма и да се таквим примерима пока-
же како и савремени писци промишљају епску народну традицију или теме 
пријатељства, етичности, развијају имагинацију и емпатију, чиме ће се бога-
тити вертикално читалачко искуство ученика и осавременити приступ на-
стави (ППНУ5_6 2018: 82).

У узрасном погледу, приметно је постепено кретање од књижевности 
за децу ка делима књижевности за младе и одрасле. Тако су у млађим разре-
дима заступљенији савремени аутори за децу (Драгомир Ђорђевић, Влади-
мир Андрић, Дејан Алексић, Јасминка Петровић, Ивана Нешић, Игор Кола-
ров, Весна Алексић и други), а у седмом и, посебно, осмом савремени аутори 
књижевности за одрасле (нпр. у осмом је песма Ане Ристовић, у лектири и 
песма Војислава Карановића, као и роман Мамац Давида Албахарија).

Из тог разлога, улога нових текстова у програму вишеструко је ко-
рисна и може се претпоставити да ова дела у већој мери кореспондирају 
са изграђивањем читалачких афинитета и повезивања са сопственим ис-
куством и животном стварношћу („деца желе да читају књиге у којима могу 
да пронађу решења за своје проблеме или да пронађу одговоре на своја пи-
тања” – Матијевић, Георгиев 2014: 47). У петом разреду удео савремене књи-
жевности за децу је значајно већи у односу на претходне програме, и то и у 
лектири и у додатном избору текстова. У обавезне текстове укључена је по-
езија савремених песника (од тога су неки текстови изразито нови, објавље-
ни свега неколико година раније): песма Пеђе Трајковића („Кад песме буду 
у моди”) и (у лектири) избор песама Драгомира Ђорђевића, Владимира Ан-
дрића, Дејана Алексића. У епици је одломак приче Горана Петровића „Месец 
над тепсијом”. Од прозних дела у лектири су романи млађих аутора: Иване 
Нешић (Зеленбабини дарови) и Игора Коларова (Аги и Ема), К. Функе. У до-
пунском избору лектире налазе се приповедна проза Владиславе Војновић 
(Приче из главе), Дејана Алексића (Музика тражи уши алтернира се са збир-
ком Кога се тиче како живе приче) и краћа проза Љубивоја Ршумовића за-
снована на грчким митовима (Ујдурме и зврчке из античке Грчке).

У шестом је обавезни избор лирике, епике и драме традиционалнији 
(с изузетком Данојлићеве песме и приче Светлане Велмар Јанковић, као и 
драме Миодрага Станисављевића); стање је нешто повољније у нефикцио-
налним текстовима и домаћој лектири (у изборном делу присутне су фик-
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ционализоване биографије о детињствима великих писаца Гроздане Олујић 
(Били су деца као и ти), збирка Весне Алексић Каљави коњ, заснована на 
тематизацији мотива словенске митологије и роман Анђеле Нанети. У из-
борном делу налази се највећи проценат савремених дела: поезија значајних 
песника друге половине 20. века, она која се досад није налазила у програ-
мима, уз нека дела која су и досад оправдано била заступљена: одломци из 
метатекстуалне епистоларне збирке истог аутора (Писмописац), Пустолова 
Владимира Андрића, Прича из главе Владиславе Војновић, Прича старог ча-
робњака Тиодора Росића и роман Јасминке Петровић Ово је најстрашнији 
дан у мом животу.

У домаћој лектири за седми разред алтернирају се нове приповедне 
збирке Гордане Малетић (Катарке Београда), Загонетне приче Уроша Петро-
вића, проза Светлане Велмар Јанковић (Капија Балкана) и романи више зна-
чајних савремених аутора: Дванаесто море Игора Коларова, Ципела на крају 
света Дејана Алексића, Лето кад сам научила да летим Јасминке Петровић, 
фантастични романи Мине Тодоровић (Вир светова / Гамиж), као и мета-
текстуална проза Душана Ђурђева Лет лионског Икара посвећена животу 
и делу Антоана де Сент Егзиперија. Као што смо споменули, узраст ученика 
осмог разреда условио је укључивање књижевности за одрасле (песме Ане 
Ристовић, избор песама В. Карановића, М. Одаловића, есеји Нила Гејмена 
Зашто наша будућност зависи од библиотека, сањарења и читања, М. Па-
вића Роман као држава, проза Споменке Крајчевић Кругом двојке и сл.).

3. Обрнута вертикала за стицање знања о књижевности

Будући да су дела савремене књижевности мотивски сродна осталим 
делима у програму а структуром и приповедним поступцима иновативна, 
она имају улогу да ученика мотивишу на читање, да му покажу како је књи-
жевна традиција изразито про дуктивни образац. Попречне везе између тек-
стова, успостављање текстовних и вантекстовних односа (или текстуалних 
и медијских) прожимају се у оно што зовемо знање о књижевности и чита-
лачко искуство. У том смислу, може се говорити о обрнутој вертикали у нас-
тавном процесу којом би се поспешило стицање знања и дубље разумевање, 
што су све циљеви наставе српског језика и књижевности. Књижевни укус 
се поступно и стрпљиво васпитава и изграђује. И ту лежи потенцијал са-
времене књижевности у настави. По резултатима поменутих истраживања, 
ученици су знатно више мотивисани за читање дела савремене него тради-
ционалне књижевности. Уколико увиде да се дела која су заснована на њима 
блиском језику, структури, стилу и тематици саграђена на мотивима, лико-
вима из књижевне традиције, односно интертекстуалне и алузивне везе из-
међу традиције и савремености, у обрнутој вертикали биће мотивисани и 
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за потребу за разумевањем подтекста, па се може очекивати да ће их управо 
савремена књижевност подстаћи на откривање традиције. Наведимо неке 
примере: у шестом разреду постоји корпус текстова о Марку Краљевићу, по-
чев од народне епске поезије и предања („Смрт Марка Краљевића”) до са-
времених текстова С. В. Јанковић („Сирото ждребе”) и В. Војновић („Позо-
риште”). Уколико се пође обрнутим редом, од текстова у којима је Марко де-
чак који помаже ждребету (алузија на епске песме у којима му птице, орао 
и соко, узвраћају доброчинство кад је рањен) или бива актер компјутерске 
игре коју састављају ученици на часу српског, покушавајући да у игру угра-
де своје књижевно знање (али и да разреше сопствене породичне и вршњач-
ке проблеме) у причи Владиславе Војновић, може се очекивати да ће им лик 
племенитог и несташног дечака, односно шаљиво обликовани епски јунак 
у компјутерској игри бити довољно пријемчиви да их мотивишу на откри-
вање његовог лика у усменој књижевности одакле се и „уселио” у књижев-
ност. Мотивисани његовом сликом у савременој књижевности, разумеће да 
је, уколико желе у потпуности да разумеју текст, неопходно познавање ус-
мене епике, па их у обрнутој вертикали упућујемо ка књижевној традицији 
без које нема правог знања о књижевности, па ни о оној савременој. После 
изучавања епских представа о Марку Краљевићу, ученици се могу изнова 
вратити савременим текстовима са продубљеним разумевањем лика Марка 
Краљевића.

Сродне могућности пружају нам традиционална и савремена (усме-
на и уметничка) поезија и проза заснована на елементима словенске мито-
логије, народним обичајима и веровањима. Бајке Иване Брлић Мажуранић 
и збирка Весне Алексић Каљави коњ, па и роман Иване Нешић Зеленбабини 
дарови, настали читав век после Прича из давнина, реактуелизују и ауторски 
преобликују мотиве, хронотопе, јунаке словенске митологије, свако у скла-
ду са сопственим ауторским замислима, показујући како се ниједно од тих 
дела не може у потпуности разумети уколико се не познају обичаји и веро-
вања Старих Словена (посебно питање односи се на начине преобликовања 
и ауторске измене). Из тог разлога ови текстови природно се везују за Вуко-
ве записе о обичајима и обредима, као и за обредне и обичајне песме (као и 
на питање преплетаја хришћанских и прехришћанских мотива). Кретањем 
од уметничке ка усменој књижевности и назад, кроз разноврсне уметничке 
транспозиције сродних ликова и мотива ученику ће показати неопходност 
познавања традиције како би потпуније разумео и не само савремену књи-
жевност, већ и културу и доба у којем живи.

Са тим у вези су и питања интертекстуалности и метатекстуалности, 
на којима се често заснива модерна књижевност. Она може подразумевати 
да се канонски писац јавља као књижевни јунак, односно да се природа са-
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мог књижевног текста проблематизује и осамостаљује у односу на аутора 
или јунаке.

Постмодернистичка прича карактеристична је по слабљењу грани-
це стварности и имагинације, па се у „Месецу над тепсијом” Горана Петро-
вића (збирка Острво и околне приче) стварност омеђује и одређује фикцијом 
(„свет је тепсија обрубљена приповедањем”). Деда и унук путују ка Ехеј дво-
ру привидно се крећући физичким светом, а заправо путују кроз свет при-
че („ево још једна завојита реченица”, каже деда). У тренутку када у при-
поведаном свету дође до ивице свих обличја, деда прелази ивицу стварнос-
ног постојања и заувек се настањује у причи. За овај тип приповедне прозе 
карактеристична је, такође, интертекстуалност, активирање читалачког па-
мћења. Она се јавља 90-их у Стојиљковићевом Писмописцу. У својим пис-
мима Бранку Ћопићу и Александру Милну, творцу Вини Пуа, јунак епис-
тола хумористички релативизује стварни и фикционални свет. Полазећи од 
чињенице да је прототип за јунака из романа о Вини Пуу постојао у ствар-
ности, он закључује да то укида разлику између стварности и имагинације, 
пошто „стварност, као што знамо, није ништа нарочито”, па је „свака њена 
поправка добродошла”. Томе се придружује и прича Гроздане Олујић „Испод 
дједове кабанице” (из збирке Били су деца као и ти...), у којој се тематизује 
Ћопићево детињство а која се интертекстуално наслања не само на Ћопиће-
ве аутобиографске записе већ и на његове приче засноване на тематизацији 
детињства: „Поход на Мјесец” и „Како је опустио свијет”. Ако томе придо-
дамо Ћопићеву причу „Чудесна справа” у програму за шести разред, видимо 
како је Ћопићево књижевно постојање раслојено на његов ауторски рад и 
на фикционализацију његове личности, па овај канонски аутор истовреме-
но бива и писац и књижевни јунак (у различитим узрастима: дечак из села 
Хашани и угледни писац којем пише ученик). Такође, истраживање одно-
са између његове фикционализације детињства (у збиркама Приче занесе-
ног дјечака и Баште сљезове боје) и спољашње фикционализације (у збирци 
Гроздане Олујић), то јест проблематизовање статуса уметничке „чињенице” 
и односа стварности и фикције може бити подстицајно питање за ученике.

Сродан мотивски комплекс у истом разреду уводи се и у вези са Антоа-
ном де Сент Егзиперијем, који се такође јавља као аутор Малог Принца и као 
књижевни јунак, у причи Моме Капора „Мали Принц” (позиција читалач-
ког искуства; аутопоетичка позиција) и у прози Душана Попа Ђурђева Лет 
лионског Икара (Егзипери као симбол). Његова необична животна судбина, 
канонски статус у књижевности и мистериозни нестанак током Другог свет-
ског рата довољно су инспиративни за фикционализацију његовог живота и 
дела. Још ако се томе придода и филм Мали Принц, усложњавају се међусоб-
не везе не само између књижевних текстова, већ и између књижевног и ме-
дијског текста, што је све изузетно погодно за идеју пројектне наставе.
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И сам приповедни поступак у постмодернистичкој причи прераста у 
предмет приповедања. Метатекстуалност је карактеристична за Кога се тиче 
како живе приче Дејана Алексића (2013). Не само да приче постају јунаци 
различитих карактерних својстава који се упуштају у расправе са писцем око 
фабулативних решења на којима су саздане већ и сами приповедни елементи 
(изостанак фабулативности, крај приче) бивају осамостаљени као јунаци и 
подвргнути изменљивости (Празна прича, депресивна због своје онтолошке 
празнине, лечи се убацивањем фабуле). Намера савремених приповедача да 
избегавају стереотипна приповедна решења експлицира се у Алексићевом 
„Крају приче”: писац изневерава захтев Краја да остане стереотипно срећан. 

Савремена књижевност за децу блиска је ученицима и због тога што 
тематизује актуелне (или вечите) проблеме одрастања, укључујући и потен-
цијално трауматичне теме: презапослени / дистанцирани / одсутни родитељи, 
вршњачки односи, па искуство изгнанства и обездомљења10; виртуелни свет, 
медијска популарност, култ физичке лепоте, међунационални односи; на ак-
тивирању улоге читаоца у књижевном тексту, експериментисању формом и 
начелима књижевног текста (елиптизација исказа, ломљење епске структуре и 
сл.) (в. Опачић 2015: 21). У том смислу, проза Игора Коларова, Јасминке Петро-
вић, Владиславе Војновић и других везује се за романе с мотивом дечјих дру-
жина (Нушићеви Хајдуци, Ћопићеви Орлови рано лете, Молнарови Дечаци 
Павлове улице и др.), па и за феномен бунтовних или лоших ђака који су поста-
ли чувени научници (Жан-Бернар Пиј, Серж Блок, Ан Бланшар: Енциклопе-
дија лоших ђака, бунтовника и осталих генијалаца) и погодна је за поређење 
разнородних слика детињства или формирање својеврсне фикционалне исто-
рије детињства. Одрастајући у измењеном породичном окружењу, млади ју-
наци Коларовљевих романа Аги и Ема и Дванаесто море расту са осећањем 
неприпадања и спознајом да ништа није трајно ни сигурно. Фабуларни низ 
усмерен је ка преображају јунака, изласку из учаурености и изласку младог ју-
нака из самоће: јунаци успостављају пријатељске везе, стичу самопоуздање и 
кроз дружење се уче блискости. Бака Ема преузима улогу Агијеве заштитнице 
и пријатељице а њено присуство надокнађује све оно што му је недостајало. Уз 
њену љубав и мудрост Аги се постепено ослобађа очајања у коме је живео и 
прихвата Емино виталистичко гесло: „Једина уметност у животу је да се научи 
да је живот диван и бескрајан”.

10  „Најрадикалније искуство савременог детињства је тема егзистенцијалне угрожености 
и обездомљења. Косовска трагедија и измештање из света са којим је срастао, утискује се 
у свест лирског гласа, о чему пева М. Одаловић у песми ’Ршуме, јеси ли знао Црњанског’, 
заснованој на обраћању песнику-пријатељу уз књижевне реминисценције на Црњанскове 
Сеобе” (Опачић, 2019: 40). Томе треба придодати и аутентична писма младе Јеврејке Хилде 
Дајч из логора на Старом Сајмишту из Другог светског рата која се придружују тематском 
корпусу деце у рату: делу Дневник Ане Франк, Ћопићевом роману, али и роману Џона Бојна 
Дечак у пругастој пижами и сл.
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Савремени песници упозоравају да се потрошачки обрасци утискују у 
свест младог човека и трајно мењају његов однос према свету, слабећи његов 
однос према матичној култури, па чак и поменути феномен кризе читања 
постаје књижевни мотив, којем је посвећена песма „Кад књиге буду у моди” 
Пеђе Трајковића, која се заснива на сањарењу одраслог лирског гласа о томе 
какве би квалитативне промене у односу младих према себи и свету изазва-
ло њихово посвећивање лепој књижевности. 

Сви наведени примери служе да макар површно укажу на бројне мо-
гућности за обраду савремене књижевности и повезивање ових дела у темат-
ске корпусе са делима из ранијих књижевних епоха, који се у настави могу 
продубљивати, изучавати из различитих дискурса и перспектива, гранати 
ка другим медијима и дисциплинама, чиме се продубљује и богати ученичко 
знање о књижевности. (Напомињемо изнова да су ефекти новоформираног 
програма у овом тренутку мало видљиви. До сада су реакције ученика петог 
разреда позитивне, посебно у односу на присуство савремених дела у лек-
тири, нпр. роман Аги и Ема.) Може се стога закључити како савремена књи-
жевност представља полазиште за мотивисање ученика у упознавању књи-
жевне традиције и развијање критичке читалачке позиције. 
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Zorana Opačić

CONTEMPORARY LITERATURE IN THE CURRICULA 
FOR THE HIGHER GRADES OF PRIMARY SCHOOL  

– THE WAY OF OVERCOMING THE READING CRISIS

Summary

The paper looks at the area of Literature in the new curricula of the 
Serbian Language and Literature for the higher grades of primary school (5th-
7th grades). Our intention is to point out the role and significance of including 
not only the contemporary (but still not canonised) writers and works, but 
also a larger number of female writers in the curricula. The starting point of 
the paper is our hypothesis that the works of contemporary authors largely 
correspond to the development of pupils’ reading preferences, their critical in-
terpretation of the meaning of literary texts, and their own experience and 
living conditions (school subject oucomes), given that these texts deal with the 
problems of growing up (reading crisis, busy parents, peer relationships, virtual 
reality as a factor of growing up, inter-ethnic relations). In addition, the texts 
offer a new approach to topics, motives, and the heroes of traditional literature 
(Slavic mythology, Мarko Kraljević, prince Stefan Lazarević, canonical writers 
as literary characters, etc.). As the works (included mostly in supplementary 
reading lists) are in terms of their motives often similar to canonical works, and 
their structure and narrative techniques are innovative, their role is to moti-
vate pupils to read and to encourage them not only to objectify their meaning, 
but also to demonstrate that literary tradition is a productive template of an 
older as well as contemporary literature. As such, these works are a useful link 
for understanding literature and fostering cultural and historical heritage, as 
well as a starting point for developing students’ critical attitude towards reality.

Кeywords: curricula, higher grades of primary school, readers’ literary 
preferences, reading crisis, literary tradition as a productive template, contem-
porary literature for children and the young.
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УЗОРНОСТ МАРГИНАЛИЗОВАНОГ ЈУНАКА: 
ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНИХ ЦИЉЕВА НАСТАВЕ  

С ОБЗИРОМ НА ИНОВАЦИЈЕ У ЛЕКТИРНОМ ПРОГРАМУ

Резиме: Сходно функционално ограниченој анализи тексто-
ва различитих жанровских својстава али заједничких тематских 
преокупација који се тичу социјалних услова одрастања, у раду ће се 
размотрити погодности обраде нових наслова у програму за 6. раз-
ред основне школе, одабраних према назначеном критеријуму. Наро-
чита пажња ће се при опсервацији обратити на васпитне садржаје 
књижевних дела и, последично овоме, начинима планирања васпитних 
циљева наставе. Како би се сагледавање ових питања конкретизовало 
у што већој мери, примарно ће бити испитане збирке кратких при-
ча Зовем се Арам Вилијама Саројана, Марковалдо или годишња доба у 
граду Итала Калвина, те песма „Овај дечак зове се Пепо Крста” Ми-
лована Данојлића. Извесне поетичке разлике између ових текстова не 
доводе у питање сродне корпусе хуманистичких вредности на којима 
се базира њихова идеолошка окосница, у ширем значењу речи. Штави-
ше, наставна контекстуализација показаће у којој мери се литерарни 
проблеми маргинализованог породичног и социјалног амбијента у којем 
књижевни јунаци одрастају активира у богатим варијацијама при-
ликом усвајања васпитних садржаја. Напослетку, као закључак од не 
мањег значаја, испоставиће се васпитна димензија ученичког упозна-
вања других, каткад егзотичних културних образаца који су нарати-
визовани у поменутим делима.

Кључне речи: васпитност наставе књижевности, лектира, со-
цијални мотиви, интеркултуралност, емпатија.

Фигура позитивног јунака у савременој књижевности за децу може 
подразумевати упадљив амбигвитет позиције или улоге коју има у социјал-
ној стратификацији фиктивног света ком припада. Ово имплицира и сложе-
није особине које протагонист као узоран јунак испољава. У раду се бавимо 
трима текстовима различите жанровске и културолошке залеђине који су 

1 milan.vurdelja93@gmail.com
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недавно уврштени у наставно градиво српског језика и књижевности за шес-
ти разред основне школе: приповедним збиркама Зовем се Арам Вилијема 
Саројана, Марковалдо или годишња доба у граду Итала Калвина, те песмом 
„Овај дечак зове се Пепо Крста” Милована Данојлића. 

Наведена остварења, која ће овде бити сагледана као важан удео 
у лектирним иновацијама за основну школу, приметно гравитирају ка 
преокупацијама социјалне књижевности. Ово нипошто не значи да их у 
настави треба тумачити као социјалну књижевност у ужем смислу – јер то, на 
крају крајева, нису – али захваљујући њима oсновношколци имају прилику 
да о социјалним темама промишљају на креативан начин који суштински 
кореспондира са самим литерарним поступцима у назначеним текстовима 
Калвина, Саројана, односно Данојлића, уз обистињење Сартровог закључка 
по ком „говорити значи деловати: свака ствар која се именује није више 
сасвим иста, она је изгубила своју невиност” (Sartr 1984: 28). Поимање 
књижености као делатности која није нужно везана за измаштане просторе 
дистанциране од често ефемерне или онеспокојавајуће свакодневице, већ 
која своје место налази и усред такве стварности коју преиспитује и посредно 
преображава, јесте шире дефинисан исход ком се тежи при обради сва три 
књижевна текста.

Премда њихова поетичка размимоилажења представљају препреку за 
исцрпно тумачење њихових уметничких особености, када је реч о експли-
цирању теме маргинализованог књижевног јунака који има узорну васпит-
ну улогу, она доприноси увиду у разноврсност и интердисциплинарност 
приступа које су наставници сада у прилици да примене при упознавању 
ученика са поменутом темом. У центру наше пажње зато ће бити особине 
које главни ликови у овим текстовима показују с обзиром на социјалну и 
другу маргинализацију која се са иманентног становишта фиктивних свето-
ва не сме негативно вредновати. 

Главни јунак Саројанове збирке је Арам Гарoглaнијан, чије се де-
тињство у свом емоционалном и рефлексивном обиљу открива пред читао-
цем, те представља тематску кохезивну нит приповедака. У значајном броју 
њих („Лето лепог белца”, „Воћњак нарова”, „Путовање у Хенфорд”, „Мој 
рођак Дикран, говорник”, „Сиромашан и ужарен Арапин” и сл.), међутим, 
особеност његовог јерменског порекла у етнички хетерогеном калифор-
нијском градићу Фрезно игра важну улогу по питању уланчавања мотивс-
ке грађе и генералног сензиблитета са којим су догађаји исприповедани. У 
настави је ово од необичног значаја у вези са захтевима које испоставља ка-
рактеризација ликова, најчешће оних из породичног окружења (стриц Му-
рад, ујак Косрове, ујак Мелик, ујак Јорги, рођак Дикран итд.), јер хетеродије-
гетички приповедач на известан начин доприноси изградњи компримоване 
породичне саге.
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Уважавајући савремену потребу за интеркултуралним оквиром у који 
је препоручљиво сместити одређене наставне теме (Бајић 2018), овом при-
ликом се наставник, у складу са узрасним могућностима ученика, треба ос-
врнути на симболичко покриће јерменске исељеничке културе чији је бора-
вак на северноамеричком тлу тако живописно дочаран у Саројановим при-
поветкама. Као мањинска групација, јерменска заједница свакако је на из-
вестан начин маргинализована у односу на домородачку популацију, што се 
у искуству дечака Арама и као део његових сећања из перспективе одраслог 
приповедача, уочава у мотиву „традиционалног” сиромаштва (прича „Лето 
лепог белца”), али још упечатљивије у онеобиченим карактерима његових 
рођака чији је светоназор условљен јерменским менталитетом. Да би уче-
ници адекватно стекли увид у богатство јерменске културе које представља 
исходиште приповедачеве носталгије, наставник се може обратити разли-
читим видовима корелативног поступања. Фотографије Саројана као нају-
важенијег прозаисте јерменског порекла, јерменских крајолика, културно-
историјских здања и богомоља, не само што доприносе спољашњем лока-
лизовању књижевноуметничког текста него и позитивно утичу на усвајање 
културних образаца које су ученици током самосталног читања претходно 
имагинативно преобликовали.

За ову прилику, превасходно се усредсређујемо на литерарне проблеме 
који у кратким причама маркирају однос културног центра и маргине. Већ 
поменута, уводна приповетка „Лето лепог белца” тематизује дечачку очара-
ност слободом, више него неподобством, исказаном кроз његов порив да на-
учи јахање уз помоћ коња којег је стриц Мурад украо. Бајро, лик још једног 
од јерменских емиграната, судионик је једне од завршних сцена приче у којој 
се на хумористичан начин оправдава поетска жица човековог неваљалства 
(коњ ће власнику бити враћен, одмах пошто Арам научи да јаше). Већ првом 
причом збирке, Саројан читаочеву пажњу управља ка свету ситних лопова, 
сиромашних и добродушних емиграната. Надаље се, примера ради, у при-
чи „Воћњак нарова” тематизује богатство унутрашњег света појединих међу 
њима –  њихова жеља да на страном тлу (буквално и фигуративно), оства-
ре своје снове. У претежном броју епизода, међутим, Арамово детињство не 
слика се на фону посебности јерменске енклаве: у првом плану су емотивне 
и рефлексивне залихе искустава која су уопште својствена детињству.

На сличан начин, упркос не толико ангажованом приступу, у  збирци 
Вилијама Саројана наслућује се потрага за бољом стварношћу у којој ће, ако 
ништа друго, модерни свет постати гостопримљивији за добродушне чудаке 
међу мигрантима. Ово се, уосталом, аргументује скоро па целокупним Са-
ројановим опусом, као што је то осебујно приметио Воја Чолановић, рекав-
ши да Саројанова проза „настоји излечити од отосклерозе нерасудну мањи-
ну која се (...) оглушује о основна начела људског морала” (Čolanović, 1983: 
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142). Утицање на потребу ученика да од различитости не зазиру већ да је 
упознају – пре него толеришу – тако се испоставља за темељно васпитно ис-
ходиште обраде Саројанове збирке, а потом и за важан чинилац интеркул-
туралних компетенција које, с обзиром на збијени диверзитет савременог 
света, јесу незаобилазан аспект проучавања књижевних дела као што је ово. 

Из овакве приоритетизације циљева обраде происходе и савремене те-
оријске опције које наставник може да разматра при комбиновању струч-
них метода. Препоручљиво је да уз феноменолошко читање, априорно раду 
на часу, наставник обави и имаголошко читање Саројанових приповедака. 
Овиме се уноси научна темељитост у бављење темом маргине – која око себе, 
када је реч о узбудљивом животу Арамове породице, окупља теоријске пој-
мове какви су другост, слика (имаж), алтеритет, алијенитет и сл. Узевши у 
обзир рудиментарне релације које се промишљају са полазишта ових конце-
пата, наставник задржава дискурс који је током дијалога на часу приступа-
чан ученицима, али у питања и налоге које ставља пред њих уводи теме који-
ма су речени концепти предодређени. 

Ни за једног од аутора чија су остварења предмет овог прегледног 
чланка не може се рећи да социјална тематика представља ексцесну одли-
ку њиховог стваралаштва. Тако уврштавање збирке Зовем се Арам у лекти-
ру за шести разред основне школе погодује предлагању истоврсне Сароја-
нове прозе за читање у слободно време. Пет зрелих крушака таква је, та-
кође социјално интонирана збирка коју ученици у наредним етапама шко-
ловања могу читати претходно мотивисани истраживањем збирке Зовем се 
Арам, јер су обе добрим делом намењене читаоцу-адолесценту. Самостал-
но компаративно сагледавање носи двоструко преимућство: спецификуми 
обеју збирки постају уочљивији, али се боље препознају и генералне поетич-
ке црте Саројановог опуса кратких прича. Позитивни резултати по питању 
развијања културе читања су, дакако, подразумевани. 

Изнијансираност образовно-васпитних циљева у вези са поимањем 
фигуре маргиналца у књижевном тексту огледа се у сфери ближих и даљих 
предвиђања. Од првостепене је важности способност ученика да као читао-
ци изналазе разумевање за све оно што је општељудско у фиктивним лично-
стима, без обзира на њихову позиционираност у друштвеној мрежи. 

Тако ће у приповеци „Локомотива 38, Оџибвеј” ученици пронаћи по-
тврду обостраног, више-мање прећутног разумевања два странца на север-
ноамеричком тлу: Арама и чудног Индијанца који се у Фрезну појављује на 
неколико дана. Тек да би дечаку који се хвали да је одличан шофер улеп-
шао једну досадну сезону, при чему тај дечак нити уме да вози нити да пеца, 
Индијанац га приводи освајању слободе у свакодневици. Узбудљиве вожње 
обуставиће се једнако неочекивано као што су отпочеле: једног дана ће Ин-
дијанац једноставно сести за волан и напустити градић. Саројан и овде пише 
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„лежерно, врло једноставно, импровизира” (Crnković 1984: 149). Без експли-
цитног поентирања, oн овом причом слави једноставност пријатељства, а 
ученици ће, тумачећи је, несумњиво уживати у непатворености њене носеће 
идеје по којој је за померање граница обичног довољан само сусрет два сања-
ра који не желе да се „смртно досађују”. 

Саројанова збирка позива и на разговор о одступањима између сли-
ке какву о јерменском досељеништву имају његови одрасли припадници, 
односно какву имају тинејџери: међу њима изразито Арам Гарогланијан. Уз 
менторско вођење, ученици треба да уоче културу живљења којом је поспе-
шена безбрижност Арамовог детињства, а како та култура није искључиво 
ни јерменска ни америчка, него се обликује кроз сусрет различитости – при-
поветка „Локомотива 38, Оџибвеј” је, на пример, разрађени коментар на ово 
– управо се, у домену васпитности, инсистира на општости људског иску-
ства које је осенчено богатством традиција са различитих страна света. Еми-
грантски предзнак који Арамова породица вуче за собом испрва је марги-
нализује, али у свету дечакових успомена он постаје афирмативна вредност, 
јер јој се, између осталог, не придаје прекомерни значај. Зато се, с правом, и 
у случају ове лектирне иновације може говорити о васпитности маргинали-
зованих књижевних јунака. 

Израженије је наративизована социјална подлога на којој се одвија 
живот Марковалдове породице, у истоименој приповедној збирци Итала 
Калвина. Поетички ближа касномодернистичком онеобичавању литерари-
зоване стварности, збирка буди ученичку знатижељу захваљујући игривости 
приповедача, несвакидашњим карактерима Марковалда и његове многочла-
не породице, те комиком која се базира на ситуацијама забуне и неспоразу-
ма, односно на неконформистичком деловању јунака. 

Све су ове значајке, међутим, обележене чињеницом да се Марковал-
дов живот одвија на социјалној маргини, а будући да критички, каткад и суб-
верзивни тонови Калвиновог рукописа представљају један од кључних пое-
тичких циљева збирке, то им се и у настави удељује одговарајућа пажња, те 
наставник може да их планира као један од обједињујућих чинилаца интер-
претације. Без нарочитих потешкоћа ученици током разговора о Калвино-
вим кратким причама схватају да се Марковалдо својим понашањем не ук-
лапа у градску средину у којој са породицом борави, као што се у навратима 
његови поступци косе са политиком предузећа „Збав”, у којем ради. Уста-
новљавање порива који га приводи овом лудизму, као и увиђање својеврсне 
узорности његовог погледа на свет, представљају захтеван исход у васпит-
ном домену. 

Често су сцене које описују сиромаштво и незавидан друштвени поло-
жај Марковалдове породице застрте комиком (уводна слика са облачићима 
из „Шуме на ауто-путу” и замена билборда за стабла у истој причи), тако да 
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је потребно уложити већи менторски напор да би ученици приметили како 
је, у знатној мери, Марковалдов лакрдијашки однос према свету изнуђени 
начин подношења недаћа на социјалној маргини.

Семантичка опозиција град (попредмећење човека) : природа (њего-
ва угрожена аутентичност), ученицима се испрва указује у сфери доживљаја 
Марковалдове судбине. Артикулисање ове опозиције може представљати 
проблем, али га ученици превазилазе проучавајући кратке приче „Печурке у 
граду” и „Путовање са кравама”, у којима је мисао о човековој насушној пот-
реби за природним окружењем упечатљиво уткана у сиже.

О Марковалду као маргинализованом јунаку нарочито сведоче његови 
поступци испровоцирани механизмима од човека отуђеног капиталистич-
ког света у којима је затечен. По овом питању је репрезентативна прича 
„Марковалдо у самопослузи”. Путем изневеравања доживљајног контекста у 
ком је куповина у самопослузи крајње ординарна ситуација, ученици као чи-
таоци остају запитани над карикираним и френетичним понашањем купаца 
у уводу, односно над луцидним опхођењем Марковалда, поготово у заврш-
ници приче. Пошто, захваљујући наставниковим сугестијама, разумеју како 
је Марковалдова лудост у ствари израз побуне против бездушног конзуме-
ризма исказаног кроз призоре безобзирнe куповине, ученици ће Марковал-
дов антиконформистички иступ доживети као узорит. 

Oсим што овакав закључак обезбеђује емпатију са мањинским свето-
назором чији је Марковалдо носилац и представник у Калвиновом припо-
ведном свету, њиме се потенцира вредновање поступка књижевног јунака 
без обзира на место које он заузима на социјалној лествици. Ово представља 
дугорочни васпитни циљ. 

Тематизација Марковалдовог лудизма од изузетног је значаја при изу-
чавању Калвинове збирке као дела лектирног програма зато што се на овај 
начин, у релативно раном узрасту, ученици упознају са утицајним књижев-
ним архетипом „мудре луде”. Чак и без увођења прецизније терминологије 
која би пропратила имплементацију овог појма у наставну интерпретацију 
– јер би тако нешто било неекономично с обзиром на обим доступног нас-
тавног времена и планиране исходе за дати узраст – пожељно би било да 
већ у шестом разреду ученици, захваљујући учешћу и надахнутом дијало-
гу, пронађу привлачност у типу књижевног јунака који је обликован ствара-
лаштвом класика (Сервантесов Санчо Панса из Дон Кихота или Шекспиро-
ва луда из Краља Лира) и модерних класика из различитих уметности (лик 
скитнице Чарлија Чаплина, нпр.). Осим читалачког ужитка који ће везати 
за живописност Марковалда као луцкастог мануелног радника, ученици ће 
утврдити своје уверење о горкој позадини његовог смеха – другим речима, 
наслутиће жаоку критике која је њиме уперена према израбљивачима са-
временог света (оличеним у управницима предузећа) и према артифицијел-
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ности савременог града. Да би им Калвинов јунак остао у дуготрајном па-
мћењу, а нарочито његова архетипска подлога, ученике ваља подстицати да 
самостално селектују и вреднују епизоде у којима се прикривена промућур-
ност маргиналца показује као диференцијално обележје. 

Наставник, такође, може да промишља концепте игре као смислотвор-
ни чинилац књижевног света који може у крајње прилагођеном обиму да 
примени у настави. Довођењем у везу ових концепата са екстравагантним 
понашањем Марковалдове породице, убедљивије се тумачи једна од повла-
шћености маргине: на њој се кроз игру у виду карикирања нормалности иста 
прикривено изврће руглу. Игра постаје метод потраге за дубљом истином: 
читаоцу се, на пример, после Микелиновог (Марковалдов син) наднаравног 
путовања са кравама сугерише тежина живота вођеног и у градској среди-
ни и у дивљини, али се, што је драгоценија сугестија, иронизује представа 
о идиличности удаљених, ванградских предела, као једна типично урбана 
представа. 

Питање присутности друштвене критике у Калвиновој збирци још је 
један изазов због ког је потребно извршити мотивисање за поновљено чи-
тање. Ово је захтев који је тим више препоручљив што се у неким од најус-
пелијиих кратких прича из збирке – „Деца Деда-Мраза”, „Марковалдо у са-
мопослузи”, „Шума на ауто-путу” – у први план ставља отуђеност, извешта-
ченост, грамзивост и лицемерје јединке савременог капитализма. У, условно 
речено, систему вредности које баштини Марковалдова породица, налази 
се и антиматеријалистичка освешћеност. Kao васпитна вредност необично 
позвана да се усађује у ученике и њихов поглед на савремени свет који их ок-
ружује, антиматеријализам се, спонтано, на довољно транспарентан али не 
и индоктринативан начин, нуди ученицима као крупнији исход тумачења 
збирке. Најмаркантније и практично најпогодније место за доказни посту-
пак који би ишао у прилог оваквом исходу јесте, на пример, краћа дијалошка 
секвенца из приче „Деца Деда-мраза”. У њој се Микелино пита, упркос оче-
видном сиромаштву у ком се налази, да ли је дечак из богаташке куће сиро-
машан зато што се не радује новогодишњим поклонима (духовно сиромаш-
тво не мора бити у вези са материјалним).

Ипак, уза све афирмативне аспекте наставне обраде Калвинове прозе 
окупљене у збирци из 1963. године, стоји чињеница њене не тако проходне 
културолошке али и поетичке комплексности, када је по среди први циклус 
основношколског образовања. Са друге стране, реформатори школског про-
грама свакако су – што ваља сагледати у позитивном светлу – Марковалдом 
Итала Калвина као иновацијом у курикулуму намеравали ученицима пру-
жити шансу да се упознају са мисаоном флексибилношћу и стилском игри-
вошћу прозе која најављује постмодернистичке домашаје како у књижевнос-
ти за децу, тако у књижевности са социјалним предзнаком. 
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У реформисаном програму за предмет Српски језик и књижевност 
за шести разред основне школе налази се фрагмент из поеме или поетског 
триптиха Милована Данојлића под насловом „Детињство Пепе Крсте”, а која 
има запажено место у поетској збирци Како спавају трамваји. Увођењем 
оваквог песничког текста у корпус текстова које ће шестаци изучавати, ви-
шеструко се преиспитују традиционални атрибути књижевности за децу, 
будући да у поменутом триптиху Данојлић „дете враћа породичном кру-
гу, али детронизованом, а та је детронизација проистекла управо из реалне 
подлоге” (Хамовић 2013: 79). 

У одломку из „Детињства Пепе Крсте” који ученици обрађују у склопу 
обавезног програма, главни јунак чији живот опева лирско Ја, двоструко је 
маргинализован. Тиме песма, силом прилика, номинално одступа од темат-
ског дијапазона карактеристичног за књижевнст за децу, на начин који је у 
литератури већ установљен у вези са другим Данојлићевим поетским оства-
рењима: „Данојлић не ’бежи са попришта’ да би заборавио на велика егзи-
стенцијална питања и запевао о ’мецама и куцама’” (Вељковић Мекић 2014: 
192). 

Маргинализација која је неизбежно скопчана са свеукупном карак-
теризацијом јунака изриче се недвосмислено већ у уводним стиховима, 
кроз измештање: Пепо Крста станује „у последњој улици у великој каменој 
кући”. Затим, што ће представљати заступљенији вид атрибуције, јунакова 
се скрајнутост описује посредно, захваљујући портретима мајке Лизе и оца 
Хохохонда. Небрига и злостављање оца, односно пасивност мајке узрокова-
на њеном патничком добротом, представљају тако мотиве који се протежу 
кроз сажети поетски наратив. 

Преко целе збирке Како спавају трамваји лебди имплицитно „при-
знање” самог аутора, присутно у поговору издања из 1999: „Тако сам, тра-
гајући за врховном једноставношћу, открио задовољство изражавања у кљу-
чу званом дечја песма” (Данојлић 1999: 407). Истакнути кључ, међутим, није 
пронађен у прозирној једноставности, напротив: наративни замајац у првој 
од три песме триптиха о Пепу Крсти, разоткрива такву брижљивост када је 
реч о карактеризацији епомимног јунака да су поједини тумачи у стихови-
ма о Крсту Пепи видели „заметке билдунгс романа или романа лика” (Пе-
ришић 2013: 358). Одатле нам се чини да је сажимање, пре него поједноста-
вљење, принцип на ком почива Данојлићева поезија, што ће се и у настави 
испољити кроз диспропорцију између физичког подручја текста и значења 
која оно окупља. У најширем смислу, ученици први пут директније стичу ис-
куство лирске песме која надилази номиналне особености књижевног рода 
ком припада. 

У склопу наставне интерпретације, није без значаја уже локализовање 
песме, односно наставников монолошки осврт на контекст Детињства Пепе 
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Крсте, чији је она интегрални део. Штавише, по питању васпитности коју 
ученици усвајају колико саосећајући се са Пеповим удесом, толико разма-
трајући императивно зазивање универзалног права на безбрижност де-
тињства, а које у песми долази од стране лирског субјекта, макар и посредан 
увид у судбину овог књижевног јунака потцртаће алармантност са којом се 
дидактичка димензија песме актуализује у читаочевој свести. „Овај дечак 
зове се Пепо Крста” тако се у настави афирмише као поетска илустрација 
потребе да се искаже брига за ближњим у невољи. Категорија узорности се 
зато приписује погледу на свет који је иманентан лирском субјекту/припове-
дачу и његовом указивању на „царство детињства” као опште добро.

Планирање и испуњавање васпитних циљева обраде првог фрагмента 
из триптиха „Детињство Крсте Пепе”, према томе, не би смело да искључује 
унутрашњу, снажну премда ненаметљиво присутну тежњу лирског припо-
ведача да се свет у ком је царство детињства угрожено мења. Да би на одго-
варајући начин приволео читаоца за промишљање овог проблема, Данојлић 
га живописно укључује у свет са маргине, свет ком припада Пепо Крста, до-
казујући да и књижевност за децу треба да буде ментално подручје у ком се 
перципира промена стварности, баш као што је то случај са сваком уметно-
шћу: „Art is by no means the product of a purely contemplative attitude which 
simply accepts things ad they are or passively submits to them”2 (Hauser 1982: 11). 

Довршавајући лирски портрет дечака чији се живот одвија на марги-
ни, Данојлић потцртава социјалне узроке ове скрајнутости, чиме као да књи-
жевности за децу придаје „овласти” који надилазе „пасивно потчињавање” 
устаљеној идеализацији детињства каква је иманентна овој врсти ствара-
лаштва. Уколико ученици по завршеној обради одломка из поеме остану 
суштински индиферентни према судбинама чији је у лирском свету имени-
тељ Пепо Крста, то захтева дубинске корекције планираних наставних ре-
зултата, иначе адекватно антиципираних самим уврштавањем песме у нас-
тавни програм. 

Закључак

Преглед иманентних својстава књижевних текстова Вилијама 
Саројана, Итала Калвина и Милована Данојлића, макар био заснован на 
анализи њихових најистакнутијих поетичких усмерења, аргументовао је 
њихово увођење у реформисани лектирни програм за шести разред основне 
школе. Упркос некомпатибилности појединих приповедних поступака и 
средстава са узрастом на ком ученици треба да их реципирају – поготово 

2  „Уметност ни у ком случају није производ чисто контемплативног понашања које једнос-
тавно прихватa ствари онаквима какве су, или им се пасивно потчињава”(превод М. В: искљу-
чиво за потребе овог рада). 
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у случају Калвинове прозне збирке – по питању теме овог рада сва три 
остварења испољавају мисаоно и емотивно богатство које погодује наставној 
интерпретацији управљеној ка преосмишљавању маргинализоване фигуре и 
изналажењу васпитних вредности у свему што је предодређено хуманошћу, 
ма какве социјалне предзнаке оно носило.
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Milan Vurdelja

EXEMPLARITY OF A MARGINALIZED HERO: 
EDUCATIONAL GOALS REGARDING THE 

INNOVATIONS IN THE CURRICULUM

Summary

Due to the functionally limited analysis of literary texts that have vari-
ous specifics of the genre but share the same basic theme (social frame of grow-
ing up), this paper will offer research about benefits of school interpretation 
related to a new curriculum for 6th grade of elementary schools in Serbia. 
The pedagogical content of selected literary works will be specially observed. 
In order to concretize the research, author of paper will interpret two collec-
tions of short stories (Marcovaldo by Italo Calvino and My name is Aram by 
William Saroyan) and one poem (This boy’s name is Pepo Krsta by Milovan 
Danojlić). Some poetic differences between these texts do not interfere with 
similar humanistic values that form their ideological paradigm. More fore, 
teaching context will show how literary problems around marginalized family 
and socially ambiance in which characters grow up activate in rich variations 
when it comes to the pedagogical aspect of teaching. Finally, as a conclusion 
that’s not less important, the paper will emphasize the educational dimension 
of pupils’ encounter with strange, sometimes exotic cultural patterns that are 
narrativized in selected literary works.

Keywords: educational role of teaching literature, compulsory reading 
lists, social motives in literature, interculturalism, empathy.
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Учитељски факултет, Универзитет у Београду 

РЕФОРМА ПРОГРАМА НАСТАВЕ КЊИЖЕВНОСТИ У 
СРЕДЊИМ ШКОЛАМА – ИЗАЗОВИ И ОГРАНИЧЕЊА

Резиме: У раду je указано на досадашње резултате и отворене 
могућности у текућој реформи образовања у Србији, а у вези са наста-
вом српског језика и књижевности (књижевности) у средњим школа-
ма. Анализираће се измене имплементиране у наставним плановима и 
програмима овог наставног предмета за први и други разред гимназија 
и стручних школа. Такође, биће указано и на отворене могућности у 
даљој реформи за преостала два разреда средњих школа, али и на извес-
на ограничења која се намећу пред тимовима стручњака задуженим за 
њено спровођење.

Кључне речи: реформа, књижевни канон, узрасне могућности, 
лектира, фонд часова.

У току је још једна реформа наставних планова и програма за основ-
не и средње школе, а пред стручним комисијама које их спроводе отварају 
се разнородне могућности, ограничења и дилеме. Чини нам се да се, не слу-
чајно, дилеме посебно намећу састављачима програма наставе књижевнос-
ти, а недоумице су свакако веће од оних пред којима се налазе стручњаци 
задужени за предмете из области природних наука или вештина. Без об-
зира на књижевни канон утемељених традиционалних вредности, настава 
књижевности одувек је нешто као лакмус хартија која упија и одражава сва 
културноисторијска и друштвена померања, све идеолошке и културолош-
ке ломове и мéне. Тако су у складу са идеолошким и историјским промена-
ма, са нестајањем старих и стварањем нових држава, неки писци изостаја-
ли из програма да би се у њих, озрачени новим перспективама у тумачењу 
и историјском вредновању, поново вратили или су неки нови стекли ста-
тус школских писаца, док су одређени писци чија су дела претходне генера-
ције марљиво тумачиле, огољени од идеолошке употребљивости и сведени 
на праву меру другоразредне литературе, изостајали из читанки и лектире.

1  sladjana.jacimovic@uf.bg.ac.rs
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Додатно питање које се отвара пред стручним тимовима задуженим 
за програме наставе књижевности свакако је и питање узрасне примењи-
вости, односно прилагођености одређених дела развојном ступњу ученика 
који им дозвољава или отежава разумевање одређеног књижевног текста. 
Овај критеријум несумњиво је незаобилазан у настави књижевности у ос-
новној школи, али да ли и колико се он може поштовати када се ради о гим-
назијама, односно средњим школама. Усаглашавање са овим образовним 
аспектом наставе додатно је отежано конституисањем наставних планова 
књижевности пре свега по хронолошком, књижевноисторијском принципу, 
праћењем историјских и поетичких смена књижевних епоха и праваца – од 
настанка уметности речи до савременог доба. Канон националне али и свет-
ске књижевности, односно есенција књижевне традиције налази се у темељу 
средњошколских програма. Може се рећи да дела која су предвиђена за об-
раду представљају својеврсну ризницу ремек-дела или бар незаобилазних 
књижевних остварења без којих се не би могао разумети развојни лук опште 
и српске књижевности. Јасно је да многа незаобилазна дела, сходно огра-
ничењу у броју предвиђених часова и пројектованим наставним циљевима, 
нису могла да уђу у овај, назовимо га школски пантеон књижевне литерату-
ре. Исто тако је јасно да нису сва дела једнако блиска сензибилитету ученика 
без обзира на то да ли су ученици склони да их доживе као архаична и не-
довољно занимљива (што рецимо може бити случај са делима античке или 
средњовековне књижевности) или да им услед сложености значења измиче 
њихово дубље разумевање (као што је случај код обраде неких дела модер-
не књижевности). Али то су проблеми који превазилазе оквире ових разма-
трања и отварају простор за додатна размишљања и преиспитивања.

Оно што је извесно јесте чињеница да је новом реформом програма 
задржан принцип поштовања развојних етапа опште и националне књижев-
ности, те је стога јасно да дубља померања у начину конституисања градива 
из ове области нису извршена, што не значи да је досадашњи приступ треба-
ло да буде подвргнут радикалнијим изменама. И ми смо склони уверењу да 
овакво хронолошко устројство главног дела градива прихватимо као најсвр-
сисходније јер се ученицима једино на тај начин пружа систематичан и ко-
лико-толико свеобухватан увид у књижевну еволуцију и њена најрепрезен-
тативнија дела. До сада је извршена и имплементирана у настави реформа за 
први разред средњих школа, а реформисан је и програм за други разред који 
је своју примену дочекао у овој школској години. Када се сагледају нови нас-
тавни планови и програми, везани пре свега за наставу књижевности, може 
се закључити да су измене ишле у смеру поштовања већ присутних канон-
ских дела чија се вредност и значај не могу доводити у питање, да је мањи 
број дела, то јест писаца, изостављен (пошто су се изостављања ове врсте 



354

већ спровела у реформама које су уследиле након распада некадашње југо-
словенске државне заједнице), а да су неки нови писци и дела по први пут 
добили место у школским програмима. Оно чему су комисије посебно тежи-
ле, у оба случаја, јесте проширивање изборних садржаја којим се наставни-
цима омогућава да, сходно свом афинитету и сензибилитету ученика, одабе-
ру за обраду дела која су у ближој вези са обавезним књижевним текстови-
ма, а која пружају додатан увид у сложеност одређеног књижевног периода 
или исти временски одсечак или исту тематску јединицу обрађују из савре-
мене перспективе другачијим литерарним средствима и поступцима. Тако је 
извршена својеврсна вертикална повезаност различитих друштвенокултур-
них и књижевних периода.

Када су садржаји програма за први разред у питању, књижевност ста-
рог века, као и средњовековна и књижевност хуманизма и ренесансе пред-
стављене су истим ауторима и делима (с мањим изменама у обавезној лите-
ратури дубровачке књижевности – изостаје, на пример Шишко Менчетић). 
Уместо конкретних народних бајки и лирских песама, остављена је слобо-
да избора наставницима и ауторима читанки, док је народна епика у избо-
ру доживела битније измене – тако су као прописане обавезним програмом 
изостале песме „Кнежева вечера”, „Марко пије уз рамазан вино” и „Бој на 
Мишару”, а са друге стране унети су „Комади од различнијех косовских пе-
сама” и буграштица „Марко Краљевић и брат му Андријаш”. Најизразитија 
новина коју похваљујемо јесте увођење романа Доротеј Добрила Ненадића 
у обавезну лектиру. У овом савременом роману на модеран и аутентичан на-
чин литераризује се доба средњовековне Србије, те се на тај начин ученици-
ма предочава другачија перспектива сагледавања једног историјског периода 
и уобличава се један фини фон који може да сенчи и усложњава доживљај и 
разумевање и дела старе српске књижевности.

Немале новине реформа је имплицирала у досадашње изборне садр-
жаје програма за први разред. Осим што је Хомеровим делима додат сегмент 
из Одисеје, Кишови Рани јади су из обавезне померени у изборну лектиру 
(ова одлука може се аргументовати увођењем сегмената Кишовог романа у 
обавезне садржаје основношколског образовања), а у изборним садржајима 
програма за први разред гимназије по први пут уведени су писци, условно 
речено, новијих генерација. Тако је у програм унет Горан Петровић са „При-
чом о причању” (што је, свакако, мотивисано читањем као својеврсним пан-
даном чувеном Андрићевом говору познатом под називом „О причи и при-
чању”), као и Светлана Велмар Јанковић са Записима са дунавског песка и 
њој својственом опсесијом прошлошћу која провејава кроз тренутак сада-
шњости. Тежећи да размакну границе епоха, односно да, колико су то мо-
гућности допуштале, успоставе дослухе између дела различитих стилских 
формација, те на тај начин ученицима предоче вечно живу традицију која се 
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обнавља и потврђује у делима потоњих аутора, реформатори су у програм 
унели и драму Љубомира Симовића Хасанагиница (нажалост само у одлом-
ку). По истом принципу, могла је (а изостављено је) и да се у истом контексту 
предложи, бар у одломку, и драма Борислава Михајловића Михиза Бановић 
Страхиња. Успостављање корелације између књижевне и филмске уметнос-
ти, а у покушају да се програми приближе сензибилитету и интересовањи-
ма младих генерација, извршено је увођењем прве књиге познате Толкино-
ве трилогије Господар прстенова и, не знамо колико оправдано, Лајања на 
звезде по књизи Милована Витезовића (сам филм у овом контексту може 
се оправдати само тематиком одрастања и сродним узрасним добом између 
протагониста филма и ученичке популације, али је слика света у њему, као и 
хумор као главно средство њеног обликовања, крајње наивна и поједноста-
вљена, те је и поменути филм далеко испод врхунских домета српске кине-
матографије).

Сличан и оправдан поступак прожимања различитих епоха, односно 
увођење дела којима се актуализују теме, мотиви, писци из минулих векова у 
делима савремене књижевности спроведен је и у реформи програма за дру-
ги разред, посебно када је у питању ученицима не баш толико блиска епоха 
барока. Тако су се, додуше поново у изборним садржајима, нашла дела са-
времених писаца која на различите начине оживљавају барокни дух времена 
и поглед на свет: роман Судбина и коментари Радослава Петковића, припо-
ветке „Силазак у лимб” и „Изврнута рукавица” Милорада Павића, као и пе-
сме Милосава Тешића из збирке Прелест севера – Круг рачански. Дунавом. 
Оно што нам се такође чини као драгоцена новина јесте уношење „Молит-
ве заспалом господу” Арсенија Чарнојевића као примера молитвене лирике 
инспирисане националним усудом српских сеоба (изборни садржаји), као и 
чувене Доситејеве песме „Востани Сербије” и „Писма кнезу Милошу” Вука 
Стефановића Караџића у обавезне садржаје. Није на одмет нагласити да су 
сва три поменута дела, на срећу или на жалост, једнако актуелна и у нашим 
временима, те се отварају могућности за додатна тумачења и ширу контекс-
туализацију.

Треба похвалити да су у садржаје програма за други разред по први 
пут ушле антологијске приповетке Едгара Алана Поа „Пад куће Ашерових” 
и „Маска црвене смрти”, а тематика оностраног и демонског вампиризма 
усложњена је увођењем и романа Франкенштајн Мери Шели, али и песме 
„Спомен на Руварца” Лазе Костића (која се иако припада романтичарском 
концепту може читати и као прва модерна песма српске лирике). Оно што је 
такође битно јесте и то да се по први пут у оквиру романтизма тумачи (а не 
само спомиње) и конкретно дело Јохана Вофганга Гетеа, и то кроз песму „Ви-
лински краљ”. У претходним програмима велики немачки романтичар пред-
стављен је једино Фаустом, који се тумачи у четвртом разреду средње шко-
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ле, а тако ће, по свему судећи, остати и у реформисаним програмима. Скло-
ни смо мишљењу да је ученицима Фауст требало да буде понуђен управо у 
другом разреду, ако се већ поштује концепција хронолошке условљености 
школске лектире, али су разлози сложености дела, те његове узрасне прихва-
тљивости превагнули у гласовима комисије. Исти случај је и са Шекспиро-
вим Хамлетом – ова драма је уместо у првом разреду, када је предвиђено да 
се обрађује литература хуманизма и ренесансе, остављена за тумачење у за-
вршном разреду средње школе. Ако смо доследни у поштовању оваквог кри-
теријума, онда би нека дела из школског програма (као што је рецимо Каф-
кин Процес, Булгаковљев роман Мајстор и Маргарита или неке од песама 
савремених песника) требало тумачити/обрађивати барем неколико година 
након завршене средње школе.

Додатне промене на које указујемо тичу се такође извесних померања 
што у избору других дела у оквиру опуса истих писаца (до сада присутан 
Нушићев Народни посланик замењен је Госпођом министарком, уз Андриће-
ве већ укључене приповетке у обавезан део програма унета је и припове-
тка „Аникина времена”, као репрезент књижевности реализма уведен је и 
Гогољев „Шињел”), што у замени репрезентативних аутора другим предста-
вницима исте епохе (тако је поетика романтизма која се у старим прогрми-
ма представљала манифестним „Предговором Кромвелу” Виктора Игоа, у 
реформисаном програму представља избором из Новалисових поетичких 
фрагмената).

Какве ће промене бити уведене у наставне програме књижевности за 
трећи и четврти разред остаје да се још мало сачека, али се може рећи да ће 
се оне кретати у оваквом смеру блажег осавремењивања постојећег (програ-
ми за трећи и четврти разред још увек нису обелодањени, али пошто смо 
били у тиму за његову реформу имамо увид у донете измене), мада се чини 
да ће бити простора, посебно када су у питању међуратна и савремена књи-
жевност, и за одређена дубља померања.

Када је програм за трећи разред у питању указаћемо само на одређене 
измене које ће свакако наћи места у новим наставним програмима. Оно што 
је учесницима у реформи програма представљало посебну тешкоћу јесте ди-
лема како ускладити обиље садржаја у књижевности бурног двадесетог века 
са ограниченим бројем часова српског језика и књижевности који се при 
коначном решењу морао поштовати. Списак дела из епохе симболизма/мо-
дерне, уз мања померања, није претрпео битније измене. Посебно видне про-
мене унете су лектиру којом је представљена међуратна књижевност. У оба-
везним садржајима, Милош Црњански представљен је, по први пут, збирком 
Лирика Итаке као и романом Дневник о Чарнојевићу, уз већ присутне Сеобе. 
Момчило Настасијевић, до сада представљен избором песама, у новим про-
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грамима биће присутан кроз антологијску приповетку „Записи о даровима 
моје рођаке Марије”. Мислимо да је битно што ће у школске програме конач-
но ући и Драгиша Васић, и то са приповеткама „Реконвалесценти” и „Реси-
мић Добошар”, те је на тај начин, бар донекле, допуњена представа о значај-
ним писцима српске међуратне књижевности без којих се не може разумети 
преломни значај ове књижевне формације. 

У складу са дијалогом књижевних епоха, који је као принцип вертикал-
не повезаности писаца и дела присутан и у програмима за прва два разре-
да средњих школа, средњошколцима су понуђени додатни садржаји за које 
сматрамо да битно усложњавају представу о овом културно-историјском пе-
риоду. Као савремени одјек Бојићеве „Плаве гробнице”, програмом је пред-
ложена за тумачење „Плава гробница” Ивана В. Лалића у којој савремени 
песник, задржавајући тон, метрику и поједине стихове Бојићеве песме, са 
временске дистанце позива на њено преиспитивање и, истовремено, пе-
снички упечатљиво упозорава на лако заборављање велике националне тра-
гедије. Усложњавање тематике плаве гробнице, те сагледавање друге стране 
не само песничких него и историјских садржаја (уз поновно актуализовање 
чињенице о нашем кратком националном памћењу), тежи да се постигне и 
увођењем изванредних и потресних крфских путописних текстова Милоша 
Црњанског („Хаџилук на Крф, до Плаве гробнице”, „Видо, острво смрти” и 
„Гробља Србије на Крфу”).

Битније измене наћи ће се и на плану садржаја из страних књижевнос-
ти. У обавезне садржаје унете су (а остављене коначном избору наставника) 
приповетке Томаса Мана: „Смрт у Венецији” и „Тонио Крегер” као врхунски 
домети европске литературе с почетка прошлога века, али и као дела која су 
привлачна по разнородним аспектима њихове стилске и садржајне слојеви-
тости. Истовремено, у програмима ће бити места и за дела која се сматрају 
маркерима модерне психолошке прозе – отуда су у изборној лектири први 
пут понуђени романи Џемса Џојса (Портрет уметника у младости) и Ви-
рџиније Вулф (Госпођа Доловеј), као и дела савремене прозе – збирка припо-
ведака Дина Буцатија Продавница тајни и познати роман нобеловца Орхана 
Памука Зовем се Црвено.

Реформа програма за четврти разред средњих школа нуди посебне 
изазове и недоумице. Чини се да је основно питање у томе да ли ће се поме-
рити граница при одабиру дела предвиђених за тумачење, а у завршном раз-
реду то су превасходно писци савремене књижевности. У претходним про-
грамима одабрана књижевна дела била су објављивана у временском распо-
ну од педесетих а завршавала се осамдесетим годинама прошлог века. Тако 
су многи значајни писци који су се са својим најбољим књигама јавили у по-
следње четири деценије изостали из школских програма. Ту пре свега ми-
слимо на значајне песничке збирке српских песника Ивана В. Лалића, Бо-
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рислава Радовића, Љубомира Симовића, Милосава Тешића (наведимо само 
неке) које су остале изван школског књижевног канона (мада су неки, кроз 
вертикалну хронолошку повезаност, са својим појединачним песмама ушли 
у реформисане школске програме). Слично се може рећи и за прозна дела, 
приповетке и романе које су у последњим деценијама назначиле другачији 
сензибилитет српске прозе (романи Горана Петровића, Светлане Велмар 
Јанковић, Давида Албахарија...). Ипак, поставља се питање, има ли просто-
ра да се школски програм са постојећим фондом часова додатно оптерети? 
Томе, наравно, треба додати дела савремене поезије и прозе који припадају 
корпусу светске књижевности, а са којима ученици средњих школа такође 
нису упознати кроз текуће програме. Уколико се избегне оваква модерни-
зација програма, да ли се програм средњих школа може схватити са одређе-
ном дозом анахроности или, ипак, треба још мало сачекати суд времена који 
би додатно утврдио значај новијих књижевних остварења на лествици умет-
ничких вредности.
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REFORM OF THE SECONDARY EDUCATION 
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CONSTRAINTS

Summary

The paper looks at the results of the ongoing educational reform in 
Serbia and explores the opportunities that the reform offers for teaching Ser-
bian Language and Literature (literature) in secondary schools. The author 
will analyse the changes implemented in the curricula for the first grade of 
high schools and vocational schools, as well as the forthcoming changes in the 
second-grade curricula. The paper will also focus on the new opportunities that 
the reform of the curricula for the remaining two grades of secondary school 
will offer for teaching this school subject, but also on the constraints that the ex-
pert teams are being faced with in terms of the implementation of the reform.
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INOVATIVNE OBLIKE UČENJA IN POUČEVANJA – 
MAPIRANJE PRAVLJICE ZLATA PTICA

Rezime: Razprava obravnava prostor slovenske mladinske literarne 
kulture v obdobju 1848/50-2018 na izbranih primerih iz mladinske književ-
nosti, ki je zaznamoval literarno kulturo slovenskega ozemlja. V prvem delu 
članka je prikazana folkloristična veda in navajanje variant izbranih pravljič-
nih tipov v različnih kulturah. Na primeru slovenske ljudske pravljice Zlata 
ptica je prikazan prispevek k prostorskemu razumevanju literarne kulture na 
primeru (slovenskih) ljudskih pravljic. Na temelju mapiranja Zlate ptice kot 
študije izbranega primera slovenske ljudske pravljice z mednarodno oznako 
ATU 550 in ATU 551, je prikazana razprostranjenost pravljičnega tipa v ra-
zličnih jezikih, literaturah in kulturah (ATU 550 [120] in ATU 551 [90]). V 
nadaljevanju so prikazani primeri z možnostjo prenosa mapiranja v pedagoš-
ko prakso, od vrtca, do osnovne in srednje šole, ter primeri mapiranja s študen-
ti (študij primera: video R. Trkaja, Lepa Vida, 2017) in mapiranje slovenske 
literarne kulture (ne-/premična kulturna dediščina). V zaključku razprave so 
podani izsledki z možnostjo uporabe v pedagoški praksi, s ciljem, da slovenske 
ljudske pravljice dobijo mednarodni kontekst. 

Ključne reči: mapiranje, pravljice, Zlata ptica, ATU, Lepa vida, Stara 
Ljubljana, Mladi prevajalci, Erasmus

Uvod

V sodobnem času je vidno povezovanje (mladinske) literarne vede, geogra-
fije in IKT. Postavljanje pravljic v geografski prostor na temelju mednarodno pri-
znanega tipnega indeksa pravljic H. J. Utherja in mednarodne oznake ATU2. Poleg 
prostorske umestitve nacionalnih besedil v mednarodnem prostoru, torej geograf-

1  milena.blazic@pef.uni-lj.si

2  ATU je mednarodna oznaka oz. akronim na temelju priimkov treh folkloristov (Antti Aarne, 
Stith Thompson, Hans-Jörg Uther), ki so objavili mednarodno klasificiran indeks pravljičnih tipov 
(Uther 2004, ponatis 2011).
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skem, je glede na možnosti pomembno postavljati besedila v literarnozgodovinski 
kontinuum, od antične literature do današnjega časa.

Cilji mapiranja pravljic so prostorske analize mladinske literarne vede, in-
terdisciplinarnost – digitalna humanistika, izdelovanje zemljevidov v vrtcu (npr. 
realni zemljevidi [pot od doma do vrtca ali šole]; domišljijski zemljevidi, ki teme-
ljijo na poznavanju slovenskih slikanic [kratkih sodobnih pravljic v slikaniški knji-
žni obliki], npr. poti Muce Copatarice [1. r.] ipd.) in v osnovni šoli (npr. Saprami-
škina (4. r.) pot od skednja do čarobnega leskovega grma; pot Martina Krpana (7. 
r.) od Vrha pri sv. Trojici v Trst, na Dunaj ipd.). Manj znano je dejstvo, da je F. Lev-
stik pripovedko Martin Krpan z Vrha leta 18553 napisal v dveh delih. Prvega je pod 
naslovom Martin Krpan z Vrha pri Sveti Trojici objavil leta 1858 v Slovenskem na-
rodu. Drugi del, ki se medbesedilno navezuje na Andersenovo pravljico Vžigalnik, 
pa je objavljen le v Zbranih delih (1931 in 1956) in je dejansko neznan. Ravno zato 
izziv predstavlja risanje domišljijskega zemljevida poti Martina Krpana v domi-
šljijsko deželo Pritlikavcev, kralja Jekovca ipd. Nacionalno besedilo Martin Krpan 
je potrebno postaviti v mednarodni kontekst, torej geografski in v literarnozgo-
dovinski, saj se motiv Martina Krpana in Brdavsa medbesedilno navezuje tudi na 
motiv Odiseja in Polifema. Nacionalna besedila niso monokulturni, ampak so ve-
dno del mednarodnega konteksta. Odličen primer je mapiranje pravljičnega tipa/
motiva ATU 1651A, obogatitev s soljo4 (angl. Fortune with Salt) (Uther 2004: 355). 
Mapiranje motiva soli v pravljicah pokaže mednarodni kontekst nacionalnih bese-
dil. Motiv soli v pravljicah je tako razširjen po celem svetu (npr. Belorusija, Bolga-
rija, Egipt, Estonija, Indija, Irak, Italija, Izrael, Karelija, Latvija, Rezija5 [Matičetov 
1963: 249], Rusija, Srbija idr.).

Cilj je ustvarjanje zemljevidov, vse od realnih (moja pot v vrtec/šolo), 
literarnih (avtorji, gledališče, knjižnice ipd.), fantastičnih (domišljijskih, npr. 
zemljevid Cicibanije, Kosovirije, Pedenjcarstva, Poterunije, Zvezdice Zaspanke 
ipd.), do tematskih literarnih zemljevidov obveznih avtorjev iz učnega načrta za 

3  Milena Mileva Blažić (2016). Motiv soli v pravljicah – študij primera Krpan z Vrha. V: Socialna 
in kulturna zgodovina hrane. Inštitut za novejšo zgodovino, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 
Ljubljana, str. 177-193.

4  Pravljični tip oz. motiv (angl. Fortune in Salt), se lahko prevede različno, npr. bogastvo/premo-
ženje/sreča v soli ipd. Gre za delovni prevod, narejen za potrebe pričujoče razprave. Bistvo pravljič-
nega motiva je, da neka oseba trguje s soljo (ATU 1651A) v deželah v katerih bodisi ni soli ali jo po-
trebujejo, kar je v pravljični terminologiji stalnica, ki se imenuje pomanjkanje? (V. Propp). Sol lahko 
razumemo dobesedno ali metaforično (pamet, razum, um). Vendar je to podtip večjega pravljičnega 
tipa ATU 1651 Whittingstonov maček/mačka (angl. Whittingston Cat). Osnovni motiv je, da v neki 
deželi manjka bistvena stvar, zato mladenič (človek, trgovec, revna ženska) kupi mačko in jo da tr-
govcu (gospodu), ki nato z njeno pomočjo (ali pomočjo druge stvari) reši deželo (karavano, ladjo, 
trgovino ...) te nadloge (Uther 2004: 354-5).

5 https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-52P37HQ7/9ff5a8c3-a0e7-4858-bb4b-
65c7425fac83/PDF 
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devetletko (npr. Cankarjeva pot v Ljubljani, Prešernova pot v Ljubljani, pravljične 
poti po Ljubljani [npr. Ljubljanski grad, Mestna hiša, Zmajski most ipd.]) z 
možnostjo nadgradnje, kot je dodajanje besedil, ki se nanašajo na konkreten 
prostor, kot tudi ilustracij in glasbe v oznake (npr. Prešernova Lepa Vida; R. Trkaj, 
Lepa Vida [video] ipd.)

2. Metoda

Uporabljena metoda je deskriptivna in kvalitativna. Temelji na metodologi-
ji mladinske literarne vede ter interdisciplinarnosti folkloristične in literarne vede 
oz. primerjalne mladinske književnosti. 

3. Rezultati z razpravo

3.1. Mapiranje v teoriji in pedagoški praksi

Teoretik metode oddaljenega branja (angl. distant reading) je Franco Mo-
retti, ki je z razpravami Conjectures on World Literature, 2000, Grafi, zemljevidi, 
drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi, 2011 in Oddaljeno branje, 2013 iskal lite-
rarne in razvojne vzorce v literarnih besedilih onkraj nacionalnih meja, kar je ne-
mogoče doseči v okviru metode tradicionalne literarne vede oz. natančnega bra-
nja (angl. close reading). Njegova metoda je bolj kvantitativna kot kvalitativna in 
interdisciplinarna, ker poganja tudi razvoj digitalne humanistike. Moretti v odda-
ljenem branju, ki je pot od besedila do modela, išče podobnosti v vzorcih. S po-
močjo mapiranja, tudi grafov in dreves evolucije, Moretti konceptualizira med-
narodni čas in prostor in formalne elemente književnih besedil. Njegovo metodo 
so uporabili v projektu ZRC SAZU, Prostor slovenske literarne kulture, vendar je 
aplikacija Morettijevega oddaljenega branja v pričujoči razpravi o mapiranju iz-
branih pravljic, predvsem Zlate ptice, poenostavljena za študijsko uporabo v pe-
dagoški praksi.

V mladinski književnosti so znani primeri, da so nekatere otroške in/ali 
mladinske knjige vsebovale bodisi realni ali imaginarni zemljevid. Znan je primer 
dveh pravljic A. A. Milneja: Medvedek Pu, 1926 in Hiša na Pujevem oglu, 1928, ki je 
na notranjih platnicah imela zemljevid poti. V mladinski književnosti je zelo znan 
primer J. R. R. Tolkiena in njegovega Gospodarja prstanov, 1948, ki vsebuje kom-
pleksen imaginarni zemljevid.

Znana je tudi slikanica Raymonda Queneaua: Zgodba po vaši izbiri, 1983, ki 
je sestavljena kot imaginarni zemljevid, ki ga mladi bralci lahko berejo naprej in 
nazaj. Tudi v slovenski književnosti imamo takšen primer, saj slikanica Lile Prap, 
Tisoč in ena pravljica, 2005, vsebuje imaginarni zemljevid.
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Avtorja Alberto Manguel in Gianni Guadalupi sta v letih 1980, 1987 in 1999 
izdala Slovar namišljenih krajev (The Dictionary of Imaginary Places), v katerem sta 
zbrala enote številnih domišljijskih dežel, mest, otokov in drugih imaginarnih ali 
domišljijskih prostorov (npr. Narnija, Oz, Utopija idr.).

V slovenski mladinski književnosti so velikokrat omenjene domišljijske de-
žele, mesta ali prostori6, npr. Butale, Cicibanija, Kosovirija, Indija Koromandija, 
Mesto Rič-Rač, Otok Niga, Pedenjcarstvo, Pekarna Mišmaš, Šamponija, Tisočera 
mesta ipd. V njih živijo tudi domišljijska bitja.

S študenti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki so razširjali risanje 
map v vrtcih in osnovnih šolah, smo naredili nekaj primerov v študijskem letu 
2017/18, ne le v okviru izbirnih predmetov (Mladinska književnost, Medkulturna 
mladinska književnost in Ustvarjalno pisanje), ampak tudi pri rednih predmetih.

3.2. Pravljični tip – Zlata ptica

Nemški folklorist Hans Jorg Uther je avtor svetovno priznanega mednaro-
dnega tipnega indeksa pravljic. V tipnem indeksu slovenska ljudska pravljica ima 
Zlata ptica oznako ATU 550 (Uther 2011: 318-320), z naslovom Ptič, konj in prin-
cesa (ang. Bird, Horse and Princess), prejšnje poimenovanje iskanje zlate ptice (angl. 
Search for the Golden Bird). Uther navaja, da je pravljični tip sestavljen iz dveh raz-
ličnih uvodnih epizod s skupnim osrednjim delom.

Uvodna epizoda: 1) vsako noč neznana oseba krade zlata jabolka s kraljeve-
ga drevesa. Dva starejša princa zaspita, ko bi morala jabolka varovati pred krajo, 
toda najmlajšemu uspe opaziti storilca. Vidi zlato ptico (B102) in dobi eno izmed 
njenih barvnih (zlatih) peres. Kralj zboli, pozdravi ga lahko le petje zlate ptice. Na-
roči, da jo poiščejo. Osrednji del: Trije bratje se odpravijo iskat zlato ptico. Prva 
dva srečata lisico (volka), ki ga nameravata ustreliti. Lisica ju opozori, naj bosta 
previdna v vaški gostilni, toda ona dva se ne zmenita na opozorilo. Pozabila sta na 
očeta in ptico. Najmlajši sin je prijazen do lisice, posluša njen nasvet, in najde zlato 
ptico. Navkljub nasvetu lisice, najmlajši vzame tudi zlato kletko in zbudi stražarje. 
Da bi si rešil življenje, se odpravi na iskanje zlatega (čarobnega) konja. Ponovno 
vzame zlato uzdo, zato se stražarji zbudijo, obsodijo ga na smrt, dokler ne pripe-
lje zlatega dekleta (princese). S pomočjo lisice uspe pripeljati domov zlato prin-
ceso, zlatega konja in zlato ptico. Lisica mu ponovno svetuje, vendar on reši brata 
pred vislicami. Brata mu ukradeta ptico, konja in princeso ter ga poskušata ubiti. 
Starejša brata se pretvarjata in očetu prineseta dragocenosti. Lisica reši življenje 
najmlajšemu bratu (z vodo življenja). Zlata ptica, konj in princesa spoznajo naj-
mlajšega brata in ga rešijo. (Na koncu se najmlajši brat poroči s princeso, brata sta 

6  BLAŽIČ, Milena. Podoba realnih in fantastičnih mest ter prebivalcev v slovenski mladinski knji-
ževnosti. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: 
zbornik predavanj, 42. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 26. 6.-14. 7. 2006, Ljubljana. 
V Ljubljani: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakul-
tete. 2006, str. 80-89.
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kaznovana). V nekaterih variantah kralja pozdravi ptičje petje (ATU 551) (Uther 
2011: 318-320).

Uther navaja tudi različne kombinacije pravljičnega tipa ATU 550 z epiz-
odami iz enega ali več različnih tipov, npr. 300, 301, 314, 531, 551, 780, tudi 302, 
303, 303A, 304, 329, 400, 461, 5050, 513, 516, 520 in 707. Pravljični tip ATU 550 se 
pogosto kombinira s pravljičnim tipom ATU 551.

V odstavku o različicah ATU 550, ki se pojavljajo v različnih kulturah, jih je 
Uther naštel okrog 120. V različicah ATU 551 jih je naštetih okrog 90 , skupaj več 
kot 210. Vse te različice so si podobne (iskanje zlatega ptiča ali bik / cekin / čevlji 
/ dekle / dež / dotik / gos / grad / gumb / hrib / hruška / jabolko / jajce / kamen / 
kapljice / ključ(-ek) / kelih / klobuk / konj / kokoš / krona / lasje / lev / nit / obleka 
/ osel / oven / prah / prstan / ribica / roža / sekira / skrinja / tele / tolarji / vezenina 
/ zlatnik / zlatorog / zlatolas / zlatokril / zlatolaska / zlatoper / zlatokljun / zlatogriv 
/ zrno / žoga), hkrati pa različne glede na specifično kulturo.

V starem veku oz. v antični književnosti so Argonavti iskali mitično zlato 
runo, v srednjeveških legendah se išče zlati kelih, v novoveških pravljicah zlato pti-
co/jabolko/hruško itd., kar je švicarski foklorist Max Luthi imenoval metalizacija.

Podobno pravljica teži k temu, da predmete in živa bitja metalizira in minera-
liza. (…) Kovinski prstani, ključi, zvonovi, zlata oblačila, lasje, peresa ali dragoceni 
kamni in biseri se pojavijo v skoraj vsaki pravljici. Še posebej priljubljena so zlata 
jabolka. Med običajne pravljične rekvizite sodijo zlate in srebrne hruške, orehi, rože, 
stekleno orodje, zlati kolovrati. (…)

Med kovinami ima pravljica najraje plemenite in redke: zlato, srebro, baker 
(Luthi 2011: 28–9).

3.3 Mapiranje – Zlata ptica

Matija Valjavec je leta 1852 v Slovenski bčeli: Leposlovnem tedniku obja-
vil pravljico z naslovom Zlata tica7, kar je po do sedaj najdenih virih prva objava 
te pravljice. Mladinska knjiga je v času od ustanovitve založbe, leta 1945 do danes, 
imela več kot petdeset knjižnih zbirk za otroke in/ali mladino. Ustanovila jih je odlič-
na avtorica, prevajalka in urednica (1945-1972) Kristina Brenk (1911-2009). Od 
teh otroških/mladinskih zbirk so le tri preživele do danes. Prva je zbirka Čebelica iz 
leta 1953, ki še vedno izhaja. Druga je Zbirka Zlata ptica, zbirka ljudskih pravljic 
iz svetovne književnosti, ki izhaja od leta 1956, pod uredništvom Kristine Brenk. 
Zbirka je bila poimenovana po slovenski ljudski pravljici Zlata ptica in predstavlja 
temeljno zbirko pravljic. Tretja je Zbirka Velika slikanica (1967-), v kateri izhajajo 
posamezne pravljice v t. i. velikem formatu oz. formatu A4, med njimi je izšla tudi 
samostojna pravljica Zlata ptica, s številnimi ponatisi in ilustracijami Ančke Go-
šnik Godec. Ilustracija naslovnice Zlate ptice iz leta 1964, avtorice Ančke Gošnik 
Godec, je upodobljena tudi na plakatu Pripovedovalskega festivala (1997-).

7  Slovenska bčela: podučen in kratkočasen list. Kleinmayr, 12.08.1852.
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Leta 1970 izide zbirka slovenskih ljudskih pravljic v angleščini, z naslovom 
The Golden Bird: Folk tales from Slovenia, v prevodu Vladimirja Kovačiča, leta 2002 
Slovenian folk tales, z ilustracijami Ančke Gošnik Godec, različica Matije Valjavca8 
in Lili Potpara pa v prevodu The Golden Bird.

Čeprav je zbirka slovenskih ljudskih pravljic predlagana v učnem načrtu za 
slovenščino (2011, 2015) v prvem triletju in glede na to, da je struktura in dolžina 
pravljice Zlata ptica sorazmerno dolga, je mapiranje zanimivo tudi za prvo vzgoj-
no-izobraževalno obdobje, vendar je bolj primerno za drugo, ker pravljica vsebuje 
tri dogajalne linije (V. Propp 2005: 99), za tri brate oz. potrojitve.

Mapiranje pravljic oz. različnih variant istega pravljičnega tipa/motiva se 
lahko nadgradi s primerjalno analizo slovenske ljudske pravljice znotraj sloven-
ske kulture, npr. leta 1914 M. Šnuderl: O zlatem ptiču, o najhitrejšem konju in od 
Morskega dekleta9 (1914), v mednarodnem prostoru J. in W. Grimm: Bela golobica 
(1810, 1812), ruska različica A. Afanasev: Pravljica o Carjeviču Ivanu, žar ptici in 
sivem volku idr.

Tabela 1: Mapiranje ATU 550 Zlata ptica (angl. Search for Golden Bird)

8  Matija Valjavec je v hrvaščini objavil 72 pravljic in 32 pesmi. Naslov pravljice Matije Valjavca, 
»Deček je imel vilinskega konja«, je naveden v hrvaščini, 1858, ki je različica osnovnega tipa, npr. J. In 
W. Grimma. Valjavec, Matija (1858). Narodne pripovjedke. http://www.dlib.si (25. 8. 2018) 

9  KROPEJ TELBAN, Monika. Pravljica in stvarnost: odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravlji-
cah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine, (Zbirka ZRC, 5). Ljubljana: Znanstvenorazisko-
valni center SAZU, 1995.
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3.4  Mapiranje – Muca Copatarica, Maček Muri in Juri Muri v Afriki

Prvi primer je za otroke v predšolskem obdobju (druga skupina, od 3.-6. 
leta). Otroci so na temelju branja in/ali poslušanja kratke sodobne pravljice v sli-
kaniški knjižni obliki oz. na podlagi slikanice Ele Peroci in ilustracij Ančke Gošnik 
Godec (1957)10 risali pot Muce Copatarice od Male vasi in majhnih hiš do gozda 
in bele hišice z rdečo streho, z okni polnimi rok in z napisom »Muca Copatarica« 
na vratih. Drugi primer za učence temelji na slikanici Maček Muri (il. Jelka Rei-
chman, 1974), pri čemer so risali Mačje mesto, mačjo gostilno, nogometni stadi-
on, mačjo šolo ipd. Tretji primer prenosa v pedagoško prakso, bodisi v predšolsko 
ali prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, je slikanica T. Pavčka, Juri Muri v Afriki 
(1988), z ilustracijami Marjance Jemec Božič, ki že v naslovu vključuje mednaro-
dni kontekst in motivira učence za risanje doživljajskih in domišljijskih zemljevi-
dov ter elementov specifične kulture, npr. Afrike.

3.5 Mapiranje – Stara Ljubljana 

Tretji primer je kombinacija realnih in fantastičnih mest v zbirki pesmi Sta-
ra Ljubljana Nika Grafenauerja, z ilustracijami Kamile Volčanšek (1983). Knjiga 
je interdisciplinarno sestavljena, in sicer polovico knjige predstavljajo ilustracije 
iz knjige J. V. Valvasorja, s citati ter sodobnimi razlagami Brede Kovič in J. Lom-
bergarja. Na drugi strani so domiselne barvne ilustracije Kamile Volčanšek, s pe-
smimi Nika Grafenauerja, ki se navezujejo na motivno-tematsko izhodišče iz Val-
vasorjevih odlomkov. Grafenauer je domiselno priredil zgodovinske znamenito-
sti stare Ljubljane v obliki pesmi. Knjiga je odličen primer tradicije in sodobnosti, 
bakrorezov in ilustracij, komplementarnosti verbalnega in vizualnega ter možno-
sti natančnega (angl. close reading) do oddaljenega branja (angl. distant reading11) 
in obratno, ki jo lahko definiramo kot novo branje samega kanona (Habjan 2011: 
31).12 Študenti so se pogosto vračali na Valvasorjevo besedilo, omembe krajev, ulic, 
hiš (stvarnih podatkov) in jih postavljali na zemljevid. Zanimivo je bilo računati pot 
iz Ljubljane na Dunaj v Valvasorjevih časih, s kočijo in z vključenimi počitki, ter da-
nes, z uproabo sodobnih sredstev. Mednarodni prostor je prisoten tudi v pesmi z na-
slovom Slon Misbaba, v kateri sta Valvasor in Grafenauer opisala realen dogodek, 
ko je habsburški vojvoda Maksimilijan leta 1552 na poti iz Madrida na Dunaj pre-
nočil v Stari Ljubljani, skupaj s slonom, ki ga je dobil v dar. Slona je pustil na robu 
mesta, v velikem hlevu. Ker so ga ljudje hodili gledati tja, so tudi del Ljubljane po-
imenovali Pri Slonu, tam pa se danes nahaja Hotel Slon. Polega mapiranja pravljic 
so študenti iskali tudi stvarne podatke o Maksimilijanu, pri čemer so razmišljali 

10  Peroci, Ela, Gošnik-Godec, Ančka (1957). Muca Copatarica. http://www.dlib.si (26. 8. 2018) 

11  Moretti, Franco (2011). Grafi, zemljevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi. Prev. Jernej 
Habjan. Ljubljana: Studia humanitatis, 2011.

12  Habjan, Jernej (2011). Raziskovanje kot branje. Primerjalna književnost, letnik 34, števil-
ka 2, str. 31-41, 173-183. http://www.dlib.si
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hermenevtično: z vidika današnjega in tedanjega časa – kako je bilo videti poto-
vanje, pot ipd.

S študenti pri izbirnih predmetih Medkulturna mladinska književnost 
(2017/18), Mladinska književnost in Ustvarjalno pisanje smo v študijskem letu 
2017/18 mapirali Staro Ljubljano na podlagi dejanskega zemljevida v aplikaciji 
Google maps, Valvasorjevih referenc in Grafenauerjevih literarnih koordinat. S 
študenti smo se tudi dejansko sprehodili po Stari Ljubljani, kar smo nadgradili z 
vožnjo po Ljubljanici z ladjo Argo, ogledom Ljubljane Martina Krpana (Ura na 
Krekovem trgu 10, na stavbi LGL) ter sprehodom po poteh Povodnega moža, kar 
se navezuje tudi na obvezno besedilo v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju 
– F. Prešeren: Povodni mož. Kot zanimivost je potrebno omeniti, da otroci v pred-
šolskem obdobju slikanico Povodni mož, s Prešernovim besedilom in ilustracijami 
Jelke Reichman (1985), »berejo« kot pravljico in ne kot balado.

Tabela 2: Mapiranje Stare Ljubljane

3. 6 Mapiranje pravljic – Erasmus

S študenti Pedagoške fakultete, tudi z Erasmusovimi študenti, smo mapirali 
najbolj znane svetovne pravljice v angleščini, na temelju že omenjenega indeksa ATU. 
To so najbolj priljubljene Grimmove pravljice na Slovenskem (Bešter 2013: 83)13: 

1. ATU 311 Volk in sedem kozličkov (ang. Wolf and the Seven little Kids)
2. ATU 327 Janko in Metka (angl. Hansel and Gretel)

13  Bešter, Tomaž (2013). Bibliografija prevodov pravljic bratov Grimm v slovenskem jeziku. 
Knjižnica, letnik 57, številka 1, str. 17-85. http://www.dlib.si
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3. ATU 333 Rdeča kapica (angl. Little Red Riding Hood) 
4. ATU 410 Trnuljčica (angl. Sleeping Beauty)
5. ATU 440 Žabji kralj ali Železni Henrik14 (angl. The Frog King or the Iron 

Henry)
6. ATU 510 A, B, C Pepelka (angl. Cinderella)
7. ATU 709 Sneguljčica (angl. Snow White)
8. ATU 1620 Cesarjeva nova oblačila (angl. The Emperor's New Clothes)
9. ATU 1651A Obogatitev s soljo (angl. Fortune in Salt) 

Zadnji pravljični tip/motiv oz. obogatitev s soljo ATU 1651A se motivno-
-tematsko navezuje na avtorsko pripovedko Frana Levstika, Martin Krpan z Vrha 
(185515, 1858) . Besedilo Martin Krpan je obvezno branje v tretjem vzgojno-izo-
braževalnem obdobju OŠ (Poznanovič 2011: 69), lahko učenci poleg poglobljene-
ga branja (angl. close reading) Martina Krpana, ki se medbesedilno navezuje na 
motiv Odiseja in Polifema, Davida in Goljata, Pegama in Lambergarja idr. Iz bese-
dil lahko na podlagi indeksa ATU spoznajo, da je motiv trgovanja s soljo znan sko-
raj celemu svetu, da je razširjen v vseh kulturah in da omogoča pluralizem inter-
pretacij motiva soli v pripovedi o Martinu Krpanu16.

3.7. Mapiranje – Mladi prevajalci in Lepa Vida

V projektu Po kreativni poti do znanja – Mladi prevajalci Univerze v Ljublja-
ni, smo imeli 13. avgusta 2018 poleg mapiranja pravljic na izbiro mapiranje pro-
stora slovenske literarne kulture, s pesmimi Nika Grafenauerja: Stara Ljubljana 
(1984), z ilustracijami Kamile Volčanšček (dvanajst pesmi) in opisi ter bakrorezi 
Ljubljane J. V. Valvasorja iz Slave Vojvodine Kranjske (1789), ki so vključeni v ilu-
strirano knjigo Stara Ljubljana.

Študenti so izbrali mapiranje pesmi Lepa Vida Roka Trkaja iz zbirke I. Saksi-
de (R. Trkaj: Kla kla klasika, 2017). Študenti so prejeli besedilo Trkajeve posodo-
bljene različice Lepe Vide v tiskani in elektronski obliki, poleg tega pa so si ogleda-
li video in z eno barvo mapirali prostor slovenske literarne kulture v Google Maps 
My Maps, z drugo barvo pa so mapirali prostor slovenske literarne kulture v video 
posnetku. Poleg mapiranja so študenti velikokrat poslušali in gledali video, večkrat 
brali besedilo Trkajeve priredbe in preverjali prostore citirane v videoposnetku ter 

14  Pravljica J. in W. Grimma, Žabji kralj in Železni Henrik (1812 dalje), se pojavlja kljub temu, da 
je izvirni naslov dvodelen, kot je navedeno, v slovenskih izdajah se pojavlja predvsem s skrajšanim 
naslovom Žabji kralj (1974-) in Železni Henrik (1969) in celo z manjkajočim zaključkom o Železnem 
Henriku, kar lahko bralci sami preverijo. 

15  Milena Mileva Blažić (2016). Motiv soli v pravljicah – študij primera Krpan z Vrha. V: Socialna 
in kulturna zgodovina hrane. Inštitut za novejšo zgodovino, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 
Ljubljana, str. 177-193.

16 https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-3P7B23WE/786540dd-0694-44e6-b3f3-
761a94c1396b/PDF (Manjka datum dostopa)
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poimenovanja. Ker je video posnetek dolg zgolj 3 minute in 42 sekund,17 so ga več-
krat poslušali, prebirali, preverjali in mapirali prostore slovenske literarne kulture. 
Pri tem je bilo treba preverjati Register nepremične in nesnovne kulturne dediščine18 
in pravilno poimenovati nekatere dejavnosti, npr. Bistra (Tehnični muzej), Kurenti19, 
Martin Krpan, Tartinijev trg…

4. Zaključek s prenosom ugotovitev v pedagoško prakso

ZRC SAZU in Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, z 
Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU ter z Oddelkom za slovenisti-
ko FF UL, je vodil projekt (2011-2014), v katerem je zajel obdobje slovenske knji-
ževnosti v obdobju 1780-1940 oz. od baroka in razsvetljenstva, prek romantike, re-
alizma, moderne, ekspresionizma, socialnega realizma do začetka druge svetovne 
vojne. To je bil strokovno izveden projekt, v katerem je projektna skupina vnašala 
oz. označevala literarnozgodovinske podatke in spominska obeležja 1) pomemb-
nih osebnosti (321 avtorjev), 2) spomenikov (1000 enot), 3) gledališč (42 enot), 4) 
založb (40 enot) in 5) periodičnega tiska (97 enot). Vsi ti elementi tvorijo infra-
strukturo literarne kulture, tudi dogajalne kraje v slovenskih zgodovinskih roma-
nih.

Literarni atlas Ljubljane je tiskana in delno elektronska knjiga, v kateri so 
mapirani/označeni prostori, ki so povezani z osebnostmi, ustanovami, spomeni-
ki. Koncept splošnega literarnega atlasa je uporaben tudi za pedagoško prakso, od 
predšolskega obdobja v vrtcih (otroci lahko rišejo stvarne zemljevide [od doma 
do vrtca, od vrtca do knjižnice …], domišljijske zemljevide na podlagi priljublje-
nih slikanic [npr. Muca Copatarica, Maček Muri, Mojca Pokrajculja ipd.]), do pre-
dlaganih in/ali obveznih besedil v osnovni šoli, glede na tri vzgojno-izobraževalna 
obdobja. Učencem je zanimiva vizualizacija oz. pretvarjanje besedil v zemljevide 
in obratno, saj lahko na temelju stvarnih in/ali domišljijskih besedil ustvarjajo svo-
ja besedila, bodisi stvarna ali domišljijska.

V mladinski književnosti je veliko možnosti za ustvarjanje realnih in/ali 
fantastičnih zemljevidov. Učenci lahko tudi rišejo svojo pot od doma do šole, lah-
ko narišejo zemljevid svojega mesta, kjer lahko vrisujejo pomembne osebe, usta-
nove (gledališče, knjižnica, šola, trgovina…), spomenike, gledališča, založbe, pe-
riodični tisk.20

17  https://www.youtube.com/watch?v=othlrmw8hQg (26. 8. 2018) 

18 http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nesnovne_kulturne_de-
discine/seznam/ (26. 8. 2018) 

19  http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nesnovne_kulturne_
dediscine/seznam/ (Manjka datum dostopa)

20  http://pslk.zrc-sazu.si/sl/#/layer/1 (12. O9. 2018)
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S študenti smo pri projektu mapiranja slovenske mladinske literarne kultu-
re, predvsem pravljic, uporabljali tudi dve metodi literarnega branja, in sicer tradi-
cionalno poglobljeno branje (angl. close reading) in sodobno t. i. oddaljeno branje 
(angl. distant reading21). Imenuje se tudi raziskovanje kot branje oz. od natančnega 
branja (angl. close reading) se lahko povezuje z oddaljenim branjem (angl. distant 
reading) (Habjan 2011: 31). V kontekstu branja pravljic, bi lahko dejali, da pravljice 
na začetku natančno beremo ter primerjamo vsaj tri različice in iščemo razlike, na 
podlagi mapiranja pa nato iščemo podobnosti. Na temelju poglobljenega in odda-
ljenega branja so študenti glede na lastne izkušnje mapiranja, pri katerem so citira-
li verze oz. omembe konkretnih krajev iz primarne literature (književnih besedil) 
in iskali stvarne podatke v sekundarni literaturi (znanstveni in/ali strokovni litera-
turi), posodabljali tradicijo (uporaba IKT) in klasicizirali sodobnost (uporaba IKT 
za starejšo slovensko književnost), npr. na primeru J. V. Valvasorja.

Zagotovo bi bilo možno projekt razvijati v smeri aplikativnega znanstveno-
-raziskovalnega projekta in interdsciplinarnega povezovanja: književnost, geogra-
fija, zgodovina, umetnost in IKT. Pilotski projekti so se osredotočili na mapiranje 
slovenske ljudske pravljice Zlata ptica in nekaterih drugih besedil, vendar bi bili 
rezultati, ne le motivacija, verjetno drugačni, če bi bili del sistemskega in sistema-
tičnega aplikativnega projekta. Delo s študenti v študijskem letu 2017/18 je pote-
kalo kontinuirano, študenti, ki so jim digitalni mediji blizu, so bili motivirani nad 
pričakovanji, vizualno branje je bilo nad verbalnim branjem, ki je predstavljalo 
temelj, katerega nismo preskočili. Študenti so se pogosto vračali na branje pesmi/
pravljic in iskali citate ter preverjali stvarne podatke, in ker je bila uporaba IKT sa-
moumevno sodobna, so veliko bolj motivirano brali. Zagotovo bi bilo možno pro-
jekt nadgraditi, zagotoviti eksperimentalno in kontrolno skupino in poleg motiva-
cije preverjati tudi pridobljeno znanje. V študijskem letu smo dali prednost literar-
nim prostorom, ki so vezani na mladinska literarna besedila. Projekt ZRC SAZU, 
ki je temeljni projekt in je voden prek inštituta s številnimi sodelavci, je kombiniral 
oba pristopa – literarni prostor in prostore literature.22

Študenti PEF, FF (Mladi prevajalci) in Erasmusovi študenti na PEF so svoja 
spoznanja posredovali različnim naslovnikom, v prvi vrsti otrokom, učencem in 
zainteresirani javnosti. Prostorske predstave oz. postavitev teksta v kontekst z upo-
rabo IKT so tudi praktično preizkušali, najbolj motivirani so bili pri mapiranju vi-
dea Lepa Vida, ki je inventivno redefiniral klasiko in pokazal na sinergijo kot način 
ustvarjanja. Aplikativno smo vsi pridobili nova znanstvena in praktična znanja, 
informacije in IKT veščine. Študenti bodo prenašali pridobljeno znanje v aplika-
tivnih oblikah z otroci in učenci. Glede na to, da je projekt potekal v letu 2018, ko 

21  Franco Moretti je izumil termin oddaljeno branje (angl. distant reading) in v monografiji Grafi, 
zemljevidi in drevesa: abstraktni modeli literarne zgodovine (2005), z uporabo IKT vizualizira zemlje-
vide in nove žanre.

22  http://pslk.zrc-sazu.si/sl/o-projektu/ (Manjka datum dostopa)
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je bil poudarek na ohranjanju kulture dediščine, vsa izbrana besedila predstavljajo 
del slovenske literarne kulturne dediščine. S pilotskimi projekti smo tudi prispeva-
li kamenček v mozaiku ohranjanja in razvoja nacionalne naravne in kulturne de-
diščine ter identitete v mednarodnem prostoru, preko mapiranja literarnih bese-
dil iz predlaganih besedil v učnem načrtu za slovenščino (OŠ, SŠ) ter iz slovenske 
mladinske književnosti.

Tabela 3: Pravljične poti po Ljubljani (vrtec, OŠ, SŠ)
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klasificiran indeks pravljičnih tipov (Uther 2004, ponatis 2011).
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Milena Mileva Blažić

INNOVATIVE FORMS OF TEACHING AND LEARNING 
ON THE EXAMPLE OF THE FAIRY TALE  

“GOLDEN BIRD”

Summary: Interdisciplinary study of space in literary texts - the act of 
mapping real and imaginary distance (distant reading) leads to the realiza-
tion of how national literature can be viewed within a broader, international 
literary heritage. Texts suitable for mapping are folk fairy tales based on mo-
tives from Aarne-Thompson-Uther’s international index. The paper deals with 
mapping out the space in the Slovenian folk fairy tale “Golden Bird” as a pos-
sible approach to interpretation of literary works which enables students to 
realise that the works of national literature are not monocultural, but that they 
also contain international (intertextual) contexts. The author of the paper of-
fers examples of this approach for all levels of education: preschool and early 
primary level (Ela Peroci’s picture-books Maca papučarka and Mačak Muri), 
high school level (Niko Grafenauer’s collection of poetry (Old Ljubljanaj), and 
texts for university courses. Young translators from the University of Ljubljana 
and students of the Pedagogical Faculty of the University of Ljubljana mapped 
out Grimm’s fairy tales by using the ATU Index, and then they mapped out the 
space of the Slovenian literary culture in Vido Roko Trkaj’s poem Lepa Vida 
from Igor Saksida’s collection of poetry (Kla kla klasika, 2017). The paper con-
cludes with the presentation of the results of using this teaching method and a 
recommendation for its implementation in the classroom. 

Keywords: mapping, fairy tale, Golden Bird, Aarne-Thompson-Uther’s 
Index, teaching of literature, interdisciplinarity.
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ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ 
РАЗВИЈАЊА КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА ПУТЕМ 

ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ

Резиме: Актуелна реформа образовања у Републици Србији, 
настала из тежње да се систем образовања и васпитања унапреди и 
у већој мери прилагоди захтевима и потребама савременог друштва, 
у први план је ставила измене основношколског курикулума. У овом 
процесу, као суштинске измене посебно се истичу: а) промена концеп-
ције – напуштање трансмисивног курикулума у чијем су средишту 
наставни садржаји и увођење курикулума усмереног на исходе и, б) 
увођење пројектне наставе као начина за развијање ученичких (наро-
чито међупредметних) компетенција. Полазећи од сагледавања овако 
дефинисаних стратешких курикуларних промена, циљ рада је да се, 
анализом релевантне домаће и стране литературе, испита постојање 
референтног теоријско-методолошког оквира који одређује могућ-
ности развоја компетенција ученика путем пројектне наставе. Поред 
кључних теоријских претпоставки, у раду су приказани резултати 
релевантних емпиријских истраживања о овој проблематици, као и 
неколико савремених модела пројектне наставе осмишљених са превас-
ходном намером да развијају одређене међупредметне компетенције. 
Општи закључак произашао из овог истраживања је да постојећа саз-
нања препоручују пројектну наставу као адекватан наставни посту-
пак за развијање компетенција ученика.

Кључне речи: пројектна настава, компетенције, међупредметне 
компетенције, ученици, информационо-комуникациона технологија.

Увод

У образовним системима великог броја земаља крај ХХ и почетак XXI 
века обележиле су дискусије о побољшању квалитета школовања и тренд 
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стандардизације образовних постигнућа (Despotović 2010) у којима је појам 
компетенција заузео једну од централних позиција. Неусклађеност компе-
тенција стечених након завршетка одређених циклуса формалног образо-
вања са, пре свега потребама економије, довела је до тога да се овој пробле-
матици системски приступи на националном али и на ширем међународном 
нивоу, нарочито у земљама чланицама Европске уније и OECD-а.

У Европској унији (Evropska komisija/EACEA/Eurydice, 2012) дефини-
сано је осам кључних компетенција за целоживотно учење које представљају 
комбинацију знања, вештина и ставова неопходних за лично испуњење и 
развој, активно грађанство, социјалну укљученост и запошљавање. Те ком-
петенције чине: комуникација на матерњем језику, комуникација на стра-
ним језицима, математичка компетенција и основне компетенције из при-
родних наука и технологије, дигитална компетенција, способност учења 
(учење учења), друштвене и грађанске компетенције, смисао за иницијативу 
и предузетништво и културолошка освешћеност и изражавање. За разлику 
од основних компетенција које се углавном развијају кроз појединачне нас-
тавне предмете (матерњи језик, страни језик, математика, природне науке 
и технологија), остале компетенције су по својој природи генеричке, и нису 
уско повезане с наставним предметима који произлазе из традиционал-
них академских дисциплина. Осам кључних компетенција за целоживотно 
учење је укључено и у кровни закон којим се уређује систем предшколског, 
основног и средњег образовања Републике Србије (Закон о основама систе-
ма образовања и васпитања Републике Србије, 2017), а од школске 2018/19. 
године се примењују и нови програми наставе и учења, усмерени ка развоју 
компетенција (Програм наставе и учења за I разред основног образовања и 
васпитања, 2017). 

Примена курикулума заснованих на компетенцијама представља иза-
зован задатак за наставнике и подразумева промене у наставним приступи-
ма. За разлику од традиционалног трансмисивног курикулума у којем доми-
нантни елемент представљају садржаји, а главни задатак наставе је да уче-
ницима пренесе организована знања кроз успостављене дисциплине (Smith 
1996, 2000), курикулум заснован на компетенцијама у први план ставља ис-
ходе учења, а настава се посматра као активан процес који одговара дечјим 
склоностима да истражују и деле искуства (Tanner, Tanner 2007). У складу са 
тим, на значају добијају различите истраживачке и проблемски засноване 
стратегије, модели и методе наставе које подстичу и оспособљавају учени-
ке да усмеравају процес сопственог учења (Scott 2015). Један од таквих мо-
дела је и пројектна настава, која је у реформисане програме наставе и учења 
у Србији уведена као начин за развијање ученичких компетенција (Про-
грам наставе и учења за I разред основног образовања и васпитања, 2017). 
Пројектна настава је својеврстан хибридни модел који обједињује проблем-
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ску и истраживачку наставу, а своју теоријску основу заснива на принци-
пу подстицања критичког мишљења, комуникације, сарадње и креативности 
(Scott 2015). 

 Полазећи од тога, циљ овог рада је да се анализом релевантне домаће 
и стране литературе испита постојање референтног теоријско-методолош-
ког оквира који одређује могућности развоја компетенција ученика путем 
пројектне наставе.

Пројектна настава и развијање основних компетенција

Језичке компетенције

Под језичким компетенцијама подразумевају се комуникација на ма-
терњем и комуникација на страним језицима. Социоконструктивистичке 
теорије учења истичу да је учење језика динамичан процес, да се најбољи 
ефекти у том процесу постижу када ученици међусобно комуницирају и 
када се наставне активности повезују са реалним животним ситуацијама. Да 
би овладали језиком, ученицима треба дозволити да експериментишу, буду 
креативни и уче на грешкама (Dale, Tanner 2012). Сходно томе, учење јези-
ка путем пројектне наставе карактерише стварна и смислена комуникација 
која се одвија у реалном контексту. Овакав приступ посебно олакшава учење 
другог језика јер омогућава рад са релевантним, сврховитим садржајем, уче-
ници могу да користе језик креативније него на уобичајеним часовима, а на-
ставник има улогу фацилитатора који ствара подстицајно окружење за при-
мену кооперативних начина рада (Hutchinson 1992). 

Као једну од најважнијих предности учења страног језика путем 
пројектне наставе Хачинсон сматра пружање могућности за реципроч-
ну културну комуникацију и повезивање различитих култура (Hutchinson 
1992). Полазећи од тога, Ву и Менг су спровели експериментално истражи-
вање у којем су применили модел пројектне наставе чији је циљ био предста-
вљање културних и друштвених аспеката учења језика (Wu, Meng 2010). Ре-
зултати су показали да је развој комуникационих компетенција, подстакнут 
сарадњом и пројектним учењем био јасно уочљив, а ученици су били моти-
висанији за учење језика. Предности су идентификоване и у развоју когни-
тивних и метакогнитивних стратегија и повећаној културној осетљивости, 
што је на крају резултирало и укупним повећањем знања из енглеског језика 
(Wu, Meng 2010). 

Међутим, и поред предности које пројектна настава пружа у развоју 
језичких компетенција, поједина истраживања указују и на одређене изазо-
ве. У студији о ефикасности примене пројектне наставе у учењу енглеског 
као другог језика у средњим школама (Beckett 2002), показало се да је 57% 
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ученика исказало негативан став према пројектној настави, наводећи да им 
такав начин рада није помогао да унапреде енглеску граматику и речник. 
Одређени број испитаника је сматрао да је овакав начин рада тежак, а неки 
су констатовали да добијају доста задатака који нису експлицитно повезани 
са учењем језика. Разлоге исказаног незадовољства треба тражити у разли-
читим циљевима ученика и наставника, а пре свега у уверењима ученика да 
је настава страног језика првенствено намењена учењу речника, граматике, 
изговора и писања, а не за развијање истраживачких или сарадничких спо-
собности. Зато би један од задатака наставника требало да буде и развијање 
свести ученика да се пројектним радом паралелно развијају језичке, али и 
остале компетенције (Beckett, 2002). 

Математичка и основне компетенције из  

природних наука и технологије

Да би се адекватно развиле компетенције из области математи-
ке, природних наука и технологије, неопходно је напустити традиционал-
не наставне активности засноване на изучавању изолованих примера и ап-
страктних концепата који не помажу ученицима да разумеју како се мате-
матичке формуле, на пример, користе у решавању конкретних, практич-
них проблема. Суштинске одликe пројектне наставе чији је циљ развијање 
ових компетенција су: а) рад на решавању неструктурираних, проблемских 
задатка који ученицима дају могућност сагледавања проблема из више углова, 
проналажења различитих решења и критичког промишљања о предностима 
и недостацима добијених решења; б) интегративни приступ који математику, 
природне науке и технологију третира као чврсто међусобно повезане, а не 
одвојене предмете или дисциплине (Capraro, Capraro, Morgan 2013).

Као веома успешан пример примене пројектне наставе често се наводи 
Realistic Mathematic Education, програм настао у Холандији крајем 60-их година 
ХХ века на основу идеје матeматичара Ханса Фрojдентала. Уместо математике 
као наставног предмета у којем се ученицима преносе математичка сазнања, 
Фројдентал је истицао улогу математике као активности чије су полазне 
тачке контексти релевантни и битни за свакодневни живот деце. Програм 
се примењује у већини холандских основних школа, а као његове предности 
истичу се омогућавање ученицима да активно учествују у процесу школског 
учења и развију сопствене стратегије решавања математичких задатака (Ar-
jomand et al. 2013). 

Што се тиче развијања компетенција из области природних наука, спо-
менули бисмо међународни програм GLOBE, чији је циљ укључивање учени-
ка у различита мерења и опажања у непосредном природном окружењу шко-
ле, очекујући да ће тиме допринети бољем и потпунијем разумевању еко-
лошких односа и промена у глобалном окружењу. На пример, ученици пу-
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тем пројектних активности треба да одговоре на питање „Зашто је темпера-
тура ваздуха у граду просечно већа него у околини?” Прва етапа подразу-
мева израду пројекта и прикупљање података о утицају локалних услова на 
температуру и падавине са посебним освртом на феномен „топлотних остр-
ва”, као и о утицају човека на време и климу, са одговарајућим примерима; 
другу етапу чини теренско истраживање, свакодневно прикупљање подата-
ка о температури ваздуха и падавинама; трећа етапа обухвата анализу до-
бијених података, израду графикона и формулисање закључака; четврта ета-
па се састоји од израде постер презентација на којима би се приказали при-
купљени подаци и изведени закључци.

Пројектна настава и развијање генеричких компетенција

Дигитална компетенција

Стицање и развијање дигиталне компетенције се сматра једним од 
императива образовања у XXI веку и постаје све важнија за општу писме-
ност, али и за друштвене и грађанске компетенције. Полазна идеја је да је ко-
ришћење дигиталних медија неопходно, али уз критичко мишљење и креа-
тивне вештине које су потребне како би ученици постали ефикасни примао-
ци и креатори информација у дигиталном свету.

У складу са тим, савремени приступ пројектној настави све чешће се 
односи на коришћење рачунарских мрежа и технолошки заснованог окру-
жења које може да обезбеди ефикасно учење и напредно усвајање знања. 
Технолошки засновано окружење чине технички системи и апликације који 
потпомажу интелектуалну функционалност ученика, као што су различити 
експертски системи, мрежни софтвери, базе података и сл. Такође, интер-
нет даје једну нову димензију пројектној настави. Наставник може да буде у 
виртуелној учионици, односно да контактира са ученицима који су физич-
ки удаљени. Такве учионице су отворене за веће и различите групе, а учени-
ци имају прилику да упоређују сопствене и туђе пројекте. Што је најважније, 
интернет може да буде коришћен као средство комуникације и сарадње, од-
носно да створи дуге и трајне дијалоге између ученика – аутора пројеката и 
њихове публике. Ученици могу да спроводе истраживања и путем интерне-
та дају извештаје, постављају питања стручњацима и са њима размењују ин-
формације (Synteta 2001).

За развијање дигиталне, али и других компетенција путем пројектне 
наставе, у основној школи се често користе различите интерактивне игре. 
Таква је, на пример, Quest Atlantis, онлајн игра за више играча која ученике од 
9 до 15 година ставља у различите проблемске ситуације. У једној ситуацији 
ученици преузимају улогу чувара националног парка који покушава да утвр-
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ди узроке смањења популације риба и осмисли решење проблема и увежба-
вају различите истраживачке активности као што су узимање узорка воде, 
интервјуисање и слично. На тај начин развијају знања, вештине и ставове 
повезане са компетенцијама из области природних наука, али и са грађан-
ском, социјалном и посебно дигиталном компетенцијом (Barab, et al. 2005). 

Способност учења (учење учења)

Потреба за флексибилношћу у свету рада утицала је на усмереност об-
разовних система на целоживотно учење. У првом плану концепције цело-
животног учења се налази идеја учења како учити, односно вештине реша-
вања проблема, саморегулације, самоефикасности и креативног флексибил-
ног размишљања потребног за савладавање нових задатака и окружења. Да 
би се то остварило, од школе се захтева да ученике оспособи да уче, па је јед-
на од кључних компетенција и способност учења која укључује способност 
организовања сопственог учења, појединачно или групно, способност сти-
цања, процесуирања и асимилирања нових знања и вештина и примену сте-
ченог знања у разним контекстима. Прихватајући социоконструктивистич-
ко становиште да што је учење активније и конкретније, знања ће бити трај-
нија и квалитетнија, пројектна настава чвршће повезује учење и практично 
деловање у различитим конкретним ситуацијама. Доживљавање одређене 
појаве служи као важно искуство у разумевању и повезивању научних идеја, 
као и у увиђању њихове примене у реалном животу.

У сложеном пројектном циклусу који обухвата постављање проблема, 
израду пројекта истраживања, прикупљање података, анализирање резул-
тата и идентификовање нових питања и проблема, фокус учења се помера 
са фактографског (познавање чињеница) ка процедуралном знању (позна-
вање начина како доћи до чињеница). У Француској је развијен посебан про-
грам за школе под називом Les Savanturiers, у којем ученици уче како да ор-
ганизују и реализују праве научне пројекте. Студенти мастер и докторских 
студија са различитих факултета путем радионица упознају ученике са про-
цедурама научних истраживања. Након тога, ученици дизајнирају пројекте, 
формулишу хипотезе и изводе сопствена истраживања, експериментишу и 
тумаче добијене резултате, а пружа им се и прилика да своја сазнања изнесу 
на посебно организованим конференцијама. Овим програмом се развијају 
истраживачке вештине, али се истовремено подстичу млади да каријеру ус-
мере у правцу научноистраживачког рада (Harper 2014).

Друштвене и грађанске компетенције и  

културолошка освешћеност и изражавање

Друштвене и грађанске компетенције подразумевају изградњу капаци-
тета помоћу којих млади могу да функционишу у плуралистичком друштву 
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(Arjomand et al. 2013). У процесу стицања ових компетенција важно је обра-
тити пажњу на социјалну димензију наставе, интеракцију међу ученицима, а 
посебно на развијање сарадње. Сарадња је један од трендова двадесет првог 
века који учење преусмерава са наставникових предавања на интерактивни 
процес заједничке изградње знања у малим групама. Заједничко учење под-
стиче ученике да развијају, износе и бране своје ставове, разговарају са вр-
шњацима о својим идејама, размењују различита гледишта, критички ана-
лизирају сопствена и туђа решења и траже додатна појашњења. У оваквом 
приступу сви чланови групе постају одговорни за сопствено, али и за учење 
других ученика (Scott 2015).

У пројектној настави примењују се различити облици социјалне ор-
ганизованости ученика, али се акценат ставља на групна истраживања, а 
пројектни задаци се осмишљавају тако да поседују снагу интеграције, до њи-
ховог решења се долази уз помоћ групне сарадње и комуницирања. Да би ус-
пешно реализовали пројектне задатке и заједнички решили одређени про-
блем, ученици морају да преговарају и активно слушају друге чланове гру-
пе, а на тај начин уче основне вештине продуктивне комуникације. У прак-
си је рађено доста истраживања са намером да се испита да ли сама природа 
пројектних активности подстиче развој сарадње код ученика, а већина до-
бијених резултата показала је предности пројектног модела рада у односу 
на традиционални модел, у погледу кооперативности у раду и ангажовања у 
процесу учења (Kaldi et al. 2011; Ristanović 2019). Групне пројектне активнос-
ти позитивно утичу и на развијање разумевања потреба групе и сваког поје-
диначног члана, без обзира на етничко или расно порекло (Kaldi et al. 2011).

Друштвене и грађанске компетенције су најтешње повезане са култу-
ролошком освешћеношћу и изражавањем. Пројектна настава има велики 
потенцијал у подржавању активности које подстичу упознавање и разуме-
вање сопствене, али и других култура. Томе нарочито доприносе пројекти 
у којима су предвиђена теренска истраживања на локалитетима културне и 
историјске баштине, као и онлајн комуникација са ученицима из различи-
тих делова света. Такво учење се одвија у контексту активних социјалних од-
носа и комуникација са децом из других културних средина, што повећава 
свест о културним разликама и пружа могућност да се разреше потенцијал-
ни неспоразуми и превазиђу културолошке баријере (Shadiev, Hwang, Huang 
2015). 

Смисао за иницијативу и предузетништво

Ова компетенција се операционализује кроз развој способности прет-
варања идеја у акцију, креативност, иновативност, преузимање ризика и 
способност планирања и вођења пројеката ради постизања дефинисаних 
циљева, проактивност и независност у личном и друштвеном животу, као 
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и на послу. Како би се задовољили захтеви за флексибилнијим знањима, 
школа XXI века треба да послужи као тест-лабораторија за ученике у раз-
вијању смисла за иницијативу и предузетништво (Arjomand et al. 2013). Циљ 
школских пројеката усмерених ка развијању смисла за иницијативу и преду-
зетништво је да ученици средњих школа стварају мини-предузећа и њима и 
управљају више од годину дана. На тај начин уче о различитим занимањима, 
специфичностима одређених привредних грана, сарађују са професионал-
цима из пословног света и подижу свест о могућностима развијања сопстве-
не каријере у глобалном окружењу.  

Закључак

Курикулум усмерен на развој кључних компетенција наглашава потре-
бу за креирањем сложеног, кооперативног и интердисциплинарног окру-
жења за учење, а пројектна настава се препоручује као модел који ту потре-
бу задовољава у великој мери. Наставни пројекти су по својој природи ком-
плексни, интердисциплинарни, тимски оријентисани, укључују коришћење 
различитих активности и интеракција које пратe логички след истраживач-
ких процедура, од постављања проблема, циљева и хипотеза, преко изра-
де пројекта, до његове реализације и представљања резултата и настоје да 
код ученика побољшају креативност, иновативност, метакогницију и преду-
зетништво. У овом раду укратко су приказане теоријске претпоставке, али 
и примери конкретних пројектних активности осмишљених да подстакну 
развој кључних компетенција, и емпиријских истраживања чији је циљ био 
да тај развој и провере. Већина размотрених, али и многих других пројеката 
и програма креирана је тако да интегрише стицање и развијање различитих 
компетенција и представљају добре примере наставницима практичарима. 
Може се приметити и да је примена савремене информационо-комуника-
ционе технологије постала незаобилазна у пројектном раду, што се нарочито 
рефлектује на развој дигиталне компетентности.

С обзиром на то да се у српским основним и средњим школама 
пројектна настава систематски примењује тек две школске године, још увек 
нема довољно релевантних истраживања којима би се испитала њена ефек-
тивност у развијању кључних компетенција ученика. Зато би од велике ко-
ристи било да се у наредном периоду организују национална трансверзална 
и лонгитудинална истраживања чији би фокус био и на процесу и на резул-
татима пројектне наставе. Тиме би се добили свеобухватни подаци који би 
представљали релевантну основу за даље унапређивање система формалног 
образовања.
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Dušan Ristanović 
Veljko Banđur

THEORY-METHODOLOGICAL PRESUMPTIONS  
OF DEVELOPING THE STUDENTS COMPETENCE  

BY PROJECT-BASED TEACHING

Summary

The current reform of education in the Republic of Serbia, arising from 
the desire to improve  the system of education and to adapt it and to adjust it to 
the requirements and needs of the contemporary society, brought changes the 
elementary school curriculum to the fore. In this process, the following essential 
changes are particularly important: a) change of the concept - abandonment 
of the transmissive curriculum at which center is the teaching content and the 
introduction of the curriculum directed at the outcomes; and b) the introduc-
tion of project-based teaching as a way of developing students (in particular 
transversal) competencies. Starting from the understanding of such defined 
strategic curricular changes, the aim of the paper is to determen existance of 
the reference theoretical and methodological framework, which determines the 
possibilities of developing students competences through project-based teach-
ing, by analyzing the relevant domestic and foreign literature. In addition to 
key theoretical assumptions, the paper presents the results of relevant empirical 
research on this issue, as well as several contemporary models of project-based 
teaching designed with the primary intention to develop certain transversal 
competencesThe general conclusion of this research is that the existing knowl-
edge recommends project-based teaching as an adequate teaching process for 
developing students competences.

Keywords: project-based teaching, competencies, transversal compe-
tences, students, information and communication technology.
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КУРИКУЛАРНИ ПРИСТУП ПЛАНИРАЊУ У ШКОЛИ

Резиме: Педагогија данас препознаје важност оригиналног и фле-
ксибилног образовног приступа прилагођеног индивидуалним могућнос-
тима и способностима ученика. Такав приступ захтева напуштање 
строго структурираних планова и програма у школама, те осмишља-
вање и развој отвореног и хуманистички оријентисаног курикулума 
који заговара приступ компетентности. Сврха флексибилног и развој-
но оријентисаног курикулума је да одреди појединца у интерактивном 
односу са околином, начинима, изворима и садржајима учења, а крајњи 
исход представља развој компетентне особе. Циљ рада је да се предста-
ви кооперативни однос између свих учесника образовног процеса као 
што су: ученик, наставници, родитељ и шира друштвена заједница. 
Ученик се прихвата као активни учесник личног развоја и образовања. 
Иницира се сараднички однос са родитељима, развијају се и различити 
облици укључивања ученика и родитеља у планирање, реализацију и 
евалуацију наставног процеса. Овим радом желимо да укажемо да се 
вредност курикулума препознаје у интерактивном и интегративном 
приступу садржајима, развоју социјалних компетенција и комуника-
ције. У раду се издваја и аргументује како се курикуларним приступом 
планирања у школи постиже лични развој појединца који доприноси до-
бробити друштва. Овај рад даје и преглед показатеља обликовања и 
развоја курикулума на основу анализе релевантне литературе.

Кључне речи: курикулум, фактори обликовања курикулума, 
планирање, интеракција и евалуација. 

Теоријски оквир

Са становишта педагошке праксе куриркулум се различито схвата и 
тумачи при чему су разлике прилично велике. Поједини курикулум поисто-
већују са наставним планом и програмом, док постоје и мишљења да се под 
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курикулумом подразумева читаво предметно поље дидактике. Брзе промене 
у друштву, између осталог и у образовању и реформама у њему, доприносе да 
не постоји јединствено гледиште по питању курикулума. Васпитно-образов-
ни курикулум обухвата флексибилни редослед процеса и све његове аспекте: 
циљеве прилагођене специфичним способностима и могућностима ученика, 
просторно-материјалне и друштвене услове, вредносне оријентације и прин-
ципе, стратегије учења појединаца и група, методе документовања и евалу-
ације, облике образовања и стручног усавршавања учесника наставног проце-
са (Slunjski, 2001). По Превишићу (2007) када посматрамо интеракцију између 
свих учесника наставног процеса и услова околине, курикулум се може раз-
умети као оптимални пут циљно усмерене акције и својеврсни договор који 
одређује основне стандарде и редослед који објективно могу постићи одређе-
ни циљеви. Курикулум се заснива на реалним условима и договорима и он 
не може бити исти у различитим државама, као ни у различитим школама. 
Васпитне вредности и норме које су усаглашене са образовном политиком др-
жаве, културном заједницом која саставља курикулум, представљају почетак 
курикулума. Компетенцијски приступ стратегијама учења исходе усмерава ка 
умећу примене усвојених знања и ставова према учењу, а не само ка усвајању 
знања. Као основна вредност прихвата се учење, не искључиво знање. На тај 
начин учење као лични процес потискује подучавање, а подстиче учење.

Појам курикулум у старијим педагошким речницима није постојао 
нити је обрађиван (Vilotijević 2009). Реч curriculum (lat.) настала је од глагола 
currere, што у преводу значи наставити, покренути се. Конструктивистички 
концепт учења тумачи курикулум као истраживачки процес, а уједно и као 
подручје истраживања (Slunjski 2011). Национални курикулум пружа оквир 
за планирање, имплементацију и евалуацију процеса. На одговарајући на-
чин наглашавају се једнаке могућности и стандардизовање разлика васпи-
тања и образовања (Mijatović i sar. 2000). Састављање оригиналног курику-
лума у знатној мери зависи од индивидуалних парадигми појединаца који на 
њему раде, од њихових теоријских знања, вредносне оријентације, практич-
них компетенција (Bašić 2000). По Ђорђевићу (2003) курикулум представља 
системске рационалне структуре на основу којих су организовани процеси 
учења. Поменуте структуре успостављају приоритете помоћу којих учени-
ци стичу различита знања и укупну појмовну основу према којој се управља 
процес учења (Vilotijević 2009: 12). Међутим, поједини сматрају да је оправ-
дано тумачити реални курикулум одговарајуће установе као целокупно ис-
куство свих учесника процеса и интерактивни ниво културолошких детер-
минација, искуства, интереса и вредносних оријентација појединаца у про-
цесу (Jaeckle 2006). Посебна вредност курикулума је у компетентном и хума-
нистичком приступу, интегрисаности, развоју, флексибилности, решавању 
проблемских ситуација, комуникацији и др. 
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Структура курикулума

Примарни циљ курикулума школе је да се подигне квалитет рада. 
Структура курикулума се може схватати као ниво вредносних оријентација, 
образаца понашања, норми, принципа, циљева, улога и задатака на нивоу 
појединаца и друштвене заједнице. Структурни квалитет је учешће свих ви-
талних чинилаца у процесу. Структуру не можемо схватити као скуп ком-
поненти, већ искључиво као однос између тих компоненти. Најбитније ком-
поненте наставног плана и програма су области које су међусобно интерак-
тивне (Marsh 1994), лична парадигма ученика и наставника, као референт-
ни облик идеoлогија курикулума, планирање и развој курикулума, као и уп-
рављање наставним програмом. Овим начином донекле занемарујемо уло-
ге других знатно заинтересованих учесника као што су родитељи и шира 
друштвена заједница. Новија истраживања приказују да као основне де-
терминанте курикуларног приступа (Vilson i Farran 2012; Lieber i sar. 2010; 
Jonsson 2013) можемо разликовати: развојни приступ прилагођен индиви-
дуалним способностима и могућностима појединца, омогућавањем разли-
читих начина и извора учења – разумевање и вредновање личног учења и 
учења о учењу, подржавање креативности и стваралаштва као и интегрални 
приступ тј. разумевање развоја појединца као холистичког процеса (процес 
треба посматрати као целину, а не као збир појединих делова).

Поједини научници као нпр. Пурит препознају у наставном плану и про-
граму да је иновативно управо одговорност свих фактора у процесу, ефикас-
ност у решавању проблемске ситуације и заједничка евалуација која служи као 
повратна информација и полазна основа за даљи развој. Све педагошке рас-
праве о курикулуму наводе поједине делове и главне појмове везане за њега. 
Исходи образовања и резултати образовне праксе, могу се пратити, вредно-
вати и реално утврдити. Таквим приступом одређујемо знања, умећа, ставо-
ве и вредности које сваки ученик развија у домену одређеног нивоа образо-
вања. Поред исхода срећемо се и са појмовима образовне области и образовни 
циклуси. „Образовне области, сродни наставни предмети повезани у једну об-
ласт како би се осигурало смислено повезивање и прожимање наставних садр-
жаја, вертикална и хоризонтална кохерентност програма, а ученицима обезбе-
дила изградња система појмова и знања. Образовни циклус једног нивоа обра-
зовања које се разликују у функционалном и организационом смислу, а засни-
ване су на узрасним и и развојним карактеристикама ученика” (Школски про-
грам, 2003). Теме могу бити различите по општости и могу потицати из раз-
личитих домена. Оне се обрађују према дефинисаним циљевима и исходима 
и представљају пример интегрисаног учења. У новој концепцији курикулума  
најбитније је што се помера тежиште образовне праксе са садржаја на циљеве и 
исходе образовања који су јасно дефинисани за сваки ниво образовања.
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Оваква курикуларна компетенција отвара систем образовања у суштин-
ском значењу тог појма. Принципи, циљеви и исходи који трасирају правац 
новог курикулума почели су се дефинисати у складу са развојним и образов-
ним потребама, интересима, као и интересовањима ученика, савременог жи-
вота и друштвеним, економским и културним потребама (Квалитетно обра-
зовање за све, 2004). Савремена концепција курикулума пружа могућност нас-
тавницима да сами бирају адекватне садржаје и методе рада у складу са це-
локупним контекстом у којем се одвија процес образовања, што представља 
могућност да до изражаја дође наставникова креативност, способност и ком-
петентност. По новој стратегији курикулума образовне области постају пола-
зиште за стварање курикулума, што омугућава успостављање хоризонталне и 
вертикалне повезаности у оквиру школског курикулума. Овакв приступ ути-
че на побољшање квалитета учења и функционалног знања које ученици сти-
чу и развијају, али и наставници развијају тимски рад и већу сарадњу. Шко-
лама се, кроз нову стратегију савременог курикулума, даје већа аутономија у 
дефинисању курикулума по којем раде. Усмереност на исходе образовања, ин-
тегрисање предмета у области, остваривање простора за аутономију и развој 
школа и наставника представља такав процес који све чиниоце у образовању 
подстиче на ефикаснију реализацију свог рада.

На обликовање и развој курикулума утиче више фактора као што су на-
ционални, реални и прикривени куриркулум, образовне политике друштве-
не заједнице и појединци. Друштвену заједницу, тј културу заједнице можемо 
препознати у вредностима и нормама као полазну тачку, али и комуникација 
и понашање као перципираним варијаблама које доста утичу на развој кури-
кулума. Битан је такође и социјални фактор који одсликава економску и поли-
тичку природу друштва где се образовни систем развија као и ниво техноло-
гије у њему. Наставници, али и други актери који су укључени у обликовање 
курикулума као нпр. што су родитељи, академска заједница, влада државе, по-
литичке партије и др. могу имати и специфичне интересе. Поменути интереси 
могу бити конструктивни, али могу и деловати ограничавајуће (законски окви-
ри државне политике), такође, могу бити и супротстављени интереси настав-
ника и родитеља. Из поменутих разлога курикулум треба посматрати као ком-
плексан процес који захтева конструктивну дискусију. Акер и сарадници (2010) 
уочавају перспективе развоја курикулума као: разговор који подразумева уоча-
вање вредности знања и компетенција у друштву; технички и професионални 
ниво као изазов повезивања сврхе, реалности имплементације (спровођења) и 
исхода процеса, као и друштвено-политичка перспектива као процес доноше-
ња одлука заснованог на различитим вредностима и интересима. Развој ориги-
налног курикулума установе односи се првенствено на примењене стратегије 
учења и однос између учесника процеса. Под планирањем стратегије учења 
сматрамо: очекивани исход, учење, стратегије учења и обрасци, материјални 
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ресурси којима располажемо и ресурси за учење, садржаји, учење учења, улоге 
појединаца нпр. ученика, наставника, родитеља, сарадње и тимског рада, вре-
ме и место учења, праћење напретка. У оквиру образовне политике оквирни 
наставни план и програм најчешће је усмерен на: циљ, сврху и садржај оквира. 
Реални курикулум који се односи на конкретну установу разрађује све процесе 
учења компоненти као могућности које треба развити у зависности од интере-
са, способности и умешности појединаца. Учење појединца се схвата као ин-
тегрисани процес који има сазнајну као и афективну и психомоторичку ком-
поненту. Улоге наставника и стручних сарадника су да охрабрују и подржавају 
процес учења, праћења и евалуације као полазне основе за даље планирање и 
развој. Такође и материјални ресурси имају своје место у свему овоме које није 
занемарујуће у показатељу квалитета. Акер даље сматра да је комуникација на 
оперативном нивоу личног учења и интеракција са другим факторима, а раз-
вој комуникацијских компетенција очекивани исход. Потешкоће у развијању 
курикулума уочљиве су као разлика која је опредељена у образовној политици 
и посматраној стварности и недостатак корелације између курикуларних про-
мена са другим сегментима система као што је екстерна евалуација. Однос из-
међу фактора курикулума је кључна одредница квалитета и развоја наставног 
плана и програма. Однос између њих треба да буде сараднички са тенденцијом 
развоја партнерства као равноправног сарадничког односа. Напушта се став 
да је улога наставника примарно поучавање и вођење, а све више се заговара 
заједничко учење у којем је дете предмет властитог учења, а може бити и извор 
за наставнике и остале учеснике у образовању (Griffin i Care 2015; Taguma i sar. 
2012; Slunjski 2011). Професионалне компетенције наставника препознатљиве 
су у правовременом и адекватном деловању као одговор на изражене потребе 
деце и родитеља. Улога наставника није да процењује, већ да разуме и да афир-
мативно процењује напоре и постигнућа и да усмерава на конструктивно ре-
шавање могућих проблемских ситуација. Природа заједничког решавања од-
говарајућих проблема је друштвена комуникација, размена идеја, заједничко 
фокусирање проблема, као и однос васпитно-образовних поступака и исхо-
да (Griffin i Care 2015). Деловање таквим сарадничким приступом сваки ко-
рак чини видљивим и доступним обостраној анализи. На тај начин учесници 
у процесу договарају план деловања, улоге и задужења. Процењују се различи-
те опције, а након анализе повратних информација, ако је потребно, планови 
се могу и редефинисати. Развојна постигнућа и индивидуални напредак уче-
ника се прати и документује. Прикупљене информације и лична запажања се 
упоређују и оцењују, а посебно се подстиче самооцењивање. Важан предуслов 
за развој курикулума је сарадња која има когнитивни и друштвени, односно 
социјални значај за развој компетенција. Ангажовање родитеља у осмишља-
вање, имплементацију, развој и евалуацију курикулума је предуслов за квали-
тет. Сараднички однос подразумева двосмерну комуникацију, па је због тога 
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ангажовање родитеља и наставника оправдано за целокупну атмосферу у шко-
ли и преношење позитивних искустава родитеља (Viskovic 2015). Оправдано 
је да постоје и одређене сумње у лични допринос појединца развоју курикулу-
ма. У току израде курикулума свакако стоји да је самопроцена особе која је ак-
тивно укључена у процес значајнија него процена посматрача. Подстицањем 
ученика и родитеља да процене свој лични допринос и дају лични поглед своје 
улоге омогућавамо другим учесницима процеса разумевање промена поједин-
ца и његовог учења. Тако када смо у ситуацији где проблем није решен, у сарад-
ничком односу сви имају могућност за учење и даљи развој. Тагума и сарадни-
ци (2012) сматрају да се процес стварања и развоја курикулума као развоја ре-
флексивне праксе и учења свих учесника може сматрати као процесни квали-
тет насупрот структуралном квалитету. Научници Sanford De Rousie i Biearm 
(2012) истичу развој социо-емоционалних компетенција појединаца као дуго-
рочну предност хуманистички усмереног курикулума у односу на нефлекси-
билно постављене наставне планове и програме. У Лиеберовој студији одржи-
вости курикуларних промена (Lieber i sar. 2010) наглашава се значај школске 
културе и социјалне подршке за развој курикулума. Појединци попут Џонсона 
(Jonssom 2013) сматрају да је потребан развој комуникацијских компетенција 
свих учесника у процесу. За добру израду курикулума неопходно је квалитет-
но формално образовање као и перманентно усавршавање стручних сарадни-
ка и наставника (Ljubetic i sar. 2014). Већи број аутора је мишљења да је потреб-
но прилагодити курикулум локалним условима и националним карактеристи-
кама, док су поједини аутори (Tagum i sar. 2012) мишљења да компаративне 
предности различитих модела курикулума  као и педагошких стратегија нису 
у довољној мери истражене. Зато је оправдано прихватити систематску ева-
луацију процеса као компоненту курикулума и омогућити значајније укључи-
вање друштвеног окружења.

Закључак

Савремено друштво захтева развој хуманистичког и отвореног васпит-
но-образовног курикулума који би променио строго структуриране наставне 
планове и програме у школама. Курикуларни приступ би сачињавао оквирно 
постављене циљеве, вредности, норме као и стратегије учења које се опера-
ционализују у изворним условима. Сам процес учења је усмерен на развој ин-
дивидуалних компетенција, јер се овим приступом комбинују знање, вештина 
примене, потврђивање ставова, добра социјализација и моралност. Квалитет-
но обликовање курикулума подразумева добру сарадњу свих учесника у овом 
процесу као што су: стручни сарадници, наставници, ученици, друштвена сре-
дина. На тај начин курикулум је обликован интерактивним деловањем свих 
заинтересованих учесника у том процесу. Циљ образовног процеса хуманис-
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тички оријентисаног курикуларног приступа је лични развој појединца који 
доприноси добробити друштва. Из тог разлога је добро прихватити васпит-
но-образовни курикулум као могућност перманентне промене која прихва-
та трајне вредности и усавршава се новим достигнућима у науци. Оваквим 
приступом свим учесницима у овом процесу је дата могућност да реализују 
своје циљеве и задатке према идивидуалним могућностима.    

Литература

•	 Ђорђевић, Ј. (2003). Схватање о курикулуму и његова улога у настави, 
„Педагошка стварност”, 1–2.

•	 Akker, J., Fesoglio, D., Mulder, H. (2010). A curriculum perspective on 
plurilingual education. Netherlands Institute for Curriculum Development: 
Council of Europe.

•	 Bašić, S. (2000). Koncept prikrivenog kurikuluma. Napredak, 141 (2), 170–180.
•	 Care, E., Griffin, P., Claire Scoular, C., Awwal, N., Zoanetti (2015). Collaborative 

Problem Solving Tasks. In: P. Griffin, E. Care (Eds.). Assessment and Teaching 
of 21st Century Skills. Methods and Approach. Dordrecht: Springer.

•	 Griffin, P., Care E. (2015). Assessment and Teaching of 21st Century Skills.
•	 Jaeckle, S. (2006) Managing Yourself and Your Learning. In: T. Bruce (Ed.). Early 

Childhood, 1–10. London, Thousand Oakes, New Delhi: SAGE Publications.
•	 Jonsson, A. (2013). Creating curriculum in preschool context: focus on 

qualitative differences in teachers’ communication with the youngest 
children. Retrived 12. 6. 2015. from http://www.diva-portal.org/smash/record.
jsf?pid=diva2:638332

•	 Ljubetić, M., Visković, I., Slunjski, E. (2014) More successful education of 
preschool teachers by consensus – the delphi method (Croatian experience). 
International Journal of Physical & Social Sciences, 4 (4), 217–237.

•	 Marsh, C. J. (1994). Kurikulum: temeljni pojmovi. Zagreb: EDUCA.
•	 Mijatović, A., Previšić, V., Žužul, A. (2000). Kulturni identitet i nacionalni 

kurikulum. Napredak, 141 (2), 135–145.
•	 Lieber, J., Butera, G., Hanson, M., Palmer, S., Horn, E., Czaja, C. (2010). 

Sustainability of a preschool curriculum: What encourages continued use 
among teachers? NHSA Dialog, 13 (4), 225–242.

•	 Previšić, V. (2007). Kurikulum: teorije, metodologija, sadržaj, struktura. Zagreb: 
Zavod za pedagogiju i Školska knjiga.

•	 Sanford DeRousie, R. M., Bierman, K. L. (2012). Examining the sustainability of 
an evidence-based preschool curriculum: The REDI program. Early childhood 
research quarterly, 27 (1), 55–65.

•	 Vilotijevic, N. (2009). Vrednovanje i školski kurikulum. Beograd: Školska knjiga.



392

•	 Visković, I. (2015): Kurikularni pristup institucionalnom odgoju i obrazovanju. 
Učenje i nastava. (1), 457–468.

•	 Slunjski, E. (2001). Integrirani predškolski kurikulum. Zagreb: Mali profesor.
•	 Slunjski, E. (2011). Kurikulum ranog odgoja – istraživanje i konstrukcija. 

Zagreb: Školska knjiga.
•	 Taguma, M., Litjens, I., Makowiecki, K. (2012). Quality Matters in Early 

Childhood Education and Care. Paris: OECD.
•	 Wilson, S. J., Farran, D. C. (2012). Experimental Evaluation of the Tools of the 

Mind Preschool Curriculum. Society for Research on Educational Effectiveness. 
Retrived 15. 8. 2015. from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED530179.pdf 

Nada Vilotijević 
Ivko Nikolić 

Gorana Starijaš

CURRICULAR APPROACH TO SCHOOL PLANNING

Summary

Pedagogy today recognizes the importance of an original and flexible 
educational approach adapted to individual abilities and abilities of students. 
Such an approach requires the abandonment of strictly structured plans and 
programs in schools, and the design and development of an open and humanis-
tic-oriented curriculum that advocates access to competence. The purpose of a 
flexible and development-oriented curriculum is to understand an individual 
in an interactive relationship with the environment, ways, sources, and learn-
ing content, and the ultimate outcome is to represents the development of a 
competent person. The aim of the paper is to present a cooperative relation-
ship between all participants in the educational process, such as: a student, a 
teacher, a parent, and a wider community. The student is accepted as an active 
participant in personal development and education. A cooperative relation-
ship with parents is being initiated, and various forms of involving pupils and 
parents in the planning, realization and evaluation of the teaching process are 
being developed and integration. With this paper we want to point out that the 
value of the curriculum is recognized in the cooperative relationship between 
all participants in the process. In this paper is separated and argued curricular 
approach to planning in a school achieves the personal development of an in-
dividual who benefits the welfare of society. This paper, also gives an overview 
of the curriculum design and development indicators based on the analysis of 
relevant literature.

Keywords: curriculum, curriculum design factors, planning, interac-
tion and evaluation.



393

УДК: 371.671.046.12:511.12
371.3::512.12]:159.955

Маријана Ж. Зељић1

Милана М. Дабић Боричић

Учитељски факултет, Универзитет у Београду 

УЏБЕНИК У ФУНКЦИЈИ РАЗВИЈАЊА 
МУЛТИПЛИКАТИВНОГ МИШЉЕЊА2

Резиме: Већ неколико деценија истраживања се фокусирају на 
испитивање и развој мултипликативног мишљења, а нарочито на 
прелаз са адитивног на мултипликативни начин мишљења. Мул-
типликативно мишљење има шире значење од сабирања једнаких са-
бирака. Флексибилно и адаптивно коришћење ефикасних стратегија 
множења важан је показатељ мултипликативног мишљења. Поуча-
вање различитих стратегија множења важно је из два основна разлога: 
коришћење стратегија има позитиван ефекат на учење и постигнућа 
ученика и неопходан је услов за трајност и проширивање претходно 
стечених знања (Liu et al. 2015). Предмет истраживања које смо реа-
лизовали јесте начин структурисања садржаја и методички приступи 
наставној теми Множење у уџбеницима за други разред основног обра-
зовања. Циљ овог рада је усмерен на: 1) идентификовање стратегија 
множења у уџбеницима; 2) идентификовање различитих врста семан-
тичке структуре текстуалних задатака који се користе. Резултати 
истраживања показаују да се у анализираним уџбеницима множење 
уводи као сабирање једнаких сабирака, да се занемарује развој различи-
тих стратегија множења, као и развој мултипликативног мишљења. 
У анализираним уџбеницима доминантно се користе задаци еквива-
лентних група и мултипликативног поређења.

Кључне речи: стратегије множења, мултипликативно 
мишљење, текстуални задаци, уџбеник.

Увод

Тешкоће при учењу множења документоване су у бројним истражи
вањима (Steel and Funnell 2001; Baroody 2006; Downton 2008; Baroody et al. 
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квалитета базичног образовања и васпитања”, број 179020, Учитељског факултета у Београду.
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2009. и др.). Прелазак са адитивног на мултипликативни начин мишљења 
види се као изузетно важно питање које је разматрано у бројним студија
ма (Baroody 2006; Downton 2008; Baroody et al. 2009). Иако поновљено саби
рање често остаје имплицитан, несвесни и примитивни модел за множење 
(Fischbein et al. 1985), бројни аутори наглашавају да је овај модел непотпун и 
да је потребна значајна квалитативна промена како би се добила основа за 
мултипликативно мишљење. Овој промени се у литератури прилази са ас
пекта семантичке структуре проблема (најчешће текстуалног задатка) који 
представља мултипликативну ситуацију, а наведени проблеми посматрају се 
као основа за развијање интуитивних стратегија множења. 

Истраживања показују да ученици могу да реше разноврснe текстуал
не задатке који се односе на множење пре него што им се дају формалне ин
струкције о операцији (Kouba 1989; Mulligan and Mitchelmore 1997). Ученици 
користе широк дијапазон стратегија за решавање текстуалних задатака, што 
је довело до закључка да поседују различите интуитивне моделе множења и 
дељења. У литератури се најчешће издвајају следеће семантичке структуре 
текстуалних задатака који се односе на множење (Greer 1992): 1. Еквивалент
не (једнаке) групе (пример: 2 стола, сваки са по четворо деце); 2. Мултипли
кативно поређење (пример: 3 пута више дечака него девојчица); 3. Правоуга
она област (пример: 3 реда по четворо деце); 4. Декартов производ (пример: 
број могућих плесних парова са 4 дечака и 3 девојчице).

Придавање велике пажње семантичкој структури проблема последи
ца је става да је разумевање квантитативних односа у проблему важније од 
знања чињеница о множењу, јер је суштинско за развој способности мате
матичког расуђивања деце (Stein et al. 2006). Осим тога, развој интуитивних 
стратегија рачунања условљен је семантичком структуром проблема. Мули
ган и Мичелмор (Mulligan and Mitchelmore 1997) стављају акценат на развој 
интуитивних модела, које су дефинисали као унутрашњу менталну структу
ру која одговара класи стратегија рачунања. Интерес за истраживање инту
итивних модела ученика лежи у ставу да се они формирају у раном узрасту 
и снажно утичу на ученичко разумевање комплекснијих мултипликативних 
ситуација. Ови аутори испитивали су интуитивне стратегије код деце 2. и 3. 
разреда, а коришћена су 24 задатка који се могу разврстати у четири основне 
семантичке структуре. Утврђено је да су ученици користили 3 основна ин
туитивна модела и у оквиру њих одређене стратегије рачунања: 1) Бројање 
(директно – један по један, ритмичко пребројавање и пребројавање са прес
коком); 2) Поновљено сабирање (Сабирање једнаких сабирака, Сабирање 
„дуплих” сабирака); 3) Мултипликативна операција (Знање чињеница/про
извода и изведених чињеница/производа). Ученици су током времена пока
зали конзистентан напредак интуитивног модела унутар сваке семантичке 
структуре проблема: од директног бројања, преко поновљеног сабирања до 
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мултипликативне операције. У наведеном истраживању структура префе
рираних интуитивних модела није нужно повезана са семантичком струк
туром проблема (сви интуитивни модели присутни су на свим семантич
ким структурама задатака). Даунтон и Саливан (Downton and Sullivan 2017) 
истичу да је већина приступа множењу конципирана тако да се почиње са 
једноставним примерима, а да се затим прогресивно уводе сложене страте
гије, али је могућ и користан и обрнути пут. Они су у студији са ученицима 
3. разреда основне школе (старости 8 и 9 година) радили на развијању раз
личитих стратегија множења, а да ученици пре експерименталног програма 
нису учили никакве стратегије множења. Током трајања програма (3 седми
це) ученици су радили у паровима у циљу проналажења различитих начина 
за решавање задатака различите семантичке структуре. Учитељ није никада 
показао стратегију решења, нити указао која стратегија је пожељна. Страте
гије које су ученици користили су следеће: 

1) Прелазно пребројавање; 
2) Дуплирање и вишеструко бројање. Ученик визуелизује групе и зна 

чињенице, али се ослања на бројање са прескакањем или на комбинацију 
бројања и дуплирања (нпр. ученик закључи да је 3 пута 8 једнако 24 тако што 
броји по 8, а када рачуна 6 пута 8 удвостручи 24);

3) Дуплирање и половљење. Ученик за рачунање 8 пута 13 полази од 
двоструког 13, добија да је то 26; 26 и 26 је 52 (то је 4 пута); 52 и 52 је 104;

4) Мултипликативно рачунање / ослањање на знање познатих чиње-
ница. Парадигматски пример је: „Знам да 8 пута 12 јесте 96, па ћу само дода
ти 8 да бих добио 104, а то је 13 пута 8.”; 

5) Холистичко размишљање. Ученик користи правила аритметике и/
или процену: „Знам да 15 пута 6 јесте 90, а онда сам узео 12 да бих добио 13 
пута 6, и то је 78.” Коришћење правила аритметике илуструје одговор сле
дећег ученика: „Било је 8 кутија по 14. Ја знам колико је 8 пута 10 и 8 пута 4, 
па је то 80 плус 32.”

Основни закључак истраживања јесте да подстицање ученика да се 
баве сложеним задацима подстиче употребу софистицираних стратегија. 
Овај налаз је у супротности са истраживањима (Cooney et al. 1988; Kouba 
1989; Mulligan and Mitchelmore 1997; Steel and Funnell 2001) која говоре у при
лог томе да ученици упознају нову стратегију множења на задацима чија је 
семантичка структура ученицима позната и када су већ меморисали неке 
производе. Мултипликативне стратегије (дуплирање/половљење, мултипли
кативни рачун, холистичко мишљење) чинило је 78% (96 од 123) ученичких 
стратегија. Ово сугерише да ученици који конзистентно користе ове страте
гије размишљају мултипликативно, а не само адитивно. Најмањи број мул
типликативних стратегија коришћен је на задацима једнаких група. Учени
ци су били упознати са семантичком структуром задатака једнаких група, па 
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се може закључити да познате ситуације и употреба конкретних материјала 
промовишу адитивно мишљење (Downton and Sullivan 2017). То не значи да 
они не могу користити софистициране стратегије на лакшим задацима, већ 
само да их не бирају у том контексту.

Истраживања (нпр. Sherin and Fuson 2005) показују да у периоду 
учења множења једноцифрених бројева промене у коришћењу стратегија 
првенствено треба да буду резултат систематског поучавања. Стил и Фунел 
(Steel and Funnell 2001) истичу да ученицима треба помоћ како би напре
довали од коришћења мање ефикасних стратегија и процедура које су осе
тљиве на грешке до ефикаснијих стратегија. Многи аутори такође истичу да 
напредовање од мање ефикасних стратегија (пребројавања и сабирања) до 
ефикаснијих, не мора нужно да се деси када у школи није посвећена пажња 
развијању стратегија (Siegler 1988; Siegler and Shipley 1995; Steel and Funnell 
2001). Коришћење различитих стратегија множења важно је зато што има 
позитиван ефекат на учење и постигнуће ученика и представља неопходан 
услов за трајност и проширивање претходно стечених знања (Liu et al. 2015).

У литератури се могу пронаћи различити приступи поучавању мно
жења. На пример, једна од метода описује три корака које треба применти 
при увођењу операција: (1) развијање разумевања операције; (2) развијање 
различитих стратегија множења; и (3) примена стратегија и избор стратегије 
(Van de Walle 2001). Куба и Франклин (Kouba and Franklin 1993) сматрају је 
да је при увођењу операције множења важно: (1) понудити ученицима ши
рок спектар ситуација у којима је операција множења одговарајућа; (2) ох
рабрити ученике да користе сопствено размишљање; и (3) флексибилно ко
ристити различите репрезентације. Питање које је потребно пажљиво раз
мотрити при осмишљавању методичког приступа операцији множења јесте 
начин структурисања садржаја. Систематска обрада множења једноцифре
них бројева, а чији је циљ развијање и флексибилно коришћење различитих 
стратегија, захтева и адекватно структурисање садржаја. У том смислу у ли
тератури се могу наћи предлози структуре садржаја која се ослања на сле
деће појмове и активности  (Van de Walle et al. 2013): 1. Дуплирање (произ
води који имају чинилац 2); 2. Множење са 5 (наведени производи сматрају 
се „лаким и очигледним”); 3. Нула и јединица као чиниоци; 4. Множење са 9 
(производи са чиниоцем 9 укључују највеће производе, али могу бити међу 
најлакшим за учење, јер постоји неколико стратегија који подржавају њихо
во учење: 7 ∙ 9 = 7 ∙ 10 – 7); 5. Употреба познатих производа да би се израчу
нао нови производ (један чинилац се растави, па се проблем декомпонује у 
два проблема: 7 ∙ 8 = 7 ∙ 4 + 7 ∙ 4).

Као приступ који опстаје упркос бројним резултатима који говоре o 
нефункционалности истог, наводи се приступ у коме се након увођења зна
чења операције множења као уније једнакобројних скупова инсистира на 
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меморисању таблице множења (Baroody 2006; Sherin and Fuson 2005). Ово 
„пасивно складиштење” (идеја да ученици могу меморисати таблицу) значи 
да ученици памте 100 одвојених чињеница и примењују их у решавању про
блема.

Притисак на ученике у виду брзог пропитивања таблице множења уз 
временско ограничење за давање одговора могу изазвати анксиозност код 
ученика, што може довести до недостатка мотивације и стварања негативног 
односа према математици (Isaacs and Carroll 1999). Такав приступ подржава 
веровање да математика подразумева памћење и меморисање пре него резо
новање и решавања проблема (Sherin and Fuson 2005). Баруди (Baroody 2006) 
напомиње да овај приступ учења аритметичких операција негативно утиче 
на развој свих компонената математичких способности и указује на следећа 
ограничења: неефикасност (има превише чињеница које треба запамтити), 
неодговарајућа примена (ученици погрешно користе меморисане чињенице 
и не проверавају њихову тачност) и нефлексибилност (ученици не развијају 
флексибилне стратегије рачунања).

Методолошки оквир истраживања

Предмет истраживања које смо реализовали јесте начин структури
сања садржаја и заступљеност различитих стратегија множења у уџбеници
ма за други разред основног образовања. У програму за други разред ма
тематике у Републици Србији (Правилник о наставном плану и програму 
за први и други разред основног образовања и васпитања, Службени гла
сник РС – Просветни гласник, бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006 и 
2/2008) као оперативни задататак везан за множење једноцифрених бројева 
наводи се да ученици треба да „савладају таблицу множења једноцифрених 
бројева и одговарајуће случајеве дељења (до аутоматизма)”. Као начин оства
ривања програма наводи се следеће: „Овај блок (блок бројева до 100) је та-
кође природна целина затворена за множење једноцифрених бројева. Закони 
размене чинилаца, множења збира и разлике бројем, утемељују се и користе 
за изградњу таблице множења с циљем њеног спонтаног запамћивања”.

Методичко упутство за начин остваривања програма можемо схвати
ти као захтев за примену правила аритметике као основе за различите стра
тегије множења једноцифрених бројева. У том смислу можемо рећи да про
грам подржава развијање различитих стратегија множења. Намера нам је 
била да испитамо начин на који програмом прописане садржаје и оператив
не задатке аутори уџбеника даље развијају и да сагледамо начин на који уџбе
ници подржавају развијање мултипликативног мишљења и стратешке фле
ксибилности у рачунању. За истраживање методичког приступа множења у 
уџбеницима фокус је на три димензије (Van de walle 2001; Fuson 2003): (1)  
структура садржаја у функцији развијања стратегија множења; (2) ситуације 
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и проблеми који се користе за развијање значења операције множења; (3) 
коришћење различитих стратегија множења. Када је реч о ситуацијама за 
развијање значења множења наш фокус је семантичка структура задатака и 
репрезентације које су коришћене.

По да ци су при ку пље ни при ме ном ме то де ана ли зе са др жа ја, од но сно 
ана ли зом уџ бе ника за ма те ма ти ку (дру ги раз ред). Је ди ни це ана ли зе са др жа
ја чи ни ле су лек ци је ко је се од но се на множење једноцифрених бројева. Узо
рак уџбеника који су обухваћени анализом чине уџбенички комплети изда
вачких кућа Клет (Поповић и сар. 2016) и Нови Логос (Тахировић и Иванче
вић 2016). Критеријум за избор ових уџбеника је чињеница да су ови уџбе
ници прва два избора3 учитеља од школске 2016/2017. до 2018/2019. године 
(заједно чине више од 50%).

Анализа и интерпретација резултата истраживања

Структурисање садржаја. Први ниво анализе уџбеника односио се на 
идентификовање и регистровање редоследа наставних јединица у оквиру те
матске целине. Наша анализа уџбеника усмерена је на испитивање каракте
ристика појмовне структуре математичких садржаја у погледу начина струк
турисања и разрађености садржаја. У оба анализирана уџбеника обрађује се 
множење сваким бројем (и сваког броја) као посебна лекција. Kроз две лек
ције обрађује се појам множења и производа и уводи одговарајући матема
тички језик (знак пута, чиниоци, производ). Редослед увођења производа у 
оба уџбеника јесте следећи: множење бројем и броја 2, затим множење броја 
(и бројем): 10, 5, 4, 3, 6, 7, 8 и 9. Разлика у структури садржаја је у томе што 
се у Логосовом уџбенику множење са 0 и 1 обрађује после множења са 2, 3, 
4 и 5 и 10, а у Клетовом уџбенику се множење са 0 и 1 обрађује након обра
де таблице множења, што је у супротности са ставом да је разумевање наве
дених производа од суштинске важности за разумевање рачунске операције 
множења и да те производе треба увести на почетку наставне теме (Van de 
Walle et al. 2013). У уџбеницима су заступљена правила аритметике, чијом 
је применом могућа системска изградња таблице множења, што представља 
адекватну структуру (Fuson 2003; Van de Walle 2001; Van de Walle et al. 2013). 
Међутим, у ова два уџбеника приметна је разлика „у месту” увођења арит
метичких правила. У Клетовом уџбенику замена места чинилаца се обрађује 
одмах након увођења појма производа, што има своје пуно методичко оп
равдање. Правила множења збира и разлике бројем, као и здруживања чи
нилаца у истом уџбенику уводе се након изградње „мале таблице” (5x5). Мо
жемо рећи да је структура појмова адекватна и омогућава изградњу табли
це множења и примену правила аритметике у поступцима рачунања (а не 
меморисања) производа. У Логосовом уџбенику замена места чинилаца об

3  http://opendata.mpn.gov.rs/rezultatikompleti.html 
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рађује се на крају теме, када се не види оперативна примена правила као ра
чунске олакшице. Правила множења збира и разлике уводе се након обраде 
множења бројева 6 и 7, док се правило здруживања чинилаца не уводи у ок
виру теме множења једноцифрених бројева.

Оно што је приметно у оба уџбеника јесте да се множење бројем 9 (и 
броја 9) уводи на крају теме, што је у супротности са претходно поменутим 
истраживањем (Van de Walle et al. 2013). Наиме, у производима са чиниоцем 
9 очигледна је ефикасност и потреба примене стратегија множења. Ван де 
Вале и сарадници (Van de Walle et al. 2013) у методичкој разради садржаја ис
тичу да се експлицитно обраде производи са чиниоцима 2, 5, 0, 1 и 9, а оста
ли производи се сагледавају као употреба и комбинација наведених произ
вода. Узимајући у обзир истраживања и ставове наведене у теоријском окви
ру рада (Isaacs and Carroll 1999; Shrin and Fuson 2005; Baroody 2006; Baroody 
et al. 2009), можемо поставити питање да ли је за разумевање значења појма 
множења оправдана обрада множења са сваким бројем (и сваког броја) по
наособ и издвајање засебних лекција. Да ли се на тај начин код ученика може 
развити веровање да појмови и производи нису повезани и на тај начин не
повољно утицати на развој мултипликативног мишљења и става о матема
тици уопште?

Стратегије множења. Након разматрања структуре садржаја нас
тавне теме у уџбеницима, још један фокус наше анализе био је идентифи
ковање стратегија множења и методичког приступа множењу једноцифре
них бројева. Шерин и Фусон (Sherin and Fuson 2005) наглашавају да  је обра
да таблице множења критично време за развијање и разумевање стратегија 
множења и мултипликативног мишљења. У уџбеницима које смо анализира
ли, у рачунању вредности производа се користи скоро искључиво стратегија 
поновљеног сабирања (Fischbein et al. 1985). Навешћемо одређења операције 
множења у уџбеницима: 

„Збир једнаких сабирака краће записујемо користећи нову рачунску опе
рацију – множење.” (Поповић и сар, 2016: 38)

„Збир једнаких сабирака можеш приказати и множењем. Због тога се каже 
да је множење скраћено сабирање једнаких сабирака.” (Тахировић и Иванче
вић 2016: 73) 

У Логосовом уџбенику стратегија поновљеног сабирања је присутна 
у свим задацима, док се у Клетовом уџбенику у свакој лекцији појављује и 
пребројавање са прескоком кроз следећи тип задатака: 

Настави низове: 5, 10, 15, ....           10, 20, 30, ....
У оваквим задацима имплицитно је присутно множење, иако се не 

тражи експлицитно сагледавање структуре чланова низа и њихово записи
вање у облику производа.
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Дискусија о различитим стратегијама множења нужно повлачи и пи
тање да ли ученици морају бити формално упознати са аритметичким пра
вилима која се виде као основна стратегија. Један поглед истраживача је 
да ученици треба да буду упознати са аритметичким правилима чија при
мена омогућава изградњу таблице множења и примену правила као стра
тегије множења једноцифрених бројева (Van de Walle 2001; Fuson 2003; Van 
de Walle et al. 2013). Друго виђење истраживача (Kouba 1989; Mulligan and 
Mitchelmore 1997 и др.) јесте да увођење аритметичких правила пре развоја 
стратегија множења није нужна, већ да и млађа деца могу равијати страте
гије (интуитивно) на задацима различите семантичке структуре. У школ
ском програму математике у Србији предвиђена је обрада правила аритме
тике, тако да интуитивне стратегије ученика могу бити подржане и формал
ним правилима. Међутим, анализа уџбеника показује да не постоји примена 
правила као олакшице у рачунању и као основе стратегија рачунања. Иако 
се уводе и обрађују правила аритметике, само се правило замене места чи
нилаца у Клетовом уџбенику ставља у функцију рачунања производа. Пра
вило се примењује у свакој лекцији тако што се кроз репрезентације уводи 
множење, нпр. броја 7, а множење бројем 7 се сагледава као примена прави
ла замене места чинилаца. У Логосовом уџбенику се на основу текстуалних 
задатака који одговарају семантичкој структури једнаких група уводи мно
жење одговарајућег броја, затим се инсистира на меморисању производа уз 
очекивање да ће ученици знати да множе и одговарајућим бројем.

Размотрићемо примену аритметичког правила множења збира и раз
лике бројем, а које је основа за многе стратегије множења. Иако се множење 
збира и разлике бројем уводи у Клетовом уџбенику пре множења бројева 6, 
7, 8 и 9, а у Логосовом уџбенику пре множења бројева 8 и 9, у анализираним 
уџбеницима не постоји захтев да се ова правила и примене ради лакшег ра
чунања. Као што је у теоријском делу рада истакнуто, производи са чинио
цем 9 могу бити међу најлакшим за учење, јер постоји неколико стратегија 
који подржавају њихово учење, као на пример  7 ∙ 9 = 7 ∙ 10 – 7 (Downton and 
Sullivan 2017; Van de Walle 2001; Sherin and Fuson 2005. и др.). 

У анализираним уџбеницима множење у којима је чинилац број 9 уво
ди се искључиво као збир једнаких сабирака (Слика 1). 

Стратегије коришћене у уџбеницима можемо окарактерисати као не
функционалне, а саме репрезентације можда чак и збуњујуће. Не може се оче
кивати да ће ученици заиста пребројавати све елементе приказане на Слици 1, 
а сам приказ директно не одсликава бројност. С обзиром на то да ученици већ 
добро знају значење операције множења као збира једнаких сабирака можемо 
поставити питање оправданости илустрација и њиховог ефекта.

У анализираним уџбеницима се производ у коме је чинилац број 9 не сагле
дава у односу на одговарајући производ у коме је чинилац број 10 (4 ∙ 9 = 4 ∙ 10 – 
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4). Такође нема примене других, рационалнијих стратегија као што је на пример 
дуплирање 4 ∙ 9 = 18 + 18 (Sherin and Fuson 2005; Downton and Sullivan 2017).

Слика 1: Множење броја и бројем 9  
(а. Поповић и сар. 2016; б. Тахировић и Иванчевић 2016)

Можемо рећи да је доминантан циљ у уџбеницима усмерен на мемори
сање правила, тј. захтев да се таблица множења одмах меморише и научи на
памет. Као што је напоменуто у теоријском делу рада, овакав приступ учења 
множења једноцифрених бојева може подржати веровање ученика да мате
матика подразумева меморисање чињеница, повећати анксиозност код уче
ника и негативно утицати на развој појединих компонената математичких 
способности (Isaacs and Carroll 1999; Sherin and Fuson 2005; Baroody 2006).

Семантичка структура текстуалних задатака. Важан аспект у 
увођењу множења, представљању значења ове операције и развоју страте
гија множења јесте семантичка структура задатака који се користе. Како смо 
представили у теоријском делу рада, истраживања подржавају став да мно
жење треба уводити на задацима различите структуре (Greer 1992; Downton 
and Sullivan 2017; Mulligan and Mitchelmore 1997; Steel and Funnell 2001; Sherin 
and Fuson 2005). На овај начин ученици имају прилику да користе модело
вање и развијају интуитивне стратегије. У анализираним уџбеницима кори
сте се задаци са семантичком структуром једнаких група и репрезентације 
које одговарају тим задацима. Задаци семантичке структуре поређења кори
сте се у лекцији Толико пута већи број и за толико већи број.
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Када су у питању текстуални задаци у радним свескама доминантни 
су задаци семантичке структуре једнаких група. У радној свесци издавачке 
куће Клет присутни су само задаци једнаких група и задаци поређења, док 
смо у радној свесци издавачке куће Логос поред задатака једнаких група и 
задатака поређења идентификовали и два задатка типа површине правоуга
оника. На основу ове анализе изводимо закључак да је избор структуре текс
туалних проблема у супротности са представљеним истраживањима и чини 
недовољни семантички оквир за развој различитих стратегија. 

Закључак

Бројна истраживања представљена у теоријском делу овог рада ука
зују да поучавање различитим стратегијама множења треба да буде експли
цитни део курикулума школске математике (Steel and Funnell 2001; Sherin 
and Fuson 2005; Liu et al. 2015). Иако Наставни програм у Србији импли
цитно омогућава употребу флексибилних стратегија рачунања увођењем од
говарајућих аритметичких правила, анализирани уџбеници не подржавају 
њихово развијање, поређење и процену њихове ефикасности. Стратегије 
које су коршћене у уџбеницима су неефиксане (стратегија поновљеног саби
рања и пребројавања са прескоком), а резултати претходних истраживања 
упућују да систематско обучавање неефикасним стратегијама не води раз
воју ефикасних стратегија, а самим тим, не води развоју мултипликативног 
мишљења (Siegler 1988; Steel and Funnell 2001).

У литератури је такође аргументовано да је разумевање квантитатив
них односа фундаментално за способности математичког расуђивања деце 
и важније од знања чињеница о множењу (Stein et al. 2006). Стога је потреб
но да ученици буду у прилици да разматрају задатке резличите структуре и 
да на тај начин имају могућност да развију сопствене стратегије множења. 
Анализирани уџбеници и радне свеске указују да задаци који представљају 
мултипликативне ситуације нису разноврсне структуре. Пажња у уџбени
цима је усмерена на меморисање, што може инхибирати развој стратегија и 
мултипликативног мишљења (Siegler 1988; Isaacs and Carroll 1999; Steel and 
Funnell 2001; Shrin and Fuson 2005; Baroody 2006; Baroody et al. 2009).

Представљена анализа упућује да аутори уџбеника треба да посве
те додатну пажњу структури задатака који описују мулитпликативну ситу
ацију, коришћењу репрезентација које описују ту структуру и развоју стра
тегија множења. Многи ученици неће бити спремни да одмах користе раз
личите стратегије, да их флексибилно примењују и оцењују њихову ефикас
ност, али треба да буде подржана могућност да ученику „нешто кликне”, да 
корисна идеја буде његова, а интуитивна стратегија развијена. Да би учитељи 
одлучили да ученицима понуде изазовне задатке, који захтевају мултипли
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кативно мишљење, битно је да имају избор таквих задатака у уџбеницимa, да 
буду упућени у истраживања која потвђују добробит при коришћењу таквих 
задатака, али морају и сами веровати да математика подразумева изградњу 
веза између појмова за коју је потребан додатни напор.
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TEXTBOOKS IN THE FUNCTION OF DEVELOPING 
MULTIPLICATIVE THINKING

Summary

In the last few decades the research has been focused on studying and 
developing multiplicative thinking. Special attention is given to studying the 
transition from additive to multiplicative thinking. Multiplicative thinking has 
a broader meaning than adding the equal addends. Although multiple addi-
tion often remains an implicit, unconscious, and primitive model for multiply-
ing (Fischbein, Deri, Nello & Marino, 1985), numerous authors emphasize 
that the multiple addition model is incomplete and that a qualitative change 
is needed for acquiring the basis for multiplicative thinking. There are two 
reasons for teaching different strategies of multiplying - using strategies has 
a positive effect on students’ studying and achievement and it is necessary for 
sustainability and extension of the previously acquired knowledge (Liu, Ding, 
Bing-Cheng, Zhang, 2015). The topic of this research is studying various ways 
in which the content could be structured and analyzing the methodological ap-
proaches in teaching the topic Multiplying in the textbooks for the second grade 
of elementary school. The aim of this paper is 1) to identify the strategies for 
multiplying in the textbooks; 2) to identify different types of semantical struc-
ture of word problems which are used. The results show that in the analyzed 
textbooks multiplying is introduced as adding the equal addends and that the 
development of different strategies and multiplicative thinking is neglected. The 
tasks with equivalent groups and multiplicative comparing are dominantly 
used in the analyzed textbooks.

Keywords: multiplying strategies, multiplicative thinking, word prob-
lems, textbook.
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РАСПОДЕЛА ГЕОМЕТРИЈСКИХ ЗАДАТАКА У 
УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ ПРЕМА КОГНИТИВНИМ 

ДОМЕНИМА ТИМСС ИСТРАЖИВАЊА2

Резиме: Уџбеник математике је помоћ учитељима приликом 
осмишљавања часова, те су његове анализе значајне за разумевање по-
стигнућа ученика на међународним истраживањима као што је ТИМ-
СС. Циљ истраживања је уочавање тенденција у расподели задатака 
из геометрије, у уџбеничким комплетима из математике за четврти 
разред основног образовања у Србији, с обзиром на когнитивне домене, 
те уочавање постоји ли разлика између расподеле задатака у уџбени-
цима коришћеним током ТИМСС 2011 и ТИМСС 2015 испитивања. У 
истраживању су коришћене дескриптивна метода и техника анализе 
садржаја. Коришћена је подела ТИМСС истраживања на когнитивне 
домене: знање, примена и резоновање. Резултати истраживања пока-
зују да је највише задатака знања, следе задаци примене и најмањим 
делом заступљени су задаци резоновања у свим анализираним уџбени-
цима. Потребно је пажљивије структурисање и осмишљавање задата-
ка из области геометрије, поготово у смислу прерасподеле задатака 
знања на рачун задатака примене и резоновања. Не постоји значајна 
разлика у расподели задатака из геометрије у уџбеницима коришћеним 
2011. и 2015. године. Сматрамо да су постигнућа ученика из Србије на 
ТИМСС 2015 испитивању у области геометрије очекивана, с обзиром 
на то да није било значајнијих промена, нити у уџбеницима матема-
тике, нити у наставном програму између два циклуса овог међународ-
ног испитивања.

Кључне речи: ТИМСС, когнитивни домени, уџбеник матема-
тике, геометрија, Србијa.

1 mila.jelic@uf.bg.ac.rs

2 Рад представља резултат рада на пројекту Концепције и стратегије обезбеђивања 
квалитета базичног образовања и васпитања, број 179020, Учитељског факултета у Београду.
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Увод

Међународна истраживања којим се про цењују знања и вештине уче
ника све више добијају пажњу истраживача из области образо вања. Међу
тим, циљ није утврдити позицију неке земље у односу на остале учеснице, 
већ низом истраживања пронаћи узроке, како ло шијих, тако и добрих резул
тата и тиме утица ти на њену образовну политику (Dindyal 2014; Јелић и Ђо
кић 2017). На последња два циклуса међународ ног тестирања ТИМСС 2011 
и ТИМСС 2015 уче ници четвртог разреда основне школе из Србије имају 
виши ниво укупног постигнућа и више скорове у садржинском домену број, 
али не и у садржинском домену геометрија (Kadijevich et al. 2015; Mullis et al. 
2012; Mullis et al. 2016; Јелић и Ђокић 2017; Милинковић и сар. 2017). Због 
тога нас у овом раду интересује област геометрије, и то расподела геомет
ријских задатака према когнитивним доменима знања, примене и резоно
вања у уџбеницима математике за четврти разред. Додатно смо се питали 
постоје ли промене у расподели геометријских задатака према когнитивним 
доменима у уџбеницима математике између два циклуса ТИМСС истражи
вања, на којима су учествовали ученици четвртог разреда из Србије. 

Теоријске основе истраживања

Осим тестирања постигнућа ученика, ТИМСС истраживањем при
купљају се подаци о курикулуму и наставној пракси у циљу образложења 
постигнућа ученика. Резултати из ТИМСС 2011 извештаја показују да је 
уџбеник најважније средство за давање математичке инструкције (Đokić 
2014b; Јелић и Ђокић 2017; Mullis et al. 2012). Реч је о наставном средству које 
у највећој мери користе и наставници и ученици. Наставницима уџбе ник 
представља подршку прили ком планирања наставе, те би требало да садр
жаји и захтеви у уџбенику буду методички ваља но разрађени (Đokić 2014a). 
С друге стране, истраживања су показала јаку везу између уџбеника и уче
ничких постигнућа у математици (Choi and Park 2013; Hadar 2017; Wijaya et 
al. 2015; Tornroos 2005). Наставни садржај и когнитивни захтеви, који су део 
наставног програма и уџбеника, као и баланс између ових аспеката, стварају 
прилике ученицима за актуелизацијом учења (Floden 2002). 

У ТИМСС оквиру уџбеник своје место има између планираног и 
примењеног курику лума. То је потенцијално примењени курикулум (енгл. 
potentially implemented curriculum) чији је циљ посредовање између садр
жаја и препо рука датих у званичним документима и педа гошких ситуација 
које стварају наставници у учионицама (Mullis and Martin 2013; Santos & Cai 
2016; Törnroos 2005; Valverde et al. 2002). 
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Анализе уџбеника могу бити спроведене на више начина (Fan 2013). У 
овом истраживању бавили смо се анализом уџбеника математике према сло
жености захтева у геометријским задацима како бисмо стекли бољи увид у 
образовне прилике које пружамо ученицима у садржинском домену у којeм 
су постигнућа најслабија, а то је геометрија.

Сложеност захтева одређује се према когнитивном домену математич
ког задатка. Когнитивни домени упућују на мисаоне процесе којима се оп
исује очекивано понашање ученика при решавању математичких задатака 
(Đokić 2014b; Mullis et al. 2009; Mullis and Martin 2013; МарушићЈаблановић 
2017). Задаци су сврстани у три когнитивна домена, а то су знање, примена 
и резоновање.

Когнитивни домен знање покрива познавање чињеница, појмова и 
процедура. Кроз геометријске задатке знања ученик се присећа дефиниција 
и термина геометријских појмова, њихових својстава и односа, као и мате
матичког записивања. Геометријским задацима знања проверава се ученич
ко препознавање и класификовање  величина, фигура и тела. У овом домену 
од ученика се очекује извођење аритметичких операција и једноставних ал
гебарских процедура, бирање погодних мерних јединица и коришћење мер
них инструмената (Mullis and Martin 2013; МарушићЈаблановић 2017). Зада
ци из домена знања су често смештени одмах након увођења нових појмова, 
те се кроз њих тражи репродукција претходно објашњених математичких 
поступака и процедура. 

Сложенији когнитивни домен од знања је примена. Геометријским за
дацима примене се проверава способност ученика да одабере рачунску опе
рацију и користи ефикасну стратегију како би решио познати математички 
(геометријски) проблем који укључује познате математичке (геометријске) 
појмове и процедуре (Mullis and Martin 2013; МарушићЈаблановић 2017). У 
геометријским задацима примене од ученика се тражи да прочита информа
ције дате путем скице, затим да нацрта геометријску фигуру како би решио 
рутински проблем или да генерише једнаке репрезентације за неки матема
тички ентитет или однос. Задаци из овог домена могу бити у математичком 
и реалном контексту (Mullis et al. 2009). Задаци примене дати у реалном кон
тексту захтевају од ученика да ситуациони модел трансформишу у матема
тички модел (Blumm 2011, Милинковић 2014).

Математичко резоновање (па и геометријско резоновање) односи се 
на способност логичког, систематског размишљања (Ђокић 2017). Подразу
мева интуицију и индуктивно закључивање, уочавање веза и односа при ре
шавању нерутинских задатака са којима се ученици највероватније нису су
сретали (Mullis et al. 2009). У оквиру геометријских задатака резоновања од 
ученика се очекује да анализирају и изврше синтезу различитих елемена
та знања; да врше евалуацију алтернативних стратегија и решења геомет
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ријских проблема; и да изводе закључке на основу чињеница и доказа. Та
кође, ученици треба да буду способни да пруже математичке аргументе који 
подржавају неку математичку стратегију или решење (Mullis and Martin 2013; 
МарушићЈаблановић 2017). Задаци резоновања који се односе на геомет
ријске садржаје неретко ангажују способност просторног резоновања која 
се разуме као препознавање и ментално манипулисање просторним својст
вима објеката и просторним везама између објеката (Bruce et al. 2016; Ђокић 
2017). Управо су такви задаци препознати у ТИМСС тестовима.

Заступљеност задатака којима се испитују постигнућа ученика четвр
тог разреда у ТИМСС 2015 истраживању према когнитивним доменима је 
следећа: знање 40%, примена 40%,  резоновање 20% (Mullis and Martin 2013; 
Марушић Јаблановић 2017), а конкретно у области Геометрије и мерења рас
подела је следећа: знање 41%, примена 42%, резоновање 17%.

Методолошки оквир истраживања

Предмет истраживања је анализа геометријских садржаја у уџбеници
ма математике за четврти разред основне школе. Конкретно, уџбенике ана
лизирамо с обзиром на расподелу геометријских задатака, то јест когнитив
не домене знања, примене и резоновања. 

Циљ истраживања односи се на уочавање тенденција у расподели гео
метријских задатака према когнитивним доменима у уџбеницима за четврти 
разред основне школе. 

Задаци истраживања:
1. Утврдити расподелу геометријских задатака у уџбеницима матема

тике за четврти разред према когнитивним доменима знања, примене и ре-
зоновања, те испитати квалитет подударања те расподеле са расподелом гео
метријских задатака у ТИМСС оквиру. 

2. Утврдити да ли постоји разлика у расподели геометријских задатака 
према когнитивним доменима знања, примене и резоновања између уџбени
ка математике за четврти разред коришћеним током 2010/2011. у односу на 
уџбенике коришћене 2014/2015. школске године. 

3. Утврдити да ли међу уџбеницима математике различитих издавача 
постоји разлика у расподели геометријских задатака према когнитивним до
менима знања, примене и резоновања. 

На основу циља истраживања могуће је извести општу хипотезу ис-
траживања, да је највише задатака знања, мање задатака примене, а најмање 
је задатака резоновања у делу уџбеника са геометријским садржајима, те да 
се расподела није мењала између два уџбеничка издања, као и да се не поду
дара са расподелом когнитивних домена у ТИМСС оквиру.
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Метод истраживања. У истраживању је коришћена дескриптивна ме
тода и техника анализе садржаја. Као инструмент ис траживања коришћена 
је евиденциона листа у којој су бележене посматране појаве. За статистич
ку обраду коришћен је програм СПСС (SPSS). Да бисмо испитали квалитет 
расподеле задатака према когнитивним доменима, користили смо непара
метријску техниху, хиквадрат тест квалитета подударања (енгл. Chisquare 
test goodnes of fit), a за испитивање разлика у расподели задатака према ког
нитивним доменима, хи квадрат тест хомогености (енгл. Chisquare test of 
homogenity) и постхок за хиквадрат тест (Beasley & Schumacher 1995; Franke 
& Christie 2012), за значајност је коришћена Бонфероне корекција. 

Узорак ис траживања. Узорак су чинили уџбеници математике за 
четврти разред основне школе следећих издава ча: Едука, Бигз, Клет и Кре
ативни центар, који су одобрени за употребу у школи у Републици Србији. 
Анализирани су уџбеници који су били у употреби током оба циклуса ТИМ
СС истраживања, 2011. и 2015. године, а који су на основу података о избору 
уџбеника на нивоу школа најчешће бирани3 (Закон о уџбеницима „Службе
ни гласник РС”, број 27/18). 

Важно је да напоменемо да разумевање когнитивних домена зависи од 
контекста (Hadar and Ruby 2019). У том смислу, постоје извесне разлике у на
шој класификацији задатака из уџбеника математике у односу на класифи
кацију задатака из ТИМСС тестова за мерење постигнућа ученика. Разлике 
се односе на задатке које би у контексту ТИМСС тестирања били сврстани 
као задаци примене, нпр. задатак рачунања површине фигуре, док су такви 
задаци у уџбенику смештени након објашњења нових математичких појмо
ва и процедура, па су сматрани задацима знања. Да бисмо задатак дат у ма
тематичком контексту, сматрали задатком примене, неопходно је да тај зада
так подразумева познавање других математичких појмова поред оних који 
се тек уводе. А да бисмо задатак дат у реалном контексту сматрали задатком 
примене, потребно је да се у том задатку не мешају математички и свако
дневни језик, односно, потребно је да се ученик доведе у ситуацију да тран
сформише ситуациони модел у математички модел.  

Током анализе геометријских задатака у уџбеницима математике за 
четврти разред посебно смо евидентирали све примере јер су се у неким за
дацима поједини примери односили на различите когнитивне захтеве. Уко
лико је неки задатак садржао вођене кораке, или је био допола урађен, сма
трали смо га задатком нижег когнитивног нивоа у односу на исти задатак 
без вођених корака. 

3  доступно на: http://opendata.mpn.gov.rs/rezultatikompleti.html, посећено: 17. 5. 2019. 
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Резутати и дискусија

Први истраживачки задатак односио се на утврђивање расподеле гео
метријских задатака према когнитивним доменима знања, примене и резо
новања у уџбеницима који су коришћени у 2010/2011. и 2014/2015. школској 
години, те на испитивање квалитета подударања расподеле из 2014/2015. 
школске године са расподелом геометријских задатака према когнитивним 
доменима из ТИМСС 2015 оквира.     

Табела 1: Расподела геометријских задатака према когнитивним доменима

    знање примена резоновање Укупно

  година* N % N % N % N %

Бигз
2011 266 70,00 101 26,58 13 3,42 380 100,00

2015 265 69,74 98 25,79 17 4,47 380 100,00

Едука
2011 133 66,50 59 29,5 8 4,00 200 100,00

2015 131 68,23 54 28,13 7 3,65 192 100,00

Клет
2011 327 67,84 127 26,35 28 5,81 482 100,00

2015 355 67,75 130 24,81 39 7,44 524 100,00

Креативни 
центар

2011 188 55,29 101 29,71 51 15,00 340 100,00

2015 207 56,71 107 29,32 51 13,97 365 100,00

*година када су уџбеничка издања била у употреби (школска 2010/2011. и 2014/2015. година)

У анализираним уџбеницима математике, у оба издања, расподела гео
метријских задатака је таква да је највише задатака знања, мање задатака при
мене и најмање задатака резоновања. У уџбеничким комплетима Бигза, Едуке 
и Клета више од две трећине геометријских задатака одлази на домен знања, 
нешто више од четвртине на задатке примене, док на задатке резоновања од
лази између 3% и 7% геометријских задатака. У уџбеницима математике изда
вачке куће Креативни центар тенденција је другачија, нешто више од полови
не геометријских задатака одлази на домен знања, на задатке примене нешто 
мање од трећине, а на задатке резоновања чак седмина геометријских задата
ка. У тексту смо дали општи преглед резултата расподеле геометријских зада
така према когнитивним доменима, док се конкретне учесталости и фреквен
ције кроз све анализиране уџбенике и оба издања могу прочитати из Табеле 1.

Овако добијену расподелу геометријских задатака према когнитив
ним доменима у анализираним уџбеницима математике упоредили смо са 
расподелом геометријских задатака из ТИМСС 2015 оквира. Ниједан од ана
лизираних уџбеника математике не прати расподелу геометријских задатака 
према когнитивним доменима из ТИМСС 2015 оквира (p=.000), а то је 41% 
геометријских задатака знања, 42% примене и 17% резоновања. Вредности 
хи квадрат теста подударања читамо из Табеле 2. 
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Табела 2: Подударање расподеле геометријских задатака у уџбеницима  

математике са расподелом у ТИМСС-у

  Бигз Едука Клет Креативни центар

χ2 (N,df) 135,387** 63,662** 156,464** 37,930**

N 380 192 524 365

Df 2 2 2 2

**p=.000
Сматрамо да је потребна прерасподела геометријских задатака, и то за

датака знања на рачун задатака примене и резоновања, јер је задатака знања 
више од очекиваних вредности, док је задатака примене и резоновања знат
но мање од очекиваних вредности. Таква тенденција је примећена у свим 
анализираним уџбеницима, с тим да уџбеник Креативног центра има ближу 
расподелу препорученој ТИМСС расподели у односу на остале издаваче, па 
смо разлике између издавача испитали кроз трећи истраживачки задатак.

Резултати сродних истраживања потврђују да је у уџбеницима матема
тике највише задатака репродукције, тј. најнижег когнитивног нивоа (Hadar 
and Ruby 2019; Valverde et al. 2002; Wiјаya et al. 2015; Јелић 2016). Сматрамо да 
оваква расподела није добра јер ће геометријски задаци знања без равнотеже 
са геометријским задацима примене довести до тога да ученичка знања буду 
изолована, без могућности трансфера знања на друге математичке области, 
а посебно без могућности трансфера на свакодневни живот, па самим тим 
знања неће бити трајна. Ученици четвртог разреда, у домену знања, оства
рили су статистички значајно нижи резултат од просечног резултата из ма
тематике за Србију на ТИМСС 2015 тестирању (Милинковић и сар. 2017; 
Mullis et al. 2016). Истраживачи који су тежили да објасне постигнућа учени
ка на међународним тестирањима кроз анализу задатака у уџбеницима ма
тематике, дошли су до закључка да су ученици чешће грешили на задацима 
који су у мањим процентима били заступљени у уџбеницима (Choi and Park 
2013; Wijaya et al. 2015), стога је потребно додатно истражити типове гео
метријских задатака знања који се јављају у нашим уџбеницима математике 
и тиме увидети да ли наши ученици имају прилике да решавају задатке как
ви се јављају у ТИМСС тестовима. Такође, сматрамо да је потребно више за
датака из домена геометријскoг (просторног) резоновања, поготово што су 
многе студије потврдиле везу ове способности са укупним ученичким по
стигнућима (Fennema and Tartre 1985; Guay and McDaniel 1977 према Sinclair 
and Bruce 2015), а друге, које су се бавиле међународним тестирањима, по
тврдиле везу између већег броја задатака виших когнитивних нивоа у уџбе
ницима математике и успеха на међународним тестирањима (Choi and Park 
2013).
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Други истраживачки задатак односио се на испитивање разлика у рас
подели геометријских задатака према когнитивним доменима између два 
уџбеничка издања која су коришћена током ТИМСС 2011 и ТИМСС 2015 
истраживања. Између два циклуса ТИМСС истраживања дошло је до фор
малних промена у структури уџбеника математике (Јелић и Ђокић 2017). 
Уџбеници су прекомпоновани из радних у нерадне. Престуктурисање уџбе
ничких комплета у издањима из 2010/2011. и 2014/2015. школске године до
вело је до незнатних промена у броју геометријских задатака код издавача 
Едуке, Клета и Креативног центра, док код издавача Бигз није уочена проме
на у броју геометријских задатака (Табела 1).

Гледајући учесталости и фреквенције геометријских задатака према 
когнитивним доменима знања, примене и резоновања нисмо уочили значај
није промене између два уџбеничка издања (Табела 1). Потврду смо тражили 
кроз хи квадрат тест хомогености (енг. Chisquare Test of Homogenity), који је 
показао да не постоје статистички значајне разлике (p>.05, Табела 4) у распо
дели геометријских задатака према когнитивним доменима у два поређена 
уџбеничка издања. Из Табеле 3 видимо да се резултат односи на све издаваче. 

Табела 3: Поређење уџбеничких издања према когнитивним доменима

Уџбеници Бигз Едука Клет
Креативни 

центар
χ2 (N,df) 0.580* 0.140* 1239* 0.201*

N 760 392 1006 705

Df 2 2 2 2

*p>.05

Уколико нема промена у уџбеницима математике, а пре тога у нас
тавном програму, не могу се очекивати промене ни у наставној пракси, 
па самим тим ни у постигнућима ученика (Đokić 2008; Trebješanin 2007; 
Милинковић и сар. 2008). Подсетићемо да су ученици четвртог разреда из 
Србије, у претходна два циклуса ТИМСС тестирања, остварили натпросечан 
резултат укупног математичког постигнућа, али да су, такође у оба циклуса, 
имали статистички значајно нижа постигнућа из области Геометрије и 
мерења у односу на просечан резултат на тесту математике за Србију (Kadi
jevich et al. 2015; Mullis et al. 2012; Mullis et al. 2016; Јелић и Ђокић 2017; 
Милинковић и сар. 2017).

Трећи задатак истраживања односио се на поређење уџбеничких ком
плета различитих издавача према когнитивним доменима. Испитали смо 
да ли се анализирани уџбеници математике за четврти разред, који су ко
ришћени 2014/2015. школске године, разликују по расподели геометријских 
задатака знања, примене и резоновања. Утврдили смо статистички значајну 
разлику у расподели задатака знања, примене и резоновања између уџбени



414

ка математике издавачке куће Клет, Бигз, Едука и Креативни центар (Chi
square test (6) = 35,406; p=.000). Уџбеник Креативног центра у броју геомет
ријских задатака знања (p=.00004) и резоновања (p=.00000) статистички се 
значајно разликује од броја задатака знања и резоновања у уџбеницима Биг
за, Едуке и Клета (Табела 4), на шта су указали и проценти (Табела 1).

Табела 4: Поређење расподеле когнитивних домена међу различитим уџбеницима 

(Chi-square test, Post-hoc test)

  Бигз Едука Клет Креативни центар

знање p=.04659 p=.40654 p=.19020 p=.00004***

примена p=.66720 p=.61708 p=.24200 p=.18025

резоновање p=.00495 p=.02145 p=.70395 p=.00000***

***p<.00416, Бонфероне корекција нивоа значајности  

До сличних резултата су дошли и Хадар и Руби (Hadar and Ruby 2019), 
који су поредили два израелска уџбеника математике за четврти и два уџбе
ника за осми разред. Резултати показују да се уџбеници математике разли
кују према когнитивним захтевима, те су потенцијални извор неједнакости 
у приликама за учење. 

Закључак

Пошли смо од опште хипотезе да се у анализираним деловима уџбе
ника математике за четврти разред основне школе налази највише геомет
ријских задатака знања, нешто мање задатака примене и најмање задатака 
резоновања, те да се расподела није мењала између два уџбеничка издања, 
као и да се не подудара са расподелом когнитивних домена у ТИМСС окви
ру, што смо истраживањем и потврдили. Резултати расподеле геометријских 
задатака према когнитивним доменима усаглашени су са резултатима све
обухватног истраживања Валвердеa и сарадника (Valverde et al. 2002), али 
и других сродних истраживања, који потврђују да уџбеници математике 
широм света у највећој мери садржe задатке најнижег когнитивног нивоа 
(Hadar and Ruby 2019; Wijaya et al. 2015). Велики број задатака знања који 
фокус ставља на рачунање, ван реалног контекста, и без разумевања односа 
који важе између геометријских елемената у фигурама и телима, као и одно
са између геометријских ентитета, може бити разлог слабијих постигнућа у 
домену знања у оквиру садржаја из геометрије и мерења. С друге стране, уо
чен је веома мали број задатака из домена резоновања, поготово оних који 
ангажују способност просторног резоновања. Сматрамо да је потребан већи 
број задатака и активности виших когнитивних нивоа, што може бити пре
диктор бољих ученичких постигнућа (Hadar 2017; Choi and Park 2013), али 
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само уз добро методичко обликовање у уџбеницима математике (Јелић и Ђо
кић 2017).

У анализираним уџбеницима математике нису се десиле значајније 
промене у расподели когнитивних домена између два циклуса ТИМСС 2011 
и ТИМСС 2015 истраживања у којима смо као држава учествовали. Акту
елни су нови наставни програми за први, други и трећи разред, у којима су 
препознати елементи ТИМСС курикулума (Mullis and Martin 2013; Просвет
ни гласник, број 10/17; Просветни гласник, број 16/18; Просветни гласник, 
број 5/19), а у припреми је програм за четврти разред, те је неопходно даље 
праћење развоја уџ беника математике, као потенцијално примењеног кури
кулума, без којих је тешко замисли ти промене у начину поучавања (Fan et al. 
2013; Јелић и Ђокић 2017).

С обзиром на то да су уочене значајне разлике у расподели когнитив
них домена у геометријским задацима између различитих уџбеника, сматра
мо да су уџбеници потенцијални извор неједнакости у приликама за учење 
математике. Резултати би требало да подстакну дискусију о стандардизацији 
когнитивних захтева у наставном програму математике, али и да буду од ко
ристи наставницима математике, ауторима и издавачима уџбеника, ради 
бољег структурисања задатака према когнитивним захтевима и свеукупног 
методичког обликовања.
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Mila Jelić

STRUCTURE OF GEOMETRY TASKS IN MATHEMATICS 
TEXTBOOKS ACCORDING TO COGNITIVE DOMAINS 

OF TIMSS RESEARCH

Summary

Given that Mathematics textbooks are an important asset to primary 
school teachers when planning lessons, their analyses are significant for un-
derstanding students’ achievements in international research projects such as 
TIMSS. The aim of the research was to identify the trends in structuring geom-
etry tasks in Mathematics textbooks for the fourth grade of primary school in 
Serbia relative to cognitive domains, and to determine whether there is a dif-
ference in the structure of the textbooks used during TIMSS 2011 and TIMSS 
2015 research. Descriptive method was used in the research, as well as the 
technique of contents analysis. The researchers also used the task classification 
of the TIMSS research into the following cognitive domains: knowledge, appli-
cation and reasoning. The analysed Mathematics textbooks contain the larg-
est number of knowledge tasks, followed by application tasks and the smallest 
number of resoning tasks. We suggest a more careful structuring and design of 
tasks in the field of geometry, especially in terms of redistribution of the knowl-
edge tasks in favour of application and reasoning tasks. There is no significant 
difference in the structuring of geometry tasks in the textbooks used in 2011 
and 2015. We believe that achievements of Serbian students in geometry at 
the TIMSS 2015 test were expected, considering that there were no significant 
changes neither in Mathematics textbooks nor in the curriculum between the 
two periods of this international study. 

Keywords: TIMSS, cognitive domains, Mathematics textbook, geom-
etry, Serbia.
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ИСТРАЖИВАЧКЕ ВЕШТИНЕ УЧЕНИКА У  
НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА – ИЗМЕЂУ ИСХОДА 

УЧЕЊА И НАСТАВНИХ САДРЖАЈА

Резиме: Научно описмењавање ученика представља један од 
циљева савременог образовања. Ова врста писмености оличена је у разу-
мевању базичних научних појмова и процеса који су потребни за доноше-
ње личних одлука и одговорно учешће у свету који нас окружује. На овај 
начин ученици се не упознају само са системом знања одређене научне 
дисциплине, већ и са специфичним начином долажења до сазнања у тој 
науци, у односу на начине долажења до сазнања у неким другим наукама. 
У достизању овог циља од кључног значаја је развијање истраживачких 
вештина које осигуравају активно учешће ученика, развијање одговор-
ности за сопствено учење и повећавање квалитета знања. 

У светлу наведеног теоријског оквира, циљ рада је да се сагледа 
заступљеност и развојност истраживачких вештина ученика у про-
грамима наставе и учења за Свет око нас и Природу и друштво. Ме-
тодом анализе садржаја утврђено је да се истраживачке активности 
(посматрање, мерење, експериментисање, анализа историјских извора, 
објашњење, закључивање) јасно уочавају у исходима учења и упутству 
за дидактичко-методичко остваривање програма, као и да је уочљи-
ва развојност у методичком приступу истраживачким вештинама. 
Ипак, истраживачке вештине нису наглашене као посебна област 
поучавања и тек спорадично су издвојене као појединачни наставни 
садржај. Ово указује да се истраживачким вештинама приступа као 
једнoм од начина остваривања дефинисаних исхода, а не као компетен-
цијама за целоживотно учење.

Кључне речи: научно описмењавање, истраживачке вештине, 
настава природе и друштва, ученик.

1  sanja.blagdanic@uf.bg.ac.rs
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Увод

Појам писмености у данашње време добија све шира значења и под-
разумева много више од разумевања прочитаног и оспособљености да се 
писаним или усменим путем другима пренесе информација, сопствени став 
или осећање. У савременом свету писмена особа, поред „језичке” поседује и 
задовољавајући ниво дигиталне, математичке, еколошке, картографске, на-
учне и других врста писмености. 

Научна писменост представља један од аспеката писмености чије се 
значење не исцрпљује само кроз поседовање одређених декларативних 
знања, односно кроз разумевање кључних научних појмова и законитости. 
Научно писмена особа користи научне појмове и научни начин мишљења 
за личне и друштвене потребе (Rutheford & Ahlgren 1990). Научно писмену 
особу карактерише развијено критичко мишљење јер је у стању да интерпре-
тира и критички процени ваљаност презентованих информација, да препо-
зна покушаје ,,...убеђивања који не почивају на рационалним разлозима, већ 
на псеудоаргументима, различитим реторичким стратегијама и манипули-
сању осећањима” (Пешић 2008: 23).

Hаставни процес се сматра једним од кључних фактора за развијање 
научне писмености, али само онда када је организован тако да узима у обзир 
предзнања ученика (како она која су научно заснована, тако и њихова преду-
беђења и заблуде) и да је базиран на истраживачким активностима ученика 
(Антић и сар. 2015), односно на подстицању развоја истраживачких вешти-
на, на чему је и фокус овог рада.

Истраживачки приступ као стратегија учења и поучавања 

у настави природе и друштва

Учење и поучавање засновано на открићу (насупрот рецептивном 
учењу, односно експозиторном поучавању) представља основу на којој је 
заснован истраживачки приступ у настави (inquiry based learning/teaching). 
Овај приступ је настао и развијао се, првенствено, као стратегија поучавања 
природних наука у школама (inquiry based science education – IBSE) (Харлен 
2015; Martin 2012), кроз активности којима се тежи да ученици стекну свест 
о природним процесима и феноменима (Harlen & Qualter 2009). Овај циљ се 
постиже планирањем и реализацијом наставних активности које наликују 
активностима којима се баве научници. Овај процес развијања разумевања 
кроз прикупљање доказа и тестирања идеја на „научни начин” описује се као 
учење кроз истраживачке активности. 

При томе, наука из које потиче одређени наставни садржај често пре-
судно утиче на који начин ће се реализовати истраживање у настави. Уко-
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лико одређени наставни садржаји потичу из наука које до својих сазнања 
долазе путем посматрања и праћења (као што је нпр. биологија или геогра-
фија), огледа или експеримената (физика и хемија) или анализе извора пре-
осталих из прошлости (историја), онда је најприродније да и ученици на тај 
начин стичу знања, а не да извор учења буде само излагање наставника, раз-
говор или уџбеник. Практиковање методологије одређене научне дисци-
плине представља „...начин да се кроз школско учење развију нове форме 
мишљења” (Пешикан 2003: 47).

Треба имати у виду да истраживачки приступ не подразумева нуж-
но учење помоћу примарних извора знања, односно директан однос учени-
ка према предмету сазнања. Неке појаве нису доступне за непосредно ис-
траживање у школским условима, па се у тим ситуацијама ученици упућују 
на трагање за потребним информацијама кроз изучавање других, секундар-
них извора знања (енциклопедије, интернет, новински чланци и сл.), израду 
или проналажење модела који представљају појаву која се изучава (Благда-
нић и Банђур 2018). Такође, истраживачки приступ не значи само практич-
не активности (hands-on), манипулисање материјалима, опремом већ и ду-
боко промишљање (mind-on) кроз решавање проблема, планирање начина 
прикупљања података и формулисање закључака (Cutting & Kelly 2015). Од-
носно, овај приступ подразумева креативно комбиновање метода, трагање 
за новим решењима, односно запитаност учитеља не само до ког се резулта-
та дошло већ и како се до тог решења дошло – да ли су ученици били укљу-
чени у планирање истраживања, да ли су имали прилику да испробају своје 
идеје, у којој мери их је учитељ истраживао заједно са ученицима (Cutting & 
Kelly 2015, Forsthuber еt al. 2011). 

Иако се истраживачки приступ у настави најчешће везује за изуча-
вање природних феномена, желимо да укажемо да је овакав начин рада адек-
ватан и значајан и за садржаје који потичу из друштвених наука, с тим што се 
наставне активности, односно потребне истраживачке вештине, у одређеној 
мери разликују, о чему ће бити више речи нешто касније.

Иако досадашњи резултати примене истраживачког приступа на 
млађем основношколском узрасту указују на позитивне ефекте у разумевању 
научних појмова, развоју истраживачких вештина, мотивисаности учени-
ка за изучавање природних наука, развијању позитивнијих ставова о науци 
(Ergül еt al. 2011; Визек Видовић и сар. 2014; Cutting & Kelly 2015; Bošnjak i sar. 
2016; Forsthuber еt al. 2011), сматрамо да не треба овај приступ проглашавати 
нужно бољим од експозиторног поучавања. Искључива примена истражива-
чког приступа не води нужно ка бољим постигнућима ученика, што указује 
да је оправдано комбиновати истраживачки са експозиторним приступом 
(Forsthuber еt al. 2011). Настава природе и друштва укључује оба приступа, 
па се у зависности од наставног садржаја, исхода које треба достићи и предз-
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нања ученика, учитељ опредељује када је смислено користити један, а када 
други приступ.

Појам и развојност истраживачких вештина у настави

Истраживачке вештине представљају трансферабилне вештине које 
могу бити примењене у различитим наставним предметима и које подсти-
чу ученике да практикују активности које личе на поступке које користе 
научници приликом суочавања са проблемима које истражују (Ergül еt al. 
2011). Као истраживачке вештине погодне за истраживање природнонауч-
них феномена најчешће се наводе: формулисање истраживачког питања, 
претпостављање, посматрање, експериментисање, мерење, објашњавање, 
закључивање (Prilog Prijedlogu preporuke Vijeća o ključnim kompetencijama za 
cjeloživotno učenje, 2018; Cutting & Kelly 2015;  Martin 2012; Ergül еt al. 2011; 
Worth et al. 2011; Baо et al. 2009; Harlen & Qualter 2009). Иако су многе од ових 
вештина примерене и за изучавање друштвених феномена, овде ћемо дода-
ти и оне истраживачке вештине које се односе на историјске и социолошке 
феномене који се изучавају у настави природе и друштва, а које се не виде 
јасно из горе наведених вештина, а то су: анализирање историјских извора, 
анкетирање и интервјуисање. При томе се сматра да је на млађем основнош-
колском узрасту погодно да се ове вештине развијају кроз пројектно учење, а 
посебно кроз колаборативно пројектно учење (Forsthuber еt al. 2011).

Истраживачке вештине не функционишу по принципу „све или 
ништа”, већ се развијају и усложњавају током година образовања. У том сми-
слу, развоју истраживачких вештина може се приступати са три аспекта:

 • Од једноставног ка сложенијем унутар појединачних вештина – 
креће се од једноставних активности ка сложенијим захтевима који 
подразумевају не само практично већ и ментално манипулисање. 
Овај аспект неки аутори (Cutting & Kelly 2015) надограђују ди-
мензијом самосталности, па се развојност унутар истраживачких 
вештина не посматра само као усавршавање вештине, већ и проме-
на степена самосталности ученика у њеном практиковању;

 • Од ефикасног коришћења у познатим ситуацијама до ефикасног 
коришћења у непознатим ситуацијама – при чему се коришћење 
ових вештина у познатим контексту сматра одликом управо млађег 
школског узраста;

 • Од несвесне до свесне акције – свесност о вештинама које ученик 
примењује је мета-ниво који представља свест о сопственом проце-
су размишљања и резоновања. Означава способност ученика ста-
ријих узраста да се „одвоје” од конкретног истраживања/проблема 
којим се баве и осврну се на то како је он решен, као и које су још 
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могућности за његово решавање (Harlen & Qualter 2009) и реша-
вање структурално сличних проблема.

Истраживачке вештине у наставним програмима –  

искуства других земаља

О значају који се придаје истраживачким вештинама у неком обра-
зовном систему говори и њихово место у наставним програмима. Увидом у 
наставне програме за природне науке (Science) различитих земаља (Шкот-
ска, Аустралија, САД, Сингапур), утврђено је да све државе имају предвиђе-
не исходе учења које ученик треба да достигне на крају одређеног разреда/
узраста ученика. Кроз исходе учења именовани су садржаји које је потребно 
научити, као и листа истраживачких вештина које је потребно развити на 
различитим нивоима. 

У аустралијском курикулуму се као посебна садржинска област на-
води Наука као људско достигнуће (Science as a human endeavour), разложе-
на у две подобласти: Природа и развој науке (која укључује развој научних 
вештина), Коришћење и утицај науке. По годинама учења наводе се и раз-
вијају следеће истраживачке вештине: формулисање питања и предвиђање, 
планирање и учествовање (у истраживању), рад са подацима и информација, 
евалуирање, комуницирање. За сваку од вештина дата су очекивања (исходи 
учења) по разредима и односе се на садржаје који припадају различитим на-
укама (нпр. Пореди резултате са претпоставкама, указује на могуће разло-
ге за добијене резултате). Овакве концепције наставних програма истражи-
вачке вештине не третирају (само) као алатке нужне за реализацију истра-
живања, већ и као садржај учења, чиме ове вештине добијају на уочљивости 
и значају.

Други концепт курикулума (Шкотска и САД) постављен је тако да се 
циљеви и исходи учења исказују као комбинација вештина и научних појмо-
ва (scientific concepts). На пример, у шкотском курикулуму су циљеви учења 
дати у форми исказа ’Ја могу...’ (Могу да помогнем осмишљавање експери-
мента који би ми омогућио да откријем шта је потребно биљкама да би се 
развијале и расле). Формулација ових исказа указује да је разумевање науч-
них појмова развијено кроз истраживање, а истовремено се истраживачке 
вештине развијају у контексту конкретног научног садржаја (Харлен 2015). 
Сличан концепт препознаје се у сингапурском наставном програму за учење 
природних наука, који нам је важан јер је реч о држави чији су ученици по-
стигли најбоље резултате на ТИМСС истраживањима, како 2011. тако и 2015. 
године (Martin еt al. 2012; Martin еt al. 2016). Цео курикулум ове азијске држа-
ве базиран је на истраживачком приступу, о чему говори централна постав-
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ка курикулума (Science as an inquiry) (Mullis еt al. 2016). Наставни програм је 
креиран око истраживања пет тема, а истраживачке вештине се кроз исходе 
учења третирају као начин за истраживање и разумевање природног и фи-
зичког окружења кроз наведене теме. У том смислу, истраживачке вештине 
су подвучене унутар исхода и тако посебно наглашене (нпр. Посматра раз-
личита жива бића и неживе ентитете и закључује о разликама међу њима).

Слична решења постоје у конципирању канадских наставних про-
грама који се баве историјом, односно друштвеним наукама, те се истражи-
вачке вештине примерене овим наукама такође јасно истичу кроз наставне 
програме, било као исходи учења који су релативно независни од садржаја 
(The Ontario curriculum, 2013) или као интегрисане са наставним садржаји-
ма, што је случај у америчким националним образовним стандардима (The 
Elementary Social Studies Curriculum, 2012).

Методолошки оквир истраживања

Узимајући у обзир теоријска разматрања са претходних страница овог 
рада и чињеницу да су у последње две године усвојени нови наставни про-
грами за први циклус основног образовања и васпитања, реализовано је ис-
траживање чији је циљ да се изврши анализа места и улоге истраживачких 
вештина у програмима наставе и учења за Свет око нас, односно Природу и 
друштво. Из наведеног циља, проистекли су следећи истраживачки задаци:

1. Утврдити које су истраживачке вештине присутне и где су пози-
циониране у програмима наставе и учења (у исходима учења и/или 
наставним садржајима и/или у упутству за дидактичко-методичко 
остваривање програма);

2. Установити на који начин је развојност истраживачких вештина по-
стављена кроз разреде у програмима наставе и учења.

Анализирани су нови програми наставе и учења (I, II и III разред) за 
први циклус основног образовања и васпитања који су објављени до јула 
2019. године.

Јединицу анализе чине глаголи/глаголске именице којима се описују 
истраживачке вештине: поставити (формулисати) питање/постављање 
(формулисање) питања, претпоставити/претпостављање, посматрати/пос-
матрање (и пратити/праћење), експериментисати/експериментисање (реа-
лизовати/реализовање, односно изводити/извођење огледа или експеримен-
та), анализирати/анализирање историјских извора; мерити/мерење, објас-
нити/објашњење и закључити/закључивање.
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Јединице контекста унутар којих се врши анализа садржаја су три це-
лине програма наставе и учења: исходи учења, (препоручени) садржаји и 
упутство за дидактичко-методичко остваривање програма.

Интерпретација резултата истраживања

С обзиром на постављени циљ и задатке истраживања, резултати до 
којих смо дошли размотрени су и представљени кроз два сегмента – прису-
тност истраживачких вештина и њихова развојност у програмима наставе и 
учења за Свет око нас/Природу и друштво. Посебно нас је интересовало које 
су од наведених истраживачких вештина јасно експлициране кроз исходе 
учења, с обзиром на то да њихово увођење представља највећу промену ре-
формисаних наставних програма.

Истраживачке вештине и њихово место у  

програмима наставе и учења за Свет око нас/Природу и друштво

Увидом у програме наставе и учења, уочено је помињање следећих ис-
траживачких вештина: посматрање, праћење, експериментисање, анализа 
историјских извора, мерење, бележење, објашњење и закључивање. Устано-
вљено је да се постављање (формулисање) питања и претпостављање не 
појављују у наведеним документима.

Од истраживачких вештина намењених прикупљању података, посма-

трање је заступљено кроз исходе учења у првом и другом разреду (На крају 
разреда, ученик ће бити у стању да: посматрањем и опипавањем предмета 
одреди својства материјала: тврдо-меко, провидно-непровидно, храпаво-
глатко – 1. разред; ...истезањем, савијањем и сабијањем одреди својства ма-
теријала – 2. разред) и у Упутству за дидактичко-методичко остваривање 
програма, као једна од значајних/препоручених активности ученика (Пос-
матрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и 
уочавања света у окружењу – уочавање видних карактеристика). С друге 
стране, праћење, као поновљено посматрање, није наглашено кроз исходе 
учења, него се помиње само у Упутству за дидактичко-методичко оства-
ривање програма – као препорука приликом изучавања биолошких фено-
мена, односно приликом праћења ,,...појава које се понављају у одређеним 
временским периодима (нпр. током годишњих доба)” (Правилник о програ-
му наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања, 2018: 
32) и као једна од препоручених активности ученика у настави природе и 
друштва. Сматрамо да се и праћење могло наћи у исходима учења, барем у 
другом разреду, узимајући у обзир чињеницу да се тада изучавају бројни фе-
номени који трају одређено време, понављају се у одређеним размацима и/
или су циклични. 
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Експериментисање, односно реализовање огледа или експеримената 
представља најјасније исказану истраживачку вештину у новим програмима 
наставе и учења, и то кроз исходе учења у сва три разреда (На крају разреда, 
ученик ће бити у стању да: учествује у извођењу једноставних огледа који-
ма испитује природне феномене – 1. р.; ...изведе једноставне огледе пратећи 
упутства – 2. р.; ...изведе једноставне огледе/експерименте и повеже резул-
тат са објашњењем/закључком – 3. р.). Експериментисање је присутно и у 
Упутству за дидактичко-методичко остваривање програма, кроз препоруче-
не активности ученика.

Када говоримо о приступу овој вештини, уочљиво је да њена приме-
на остаје на релативно ниском нивоу кроз сва три разреда. Изостављено је 
промишљање ученика о улози варијабли у експериментима, односно плани-
рање експеримента (иако је индиректно присутно у наведеним исходима о 
факторима који утичу на кретање тела). Наиме, идентификовање и контро-
лисање варијабли током експеримента подразумева да ученик уме да иден-
тификује оне факторе који могу да утичу на резултат експеримента, али да 
варира само оне факторе (варијабле) чији утицај жели да испита и управо се 
ова димензија експериментисања сматра једном од кључних карактеристи-
ка научног описмењавања, па чак и посебном (истраживачком) вештином за 
коју треба оспособити ученике (Martin et al. 2009; Baо et al. 2009; Martin 2012; 
Ergül et al. 2011).

Анализирање историјских извора представља прикупљање и рад са 
подацима о прошлости који су доступни у различитим историјским извори-
ма. У том смислу, можемо издвојити следеће исходе учења: На крају разреда, 
ученик ће бити у стању да: забележи и прочита податке из личног живота 
помоћу ленте времена (2. р.); ...прикупи и представи податке о прошлости 
породице и краја (3. р.).

Иако се историјски извори, као основни извори знања о историјским 
садржајима (и њихова анализа), не помињу у исходима учења, они су им-
плицитно присутни, јер ученик податке о личном животу сазнаје анализи-
рајући фотографије, сведочења чланова породице и сл., што по својој сушти-
ни представља коришћење историјских извора, у овом случају усмених и ви-
зуелних. Или, још јасније, исход из трећег разреда подразумева да се између 
прикупљања и представљања података о прошлости породице и краја нала-
зи анализа прикупљених историјских извора како би се дошло до тражених 
података, а затим и њиховог представљања. У складу са овим је и Упутство за 
дидактичко-методичко остваривање програма у коме је указано да увођење 
појма историјских извора и њихове класификације није само себи циљ, већ 
да их треба третирати као изворе информација о прошлости.

Мерење – ова истраживачка вештина повезана је са вештинама које 
се односе на прикупљање података, а резултати мерења су непосредно пове-
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зани са објашњавањем појаве која се истражује. Увођење мерења у Свет око 
нас/Природу и друштво усклађено је по разредима са увођењем истих мер-
них јединица у настави математике. У том контексту, у другом разреду, за-
ступљена су два исхода (На крају разреда, ученик ће бити у стању да: измери 
растојање које тело пређе током свог кретања; ...одреди време помоћу часов-
ника користећи временске одреднице: сат, дан, седмицу, месец, годину), док се 
у трећем разреду уводи мерење температуре као физичке величине која није 
део наставе математике.

Сматрамо да није довољно искоришћена могућност да се, поред ме-
рења, укаже на значај процењивања, као важне животне вештине, иако је оно 
јасно апострофирано у програму наставе и учења за Математику. Процењи-
вање је присутно само у Упутству за дидактичко-методичко остваривање 
програма, и то, прилично штуро и начелно (Процењивање – самостално од-
меравање), као једна од могућих активности ученика и током појашњења на-
чина остваривања наставе и учења. Непосвећивање пажње процењивању и 
претпостављању указује на недовољно уважавање претходних знања и ис-
кустава ученика као полазишта у развијању њихове научне писмености.

Бeлежење представља један од најзначајнијих сегмената истраживач-
ког приступа, како за ученике, којима помажe да организују и представе ток 
свог рада, сазнања до којих су дошли или се брзо подсете наученог, тако и за 
наставника којем су ученичке белешке добар показатељ (пред)знања и/или 
заблуда ученика о истраживаним феноменима и помоћ у разумевању приро-
де њиховог мишљења (Worth et al. 2011).

Када у програмима наставе и учења, а првенствено у исходима учења 
трагамо за овом истраживачком вештином, најјасније ћемо је препознати у 
контексту учења историјских садржаја, као и у општијем исходу који се од-
носи на различите садржаје, а јавља у трећем разреду: На крају разреда, уче-
ник ће бити у стању да представи резултате истраживања (писано, усме-
но, помоћу ленте времена, Power Point презентацијом и/или цртежом и др.). 
Ученицима и учитељу је остављено да одаберу начин представљања тока и 
резултата истраживања, у складу са проблемом који истражују, узрастом и 
интересовањима ученика, што сматрамо добрим решењем, само је питање да 
ли је овај исход требало да се појави тек у трећем разреду, с обзиром на ње-
гов значај и узраст ученика.

Додатни подстицај за коришћење белешки у истраживачке сврхе пред-
ставља заступљеност ове вештине у Упутству за дидактичко-методичко 
остваривање програма, у форми препоручене активности ученика, као једна 
од специфичности истраживачког приступа, а посебно приликом испити-
вања својстава материјала.

Објашњавање и закључивање представљају истраживачку вештину, 
односно фазу истраживачког процеса у којој је улога учитеља да подстакне 
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ученике да уоче правилности и односе међу факторима који се истражују 
и да повежу делове информација са идејом коју су испитивали (Harlen & 
Qualter 2009). Наравно, самостално објашњавање и „...закључивање учени-
ка на млађем основношколском узрасту је релативно ретко и може се дого-
дити само на садржајима о којима ученици имају довољно предзнања и ис-
кустава и развијен речник (научних) појмова потребних за уопштавање на 
нивоу закључка” (Благданић и Банђур 2018: 99). У овом смислу, у програми-
ма наставе и учења постоји један исход који се недвосмислено односи на ову 
истраживачку вештину, и то у трећем разреду (На крају разреда, ученик ће 
бити у стању да: изведе једноставне огледе/експерименте и повеже резултат 
са објашњењем/закључком). Објашњавање и/или закључивање се помињу и 
у Упутству за дидактичко-методичко остваривање програма, али не довољ-
но наглашено, већ унутар реченица у којима се набрајају различите истра-
живачке вештине.

Развојност истраживачких вештина у  

програмима наставе и учења за Свет око нас/Природу и друштво 

Развојност истраживачких вештина у новим програмима наставе и 
учења пратили смо кроз исходе учења и промене у њиховим формулација-
ма. Може се закључити да је концепт наших програма најближи димензији 
развојности која се описује као „од једноставнијег ка сложенијем” (Harlen & 
Qualter 2009) – и то по редоследу увођења истраживачких вештина, нивоу 
самосталности ученика, као и по усложњавању појединачних вештина кроз 
разреде.

Када је реч о редоследу увођења истраживачких вештина, у првом раз-
реду се уводе посматрање и експериментисање, у другом се наведене вешти-
не допуњавају мерењем и бележењем, док се у трећем разреду препознају 
експериментисање, мерење, бележење, објашњење и закључивање. У овак-
вом приступу можемо препознати концепцију спирално-узлазног распоре-
да наставних садржаја који је карактеристичан управо за наставу природе 
и друштва (Лазаревић и Банђур 2001), као и чињеницу да се креће од јед-
ноставнијих вештина које су непосредније везане за чулну спознају, док се 
касније уводе оне вештине које су доминантно везане за мисаону активност 
ученика, пре свих, објашњење и закључивање.

Сличне тенденције уочавамо приликом анализе развојности поједи-
начних вештина и нивоа самосталности ученика, што је најбоље видљиво 
у већ наведеним исходима учења који се односе на експериментисање. Као 
градација у напредовању ученика у овладавању овом истраживачком вешти-
ном, биће занимљиво пратити да ли ће се она наставити у четвртом разреду 
освешћивањем улоге варијабли у експерименталном процесу и њиховом ва-
рирању у циљу спознаје одређеног феномена.   
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На крају ћемо се осврнути на истраживачке вештине које су формули-
сане као значајне активности ученика у предметима Свет око нас/Природа и 
друштво, а налазе се у Упутству за дидактичко-методичко остваривање про-
грама. Иако је позитивно што су бројне истраживачке вештине овде јасно из-
двојене (посматрање, процењивање, праћење, бележење, експериментисање) 
и кратко дефинисане, оне су, као и у претходним наставним програмима Све-
та око нас/Природе и друштва (Ковачевић, Банђур и Благданић 2013; Коваче-
вић 2017) идентично формулисане кроз сва три разреда, те се у том смислу не 
види развојност у њиховом увођењу и примени у настави природе и друштва.

Закључак

Поред тога што се сусрећу са стуктурисаним системима знања, учени-
ци се кроз учење у настави суочавају и са посебним методама и поступцима 
којима се то знање стиче и са моделима мишљења уграђеним у та знања. У 
настави природе и друштва садржаји потичу из различитих наука што пред-
ставља добро полазиште за развијање научне писмености и истраживачких 
вештина ученика. Програми наставе и учења, као основно полазиште за пла-
нирање и реализовање наставе, значајно могу унапредити начин на који се 
истраживачке активности уводе у наставу и допринети осмишљеном, пла-
нираном и систематичном развијању истраживачких вештина ученика. 

Резултати до којих смо дошли указују да заступљеност истраживач-
ких вештина у анализираним програмима наставе и учења није на завид-
ном нивоу јер се оне тек спорадично, у директном или индиректном обли-
ку, појављују у формулацијама исхода учења, односно у Упутству за дидак-
тичко-методичко остваривање програма. Такође, можемо констатовати да је 
развијању истраживачких вештина у настави пажња доминантно посвећена 
прикупљању података, а знатно мање њиховом апстраховању, уопштавању и 
промишљању о властитом истраживању (мета ниво).

Када упоредимо увођење истраживачких вештина у програмима 
наставе и учења са курикулумима који постоје у другим државама, уочава-
мо да је Србија ближа концепцијама какве постоје у Сингапуру, Шкотској и 
САД, где су истраживачке вештине дате у форми исхода учења, а нису из-
двојене као садржаји учења. Када анализирамо однос научних појмова и гла-
голских именица/глагола којима се исказују истраживачке вештине у исхо-
дима учења, не можемо уочити јасну правилност. Постоје исходи учења који 
су општи у мери да могу да се односе на различите садржаје што је слич-
но концепту аустралијског курикулума. Насупрот томе, постоји велики број 
исхода учења у којима су истраживачке вештине јасно везане за конкретан 
наставни садржај, односно исказане су као комбинација вештина и научних 
појмова. Овде желимо да укажемо на дилеме које се појављују управо у вези 
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са оваквим приступом, а које потичу из тумачења да сувише уситњени ис-
ходи представљају лошије решење за научно образовање ученика и разуме-
вање носећих научних појмова, јер овакав курикулум „...своди научне ак-
тивности на рутину, тежећи да ’кроз дати наставни план’ остваре захтевано 
радије него да проведу време покушавајући да продубе разумевање. Сувише 
детаља лимитира потенцијал који би наставник требало да посвети оном 
што интересује ђаке” (Харлен и сар. 2015: 48). Не улазећи у опредељење за 
једну или другу опцију, остаје дилема у којој мери је оваква разноликост у 
приступу истраживачким вештинама добро решење.

Нешто позитивнију оцену можемо изнети када је у питању развојност 
истраживачких вештина у програмима наставе и учења по принципу спи-
рално-узлазног распореда. Међутим, развојност истраживачких вештина 
приметна је само у формулацијама исхода учења, док у Упутству за дидак-
тичко-методичко остваривање програма њој није посвећена пажња.

Професионална компетентност и научна освешћеност учитеља веома 
је битна у истраживачком приступу у настави. Ипак, компетентност учи-
теља и њихова спремност да у настави зароне у нешто динамично, флекси-
билно и неизвесно нису једини и одлучујући фактори за посвећеност наста-
ве развијању истраживачких вештина. Овакав приступ захтева и одређено 
(наставно) време што даље условљава потребу за рационализовањем (реду-
ковањем) наставних програма тако да се у њима већа пажња посвећује ис-
ходима /садржајима учења који воде ка разумевању кључних научних идеја 
(Харлен и сар. 2010).
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PUPILS’ RESEARCH SKILLS IN THE SOCIAL, 
ENVIRONMENTAL AND SCIENTIFIC EDUCATION – 
BETWEEN LEARNING OUTCOMES AND TEACHING 

CONTENTS

Summary

Pupils’ scientific literacy is one of the goals of contemporary education. 
This type of literacy is reflected in understanding the basic scientific concepts 
and processes necessary for making personal decisions and participating re-
sponsibly in the world around us. In this manner, pupils are introduced to the 
knowledge system of a specific scientific discipline, as well as to the specific 
methods of obtaining knowledge in the given science, compared to different 
methods of obtaining knowledge in other scientific disciplines. Developing re-
search skills is vital for achieving this goal because it assures pupils’ active par-
ticipation, develops responsibility for personal learning process and improves 
the quality of knowledge.

In the light of the given theoretical framework, the aim of this paper is 
to examine the presence and development of pupils’ research skills in the cur-
ricula for teaching subjects The World around Us and Social, Environmental 
and Scientific Education. Using the content analysis method, we have deter-
mined that research activities (observation, measuring, experiments, analysing 
historical sources, explanation and conclusion) are clearly stated in the learn-
ing outcomes and didactical and methodological instructions in the curricula; 
furthermore, a methodological approach towards developing research skills is 
evident. Nevertheless, research skills are not emphasised as a specific teaching 
area and only occasionally a few skills are highlighted as individual teaching 
content. This implies that research skills are approached as one of the methods 
for achieving defined outcomes, and not as a lifelong learning competence. 

Keywords: scientific literacy, research skills, Social, Environmental and 
Scientific Education.
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ТЕХНОЛОГИЈА ПРОШИРЕНЕ РЕАЛНОСТИ У  
ФУНКЦИЈИ ПОСТАВКЕ МУЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ

Резиме: Технологија проширене реалности AP (Аugmented reality) 
омогућава интеграцију звука, слике и видеа са штампаним настав-
ним средствима (наставни листови и/или уџбеници). Посредством 
мобилних апликација, традиционална наставна средства добијају 
мултимедијални карактер, чиме се ученику нуди додатни наставни 
садржај у екстензији реалног света. Вишедимензиони карактер обра-
зовних апликација, који обједињује звук, анимацију и слику, кључан је за 
примену технологије у настави музичке културе. У раду представља-
мо могућности технологије АР које имају значај за наставу музичке 
културе, а у светлу су допуне уџбеничког комплета који подржава ову 
врсту образовне технологије. Један од резултата теоријског истра-
живања, показује да се поменута технологија може користити у свр-
ху надоградње графичких приказа мелодије и ритма у уџбенику тако 
да они више не буду статична слика, већ аудио-визуелни приказ дате 
песме. Истичемо да је ово посебно важно за уџбенички приказ песама 
модела у тзв. предбукварском музичком периоду приликом поставке 
звучних наслага, јер у сваком тренутку омогућава ученицима контакт 
са тачном интонацијом песме. Оваква примена не односи се искључиво 
на активности у оквиру наставе у школи, већ и код куће, али и у вану-
чионичкој настави.

Кључне речи: технологија проширене реалности (АР), мобилне 
апликације, уџбенички комплет, музичка писменост, звучне наслаге.

Увод

Технологија проширене реалности (Augmented Reality) представља ре-
лативно ново технолошко достигнуће, посебно у процесу наставе и обра-

1  aleksandra.stosic@uf.bg.ac.rs
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зовања уопште. „Основни циљ АР система јесте да побољша корисниково 
опажање и интеракцију са стварним светом, допуњавањем стварног света 
тродимензионалним виртуелним објектима, који изгледају тако да коегзис-
тирају на истом месту као и реални свет.” [превод аутора]2 (Azuma et al. 2001: 
1). Дакле, није реч о физички присутним допунама стварности, већ о про-
ширењу реалности садржајима који се, у оквирима стварног, могу видети 
искључиво посредством мобилних апликација. На тај начин компјутерски 
генерисани садржаји не изгледају као нешто што ту не припада, већ изгле-
дају као саставни део реалног окружења (Yuen, Yaoyuneyong, Johnson 2011).

Роналд Азума (Ronald Azuma) са својим сарадницима (2001) истиче 
три карактеристике које дефинишу технологију проширене реалности. Као 
прво наводе обједињавање реалног и виртуелног у стварном окружењу. Дру-
го, интеракција корисника и софтвера одвија се у реалном времену. Треће, 
технологија региструје додатке стварном свету у тродимензионалном обли-
ку (Azuma et al. 2001). Заједничко технологијама проширене (АР) и виртуел-
не реалности (ВР) јесте примена компјутерски генерисаних садржаја. Битна 
разлика је у томе што АР основу проналази у реалном окружењу која се до-
пуњује виртуелним елементима, док се помоћу ВР генерише потпуно вирту-
елно окружење (Milgram, Kishino 1994). Такво окружење могуће је посматра-
ти искључиво помоћу опреме која кориснику не омогућава никакав контакт 
са стварним светом. Пол Милграм и Фумио Кишино (Paul Milgram, Fumio 
Kishino) дефинишу тзв. виртуелни континуум (слика 1) – графички приказ 
удела који виртуелни фактор има у перцепцији посматраног окружења. На 
крајевима виртуелног континуума налазе се реално окружење (лево) и вир-
туелно (десно). Реално се посматра без техничких помагала, док је виртуел-
но засновано искључиво на компјутерски генерисаним објектима, као што 
су симулације. Простор између њих на континууму означава се као комби-
нована реалност (Mixed Reality), која подразумева различит степен сједиња-
вања реалног и виртуелног, где спада и технологија проширене реалности 
(Milgram, Kishino 1994). Дакле, технологија АР оквире стварног окружења 
проширује додавањем компјутерски генерисаних садржаја и налази се у 
простору између реалног и виртуелног окружења на континууму виртуaл-
ности. Односно, за окружење које ствара технологија о којој говоримо не 
може се рећи да је реално (због додатих виртуелних садржаја), али ни потпу-
но виртуелно (због тога што је елемент компјутерски генерисаних садржаја 
само допуна стварном окружењу). Ово се најбоље може разумети посма-
трањем следеће илустрације (слика 1).

2 „The basic goal of an AR system is to enhance the userís perception of and interaction with the 
real world through supplementing the real world with 3D virtual objects that appear to coexist in the 
same space as the real world.” (Azuma et al. 2001: 1)
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Слика 1: Континуум виртуалности (према: Milgram 1994: 3)

Према томе, „АР интерфејси побољшавају искуство у стварном све-
ту, за разлику од других рачунарских интерфејса који кориснике одвлаче од 
стварног света на екран” [превод аутора]3 (Billinghurst 2002: 1) Будући да је 
основа технологије АР допуњено стварно окружење, њена примена не за-
хтева од корисника непрекидно посматрање дигиталних садржаја, што је од 
посебне важности за наставу музичке културе у којој је АКТИВНО и ИС-
КУСТВЕНО пролажење кроз музичке садржаје, у различитим музичким ак-
тивностима, незаменљиво и не може се никада доводити у питање, без об-
зира на могућности које мултимедијална технологија нуди, као допуну кла-
сично вођеној настави (Стошић 2008; Симић 2018). Међутим, треба истаћи 
и савремена трагања у оквиру изналажења могућности за допуну класич-
ној настави музике савременим ИКТ-ом, првенствено примењивим на рад 
у музичким школама, јер новија „[…] антрополошка и психолошка истра-
живања указују да данашњи ученици другачије примају и обрађују инфор-
мације. Дигитално окружење ствара нове генерације, homo zappiens-e” (Veen 
2003; Vrcelj, Klapan, Kušić 2009, према Павловић 2018: 16). Ова чињеница за-
хтева велику одговорност у трагању за новим могућностима у интегрисању 
техничких решења у основној школи, а која би била ваљана подршка, у сми-
слу допуне провереном и трасираном методичком путу који су поставили 
Миодраг А. Васиљевић (1903–1963) и Зорислава М. Васиљевић (1932–2009) 
за музичке и основне школе. Како су основни постулати њихове методе про-
учавани у смислу прилагођавања потребама ученика у основној школи, од 
стране следбеника (Стојановић 1996, 1997, 2001, 2003, в. прилог 1), истиче-
мо основну разлику између програмских захтева и потреба ученика који се 
функционално описмењују и оних који се уводе у елементарно музичко об-
разовање4. Ипак, треба навести да се свакако морају поштовати принципи и 

3  „AR interfaces enhance the realworld experience, unlike other computer interfaces that draw 
users away from the real world and onto the screen” (Billinghurst 2002: 1)

4  У раду „Музичко описмењавање ученика млађих разреда основне школе” из 1997. 
године, наводи се терминолошка дистинкција између професионалног музичког образовања 
и музичког образовања иницираног циљевима и исходима наставног програма, за потребе 
основне школе. „Бити музички писмен у правом смислу те речи, значи бити способан за 
певање/свирање или слушање у себи сваког нотног текста, као и записивање или замишљање 
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пут који води ка могућој функционалној музичкој писмености која се може 
прилагодити потребама ученика основне школе, јер то води квалитетнијем 
музичком образовању, те у том смислу наводимо и новије радове следбени-
ка (Милетић, Стошић 2016), у којима се види напор аутора да се сврсисход-
но повежу циљеви и исходи који би водили двоструком решавању музичке 
проблематике, а односе се на ефикасније вођен вокални развој, у садејству 
са свим методичким корацима и условима који су битни у каузалности пред-
букварског и букварског музичког периода5 и увођења у основе музичке пи-
смености. У том смислу, овај рад нуди могућност за „степеницу више” у од-
носу на постављене програмске захтеве до сада, а односи се на музичку про-
блематику извођења из нотног текста, где се поред опажања и интонирања, 
захтева и записивање основних тонова и мотива.

„Оправданост електронско-музичке комуникације лежи у могућности 
мултимедија да обезбеде ’симултану анимацију више сазнајних рецептора’ 
(Мијановић 2003), односно у ангажовању више чула, што свакако допринo-
си квалитетнијем и трајнијем памћењу ученика. Међутим, потребно је објас-
нити зашто овакав вид комуникације НИКАДА не може бити супституција 
правог доживљаја музике у живом извођењу. Истичемо да у раном школ-
ском узрасту ученик мора доживети музику кроз активно певање, кретање 
уз музику, свирање на дечјим инструментима. Компјутер не може бити заме-
на [...] Испуњавање циљева и задатака постављених програмом, у решавању 
музичке проблематике, и даље остаје основни вид прилаза наставним садр-
жајима [у класично вођеној настави], без обзира на техничко-технолошку 
подршку.” (Стошић 2008: 90, прим. аутора) Додаћемо да се, у складу са савре-
меним интенцијама наставе и препорука Министарства просвете, изнала-
зе могућности за имплементацију ИКТ-а у све наставне предмете. У наста-
ви музичке културе морамо бити посебно обазриви, јер било које модерно 
наставно средство, попут мултимедије, не може бити замена, већ допуна и 
подршка правилно вођеној настави, у којој се стичу прве музичке предста-

нотног записа каквог мелодијско-хармонског тока при слушању музике. Овакав циљ захтева 
дуг и сложен наставни процес који превасходно припада професионалном музичком 
образовању од основне музичке школе, до основних музичких студија. Када је, пак, реч о 
основној општеобразовној школи, музичко описмењавање је мање захтевна наставна 
дисциплина. Суштина њеног садржаја јесте научити ученике да певају из нотног текста. Из 
тих разлога, било би можда терминолошки прецизније користити стари, скоро заборављени 
назив нотно певање уместо музичко описмењавање” (Стојановић 1997: 81). 

5  Ови термини изведени су из вишегодишњег рада Гордане Стојановић, у универзитетској 
настави, са студентима Учитељског факултета, а проистекли су из рада на докторској 
дисертацији, на тему Компаративна методологија наставе музичке писмености и наставе 
почетног читања и писања, одбрањене на Факултету музичке уметности, под менторством 
др Зориславе Васиљевић. Детаљнија појашњења погледати у раду (Милетић, Стошић 2016) и 
у Приручнику за трећи разред основне школе (Стојановић 2010).
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ве наслоњене на постављене звучне наслаге, неопходне у процесу поставке 
основних тонова. У том смислу пронашли смо једну од могућности која би 
могла бити адекватна допуна класично вођеној настави, а односи се на при-
мену АР технологије, при певању песама модела, што ћемо у наставку рада 
детаљније појаснити.

Садржаји који се реалном свету додају применом технологије АР 
имају мултимедијални карактер. Дакле, могуће је користити слику, видео, 
тродимензионални модел, анимацију, али и звук. Ако се узме у обзир да нај-
бољи методички смер стицања знања, који поштује особености музике као 
аудитивне уметности, управо започиње од звука (Васиљевић 2006), онда то 
представља елиминациони услов за примену било чега новог, па и савреме-
не технологије, у настави музичке културе на млађем школском узрасту и 
у том смислу, услов мора бити испуњен. То је уједно и идеалан услов за ис-
траживање у окружењу у коме доминира звук, јер је то један од начина који 
омогућава чест контакт са адекватним звучним примером који би требало 
тачно репродуковати и усвојити напамет. Управо нам мултимедијални ка-
рактер, који технологија АР нуди, може користи при интегрисању визуелних 
приказа са звуком, као техничка подршка, у једном сегменту часа6, уз прет-
ходно коришћење свих методичких корака и услова које мора понудити кла-
сична настава у поставци звука, у раној фази предбукварског музичког пери-
ода у процесу поставке основних тонова (Васиљевић 1991, 2000; Стојановић 
1997, 2001, 2010; Стојановић, Васиљевић, Дробни 2004), а на коју се у овом 
раду наслањамо. Ово је важно из разлога тражења додатног простора за по-
нављање песама у другом контексту и могућности да, хипотетички, дође и 
до ефикаснијег поимања и трајнијег памћења, које је такође важно негова-
ти у процесу стварања звучних наслага. То не значи да у том смеру тражи-
мо могућност за функционисање у букварском музичком периоду, јер та фаза 
рада захтева другачији приступ и стратегије које подржава традиционално 
вођен начин рада, уз све методичке услове који су у том процесу неопходни 
(Васиљевић 1991, 2000; Стојановић 1997, 2001) и воде од поимања, као схва-
тања нижег реда, ка схватању са разумевањем, уз све кораке и стратегије које 
увођење у музичко образовање подразумева (Милетић, Стошић 2016). 

6  Обрада песме модела „Ми идемо преко поља” изводи се у комбинацији класично вођеног 
часа обраде, са елементима рада у АР окружењу, што је у складу су са новим интенцијама 
Министарства просвете јер нуди „хибридни модел наставе”, који би у времену одобрених 
дигиталних уџбеника, без селективне и претходне емпиријске провере у пракси, могао 
понудити методички оквир као једну од могућности при стварању звучних наслага, где не би 
био нарушен основни пут оличен у класичном приступу који мора остати незаменљив, али би 
свакако ишао у сусрет неким од савремених потреба и интересовања ученика. 
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Преглед досадашњих искустава у  

области примене информационе технологије у настави музике

Увидом у доступне радове из области примене информационих техно-
логија у настави музике уопште, како код нас, тако и у окружењу, мало је оних 
који се могу адекватно применити у настави музичке писмености, нарочито 
за основне школе. Један од најновијих обимних истраживачких радова (Па-
вловић7 2018) наслоњен је на методички правац и системски приступ Ком-
биноване функционалне методе Зориславе Васиљевић, на коју се и ми у раду 
позивамо, с разликом у примени поставки само оних делова који се односе 
на рад у основној школи, а служе као база за поставку музичке писменос-
ти. У докторској дисертацији Саше Павловића (2018), понуђени су неки од 
приступа у имплементацији ИКТ-а у настави музике, у примени и адекват-
ности за коришћење појединих софтверских решења за функционалну при-
мену мултимедијалне технологије у настави музике, првенствено за рад код 
куће где је вежбање примарно, али и за рад у музичкој школи. Како су наша 
интересовања везана за методички пут у основној школи, оставићемо бу-
дућим стремљењима могућност компарације, прилагођавања и имплемента-
ције неких поставки и понуђених решења. Оно што је потребно истаћи јесте 
да се и у овом раду мултимедијалност схвата као подршка неким елементима 
рада важним у процесу музичког описмењавања, као допуна класично вође-
ној настави. „Мултимедијалност је та која нуди највећи ниво очигледности. 
Комбинација звука, графике, анимације и видеа. Мултимедија у рачунарству 
представља скуп хипермедије која комбинује већ поменуте елементе са хи-
пертекстом” (Спасојевић 2015). Када се говори о аудио-визуелним настав-
ним средствима, осим хардвера, и софтвери имају значајно место. Савре-
мени мултимедијални софтвери: ’...нуде могућност креирања електронских 
уџбеника са текстом, сликама, звучним анимацијама и филмовима тако да 
ученици могу самостално да напредују у овладавању наставним садржајима, 
да се врате на садржаје који им нису довољно јасни, да добију повратне и до-
датне информације у складу са својим могућностима и интересовањима’ (Ја-
ковљевић 2010: 3)” (Павловић 2018: 56).

7  Потребно је рећи да смо се са поменутом тезом детаљније упознали тек после њене 
одбране (12. 6. 2019), након нашег презентовања рада на научном скупу, па нам је у том смислу 
ускраћена могућност да описани начин доказивања у примени софтвера за потребе музичке 
писмености искористимо бар као теоријску платформу за нека решења која примењујемо 
у коришћењу проширене реалности, а у смислу допуне класичном уџбенику и штампаним 
наставним средствима. То ћемо свакако учинити у наредним корацима и планираном 
емпиријском истраживању, како би теоријске поставке нашега рада проширили валидним 
решењима истакнутим у раду (Павловић 2018), те у том смислу потврдили или оповргли 
наше, за сада, хипотетичке претпоставке.
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У наставку анализирамо нека од теоријских и практичних решења до 
којих су дошли истраживачи из области примене мултимедијалне техноло-
гије, а која је услов за адекватан приступ и уклапање музичких садржаја у 
технологију АР, у настави музичке културе на млађем школском узрасту. 
Први рад, у који смо лично били укључени (Ристић, Стошић, Шћепановић 
2001), био је преглед свих дотадашњих информационих технологија које су 
могле бити искоришћене у образовне сврхе. Рад је систематизовао техно-
лошке иновације према музичким активностима и указао на значајне могућ-
ности које могу остварити у настави музике, као допуна класично вођеној 
настави. У раду ауторке Стошић (2008) анализирани су поједини приступи 
који су већ имплементирали информационе технологије у наставу музике, у 
страним основним школама, као и могућност за њихову примену у поједи-
ним садржајима музичке културе код нас. Указано је на нова техничка ре-
шења у активности слушања музике и дечјег музичког стваралаштва. Како 
се стварање мелодијских и ритмичких импровизација на основу понуђе-
них мотива налази у оквиру садржаја наставног програма (сада Програма 
наставе и учења), у оквиру класично вођеног дечјег стваралаштва, тражене 
су нове могућности при коришћењу неких софтвера који се користе у основ-
ним школама у иностранству. У описаној апликацији ученик превлачењем 
миша склапа понуђене мотиве и ређа их у комбинацији која се може одслу-
шати, што је важно због добијања повратне информације о адекватности ре-
шења за које се ученик одлучио, али се не може сматрати валидним задатком 
који ће активирати когнитивне процесе битне у поставци музичке писме-
ности, иако је нотни запис све време присутан на екрану компјутера. Да би 
ова врста задатка донекле била функционална и са циљем решавања неких 
исхода у постављеној музичкој проблематици из програма, везаној за захте-
ве при увођењу ученика у елементарну музичку писменост, потребно је за-
хтевати од ученика прво препознавање и певање солмизационих слогова уз 
класично вођен приступ у настави, а потом и свирање, на блок-флаути, јер је 
за методичку исправност у следу корака важно задатак прво решити на тра-
диционалан начин, а потом уз слушање састављене мелодије, уз предложе-
ну музичку пратњу која се може чути активирањем апликације на компјуте-
ру. Исти исход се може добити и самосвирањем и састављањем мотива кроз 
активност дечјег стваралаштва, али предност овог програма је трајно беле-
жење дечјих композиција, као и могућност да се пореде са другим музичким 
решењима. При томе, требало би имати у виду да су досадашњи „[…] резул-
тати истраживања у области когнитивне психологије довели до закључка да, 
у складу са врстом медија која се користи приликом учења, човек може да за-
памти: 10% прочитаног текста, 20% онога што види, 30% материјала који учи 
слушањем, 50% онога што види и чује и коначно, 80% онога што види чује и 
уради – оправданост примене мултимедија и интерактивне наставе и у про-
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цесу савременог музичког описмењавања требало би да буде недвосмислена 
(Danon 1962)” (према: Павловић 2018: 57). Ово је нарочито важно користи-
ти као допуну у раду у предбукварском музичком периоду и у почетном раду 
у поставци основних тонова у класично вођеној настави, где постоји велика 
потреба за стварањем и акумулирањем звучних наслага које ће се касније ис-
користити у букварском музичком периоду8.

У 2009. години, пре пуних десет година, креиран је образовни портал, 
први пут у Србији, па га у том смислу видимо као претечу данашњих са-
времених стремљења у образовању. И тада се увиђала потреба за тражењем 
могућности и функционалним решењима, у складу са природом предмета. 
Креирањем мултимедијалних материјала9 у настави музичке културе пра-
тио се садржај појединих наставних тема које су биле наслоњене на музич-
ке садржаје из уџбеника издавача Завода за уџбенике и био је намењен учи-
тељима и директорима. Понуђена решења из наставе музичке културе, била 
су везана само за могућност ИКТ-а који би користили учитељи, а никако 
ученици, јер се и тада увиђао недостатак емпиријских истраживања која би 
поткрепила ефикасно увођење мултимедијалних садржаја на начин који од-
говара основним постулатима наставе музичке културе, а наслоњен је на већ 
помињане методе рада примењиве у музичкој писмености.

Графичко репрезентовање музике из  

угла методике наставе музичке културе и развојне психологије

„Инкорпорација медија и технике у наставу иницирала је и разне ино-
вације и трансформације у настави и стиловима учења. Тако је и трећа ин-
дустријска, или дигитална, револуција донела компјутеризацију свих сег-
мената људске делатности, па тиме и дигитализацију васпитно-образовног 
процеса” (Павловић 2018: 9).

Специфичност наставе музичке културе у односу на друге наставне 
предмете подразумева то да је полазиште сазнајног процеса звук (Васиљевић 
2006), односно „[…] да свако музичко искуство отпочиње звуком” (Стоја-
новић 2001: 100). То значи да сваки нови контакт детета са неком музичком 
наставном проблематиком треба да почне од звука, слушањем, певањем, сви-

8  Погледати прилог 1, који се односи на класично вођен приступ у поставци основних 
тонова, који се ни у једном сегменту рада не може заменити, али се свакако може допунити, 
па у том смислу и видимо могући значај овога рада.

9  Пројекат прављења образовног портала (EDUSOFT), који је уследио у 2009. години, 
један је од практичних и видљивих примера где се штампани медиј, уџбеник, допуњавао 
мултимедијом. У ауторском тиму задуженом за примену мултимедије у настави музичке 
културе учествовало је троје професора Учитељског факултета у Београду (Г. Стојановић, А. 
Стошић и Р. Стојановић). 
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рањем. Посебна важност придаје се часовима почетног музичког описмења-
вања (поставци звучних наслага у прва два разреда и поставци основних 
тонских висина и трајања, у друга два разреда). Неопходно је да деца добро 
науче песме моделе, да умеју да репродукују њихов почетак, а да почетке пе-
сама асоцијативно вежу за боје (у прва два разреда), како би у трећем раз-
реду, на основу формираног звучног фонда, могли да пређу на учење музич-
ког писма (Стојановић 1996; Vasiljević 2006; Милетић, Стошић 2016). Самим 
тим, како је звук примаран, могућности за садејство звука и визуелног при-
каза мора се посматрати само као евентуална подршка у опажању и тачној 
вокалној репродукцији, вероватно и неким елементима поимања у визуел-
ном мишљењу, док препознавање и схватање са разумевањем морамо оста-
вити класично вођеној настави. Па, где се онда виде могући помаци и заш-
то је важно осавремењивати наставни процес и оставити отворен систем за 
даљу надоградњу?

Значај визуелног репрезентовања музике у настави увидео је још Ми-
одраг А. Васиљевић (1940) истичући важност графичких приказа мелодија, 
предлажући да деца цртањем или ређањем коцкица моделују мелодију (пре-
ма: Стојановић 2001). Корак даље иду Зорислава М. Васиљевић и Татјана 
Дробни (1991/2003) које, осим што истичу важност оваквог приказа, додају 
другу димензију исказану бојом. Важно је истаћи да боје10 и графички прика-
зи могу бити функционални само уколико омогућавају ученику да боље ин-
тонира и ефикасније разуме кретање мелодије, при чему им графички при-
каз додатно помаже (Стојановић 1996, 1997), што никако не сме остати једи-
ни вид могућности на коме треба да отпочне декодирање, јер су битни уве-
зани процеси који истовремено нуде могућност за препознавање, опажање и 
интонирање познатог, по слуху наученог, а потом и непознатог нотног запи-
са, у фази увежбавања ока за кретање по хоризонтали и флуентно извођење 
солмизацијом, уз обавезно тактирање.

Значај оваквих приказа мелодије можемо открити у психолошким те-
оријама које су од Васиљевића биле веома временски удаљене. Васиљевић 
није могао да има увид у рад Џерома Брунера и осталих психолога који су 

10  Васиљевић наводи да су боје уведене како би ученици бојећи истим бојама плочице 
металофона могли да у сваком тренутку певају песму у прецизној интонацији, јер „Ко предаје 
музику нашој деци, да ли су учитељи и васпитачи способни за тај тежак посао – углавном нису. 
Ко ће бити сигуран да учитељ или васпитач тачно интонирао тонску висину из нотног текста 
или из ликовне илустрације? Нико. То је основни разлог због којих је уведено бојадисање 
металних плочица (што свако дете може пренети на свој инструмент са клавијатуром)” 
(Васиљевић 2000: 57). Такође, треба истаћи и следеће: „Учење модела изводи се по слуху, 
обично уз написан текст песме на табли и означен начин тактирања. Пожељно је обележавање 
почетног тона бојом, на начин како је то учињено у Музичком буквару. Везивање иницијалиса 
за звук, положај у линијском систему и бојом којом је први пут тон представљен, појачава 
могућности запамћивања” (Васиљевић 2000: 67).
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се бавили дечјим развојем, али је код њега приметан утицај који примена 
илустрације може имати у разумевању музике код деце (према: Stojanović 
2001). Џером Брунер (1968) истиче управо важност визуелних репрезента-
ција у развојном процесу. Он говори о тзв. акционим, иконичким и симбо-
личким репрезентацијама, односно о начинима на које дете може да перци-
пира окружење. За разлику од ранијих теорија, Брунер не говори о стадију-
мима већ о, како смо навели, начинима репрезентовања, чиме истиче важ-
ност сва три. То значи да развијањем следећег нивоа дете не губи способност 
размишљања на претходном. Свакако је симболички начин мишљења сло-
женији од претходна два, јер он мишљењу придаје језичко значење (Bruner 
1968). Деца у првом разреду основне школе могу кроз акцију (покрет и кре-
тање у простору) да покажу начин на који чују, оно што недовољно добро 
могу вербално да искажу, али и оно што осећају, што је веома битно за наста-
ву музичке културе, за њихов лични раст и сазревање. Такође, уколико кори-
сте иконички начин репрезентовања, можемо добити јаснију слику на ком је 
нивоу опажање и у ком смеру иде визуелно мишљење које ће у једном тре-
нутку поткрепити сазнања детета која воде ка симболичкој фази.

Хауерд Гарднер (2011) у својој когнитивној теорији посебно истиче 
важност симбола и развој симболичког мишљења. Наводи да управо симбо-
ли омогућавају интеграцију биолошког и културног аспекта развоја. Према 
томе важност симболичког размишљања од велике је важности и потребно 
је детету омогућити да досегне овај ниво размишљања. Гарднер сматра да 
деца пролазе кроз четири фазе у стварању симболичког мишљења. Истиче 
се да се симболички системи прво развијају унутар истих способности (или 
интелигенција, како их назива Гарднер), али и у простору њихове интегра-
ције (Gardner 2011). У каснијој фази почињу да се развијају симболи дру-
гог реда, који су су сами по себи засновани на раније створеним симболима 
(писани језик на говорном и сл.). „Већи део математике и наука је саграђен 
на овој понављајућој особини, где се систем трећег реда односи на систем 
другог и тако даље” [превод аутора]11 (Gardner 2011: 326). Према томе про-
цес стицања музичког писма у трећем разреду такође почива на акумулира-
ним звучним наслагама (Стојановић 1997, 2001), стеченим раније, али као 
помоћ може да буде једноставнији симболички систем који дете може да са-
влада већ у првом или у другом разреду, а то је графички приказ мелодије. 
О овом приступу говори и Гордана Стојановић: „Уколико се пак ритмички 
ток бројалица или мелодијско кретање песама прикажу сликовно […] и де-
шифрују на одговарајући начин, може се слободно рећи да је музичко оп-
исмењавање отпочело. Лако је касније сликовно приказивање музичких то-
кова заменити правим музичким знацима – нотним писмом” (Стојановић 

11  „Much of mathematics and science is built upon this recursive possibility, where a third-orderd 
system can refer to a second-orderd system, and so forth” (Gardner 2011: 326).
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1996: 102). Иако постоје евидентне предности у раду практичара, које у нас-
тавни процес доносе графички прикази песама, важно је установити да ли су 
деца у предбукварском музичком периоду заиста у могућности да их на прави 
начин разумеју и тумаче. Резултати истраживања која је спровела Џин Бам-
бергер (Bamberger 1982, према Radoš 2010) показују на који начин деца визу-
елно доживљавају музику у складу са узрастом (слика 2).

Слика 2: Типологија дечјих цртежа, која илуструје начине на који деца 
разумеју музику визуелно (Bamberger 1982: 194)

Као што Брунер истиче три, а Гарднер девет начина мишљења, Бамбер-
герова издваја два начина репрезентовања музичког мишљења. Она издваја 
фигурално и метричко музичко мишљење, која се огледају кроз дечје гра-
фичко репрезентовање музике. Фигурално се често сматра примитивнијим 
поготово што се кроз музичко образовање и развој музичке писмености ин-
систира на метричком, те се фигурално запоставља. Најмлађа деца (од 4 до 
5 година) ритам представљају безличним шарањем. Деца између 6 и 7 го-
дина показала су двојаке резултате – делећи се управо у две поменуте гру-
пе (Ф1, фигурална репрезентација првог нивоа и М1, метричка репрезента-
ција првог нивоа). Подгрупа на Ф1 нивоу делује да није напредовала од ни-
воа шарања као и млађа група. Међутим, поменута група, иако не издваја 
појединачне откуцаје, она јасно репрезентује две музичке фразе од којих је 
састављен слушани пример. Друга група успела је да одређеним симболи-
ма издвоји тачан број откуцаја, али занемарује сврставање откуцаја у мање 
целине, као што то чини група Ф1. Старија група деце (од 8 до 10 година) 
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дели се на Ф2 и М2, по истом принципу. Сада обе групе истичу поједина-
чне откуцаје, чак разликују и њихова трајања (краћа тонска трајања предста-
вљају ситнијим облицима). Битна разлика између њих је у томе што група Ф2 
поново инсистира на музичкој фрази (мањим целинама у оквиру музичког 
тока), док група М2 инсистира на ритму, прецизно представљајући сваки от-
куцај (Bamberger 1982; Radoš 2010). „Из тога произлази да разлике у развоју 
не треба посматрати као представљање јединствене линеарне ’прогресије’, 
већ као интерактивну еволуцију између два комплементарна начина разуме-
вања, где један обогаћује други.” [превод аутора]12 (Bamberger 1982: 195). На-
зивајући начине мишљења у музици комплементарним, она истиче подјед-
наку важност оба. „Учење музике развија формалне видове разумевања му-
зике. У истраживању Бамбергерове показало се да су деца, овладавајући чи-
тањем и писањем нота, губила осетљивост за музички доживљај ритма. Сто-
га она наглашава како је интуитивно разумевање важан део музичке когни-
ције који треба очувати и подстицати” (Радош 2010: 262). Када се све сагледа, 
види се да деца на узрасту о ком ми говоримо (7 и 8 година – први и други 
разред основне школе) музику могу разумети на два поменута начина. При-
том, ученицима другог разреда (осмогодишњацима) свакако је разумљивији 
графички вид представљања музике који прави јасну дистинкцију ритма, у 
односу на ученике који имају мање музичког искуства и овладавају елемен-
тарним музичким језиком. Будући да истраживања показују да деца, у току 
истог узраста могу паралелно развијати два начина мишљења, важно је ис-
таћи да је графичко представљање музике потребно приближити деци обе 
групе – онима који музику разумеју формално и онима који музику разу-
меју метрички. Графички прикази које користи Зорислава Васиљевић садр-
же компоненте које, по нашем мишљењу, можемо карактерисати као М2 (јас-
но представљен ритам величином датих симбола). Ипак, у доношењу овог 
суда неки музички педагози13 се с правом не могу сложити, јер се графички 

12  „It follows from this that the developmental distinctions should not be seen as representing a 
single linear ’progression’ but rather as an interacting evolution between two complementary ways of 
understanding, each of which enriches the other” (Bamberger 1982: 195).

13  Основна замерка може се односити на методички пут у музичкој писмености који код 
Миодрага и Зориславе Васиљевић воде ка визуелном и аудитивном опажању и репродукцији 
и свих процеса који у томе учествују, па се стиче утисак да би интегрисано садејство 
онемогућило ученика да мисли звуком, што у првој фази не мора бити искључиво, јер се 
приступ у АР окружењу врло ограничено користи и са првенственом наменом да ученик 
прецизније интонира графички приказ који је понуђен. Због тога је од изузетне важности 
нагласити да се класично вођен процес овим не доводи у питање, јер је незаменљив. Кретање 
од целине, добро научене у предбукварском периоду, уз одређене приступе и технике које 
то прате (в. прилог 1), првенствено тактирање, обезбеђује да се основни проток ритмичких 
јединица, уочавање акцената и на основу тога формирања метричких целина, а затим и 
прихватање песме, као целине, што се у новим примерима уочава преко јасног декодирања 
сваког појединачног тона. Самим тим, очекује се да се овај процес „види” и у припреми, као 
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приказ никада не посматра као једино средство у музичком описмењавању, 
јер заправо то и не може бити. Због тога је неопходно познавати цео систем 
који Зорислава Васиљевић нуди, а он није директно везан само за сегмент 
рада који смо понудили у АР, што је свакако само део подршке и допуна кла-
сично вођеном процесу наставе. Где онда видимо могућа наслањања на му-
зичку педагогију Зориславе Васиљевић и имплементацију графичких прика-
за у садејству са звуком?

Из до сада наведеног, могло би се закључити да су графички прикази 
разумљиви осмогодишњој деци и да заиста имају функцију визуелног репре-
зентовања музике деци тог узраста у класично вођеном процесу наставе му-
зичке писмености. Наравно, уколико звук приказујемо само визуелно (гра-
фички приказ мелодије), неопходно је да слика коју дете посматра буде пра-
тилац звука који „чује” у себи, наслањајући се на звучне наслаге које акти-
вира у продуктивној асоцијативности (Милетић, Стошић 2016), па је у том 
смислу могуће хипотетички поставити да би се ова врста технологије могла 
искористити за програм који би омогућио садејство графичког приказа та-
булатора са бојама и видео-анимације, без звука, па би могла служити и у 
фази вежбања и активирања звучних наслага, на прелазу у букварски период. 
По истом принципу, могли бисмо покушати да се понуди графички приказ 
и видео-анимација кретања мелодије, без датог звука, што би од ученика за-
хтевало напор, да у предложеном темпу адаптира своју репродукцију и ак-
тивира све процесе који су до тада постигнути у когнитивном развоју, што 
би, хипотетички речено, водило и тумачењу и схватању графичког приказа. 
На тај начин омогућавамо детету да заиста визуализује кретање мелодије, у 
смислу прве подршке поимању, али то никако не сме бити и једина подрш-
ка у овом сложеном процесу. „Поимање, као схватање на нижем нивоу, где 
се уочавају логичне везе и односи, али је круг познатог мали, преко сазна-
вања, као примања информација са разумевањем и њено превођење од ап-
страктне представе до практичне активности, стижемо до схватања. Схва-
тање, као укључивање новог и непознатог у круг старог и познатог водиће 
нас ка знању” (Јовић Милетић 2011: 141, према Милетић, Стошић 2016: 279). 
Схватање подразумева букварски музички период, дакле, [класично вође-
ну] наставу музичке културе у коју је укључено музичко описмењавање. Још 
од когнитивног процеса поимања и сазнавања креће се ка поставци и обра-
ди музичких садржаја да бисмо стигли до периода наставног процеса који 
називамо „утврђивање”, а који подразумева схватање, при чему развијамо 

подршка „букварском периоду”. Све фазе, технике и нивои рада који се у музичкој педагогији 
на коју се наслањамо преплићу, неопходни су у класично вођеном процесу наставе који 
је за учитеља врло сложен, али за дете мора остати једноставан и лак, на чему су аутори 
инсистирали. Самим тим, певање песама модела, на начин како смо предложили, само је један 
вид могуће допуне, а никако замена за читав сложени процес. 



449

способности и знања” (Милетић, Стошић 2016: 279, прим. аутора). Уколи-
ко се све наведено узме у обзир, сужавају се могућности које нам могу бити 
функционални мост у изграђивању визуелног опажања у садејству са тачном 
интонацијом песме, али свакако остају као једна од могућих видова да се на 
атрактивнији и очигледнији, деци близак начин, понуди песма која је изу-
зетно важна у њиховом вокалном сазревању, а истовремено и у поставци 
звучних наслага, важних у процесу музичког описмењавања. Ако томе до-
дамо и своја лична позитивна запажања, у раду са ученицима који су на по-
четку првог разреда имали најскромније вокалне способности, онда управо 
ту видимо могући значај и примену певања песама модела у АР, на млађем 
школском узрасту. Вилотијевић (2016) говори о развијајућој настави, на-
стави која се наслања на постулате Виготског где се деловање спољашњим 
чиниоцима на унутрашњи психички развој сматра пожељним, јер настава 
може „вући” развој. Управо, овим начином повременог рада, када дете још 
увек није спремно само да изведе и тумачи графички приказ, уз помоћ очиг-
ледног средства, нуди му се само један вид рада који може побудити интере-
совање за опажање кретања мелодије уз подржану вокалну репродукцију, уз 
коју ученик (сам или у групи) може певати и истовремено пратити кретање 
графичког приказа који ће уз класично вођен процес који је неопходан, мо-
рати сам да декодира, јер то јесте циљ, а не чиста репродукција и пасивиза-
ција, уколико бисмо остали на том нивоу.

Примена технологије АР у стварању звучних наслага

Технологија АР, дакле, омогућава интеграцију звука са сликом, уз ви-
део-анимацију, чиме се стиче услов за допуну традиционалних графичких 
приказа песама у настави почетног музичког описмењавања у предбуквар-
ском музичком периоду. 

У креирању овог теоријског концепта пошли смо од: 
1) основног полазишта у сазнајном процесу наставе музичке култу-

ре и методичке парадигме: звук – слика – тумачење (Васиљевић 2000/2006); 
2) психолошких истраживања која указују на важан утицај визуелних 

репрезентација у учењу у овом периоду развоја (значај иконичког начина 
мишљења и креирања симболичких система) (Bruner 1968; Gardner 2011);

3) основних карактеристика технологије проширене реалности, која 
утиче да се аудитивни и штампани медији користе интегрисано, али само у 
смислу допуне и подршке квалитетнијој вокалној репродукцији при ства-
рању звучних наслага, која, уз класично вођен процес наставе музичке пи-
смености постаје, једна степеница ка будућем нотном певању у основној 
школи. Из овог не би требало извући погрешан закључак да су понуђене 
песме модели у АР окружењу, једина замена за репрезентовање графичких 
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приказа, који морају остати у класично вођеној настави. Ипак, позитивне 
ефекте хипотетички можемо очекивати у правцу боље вокалне репродук-
ције при вежбању песама модела, понекад, као допуну класично вођеној на-
стави. Такође, анимирани графички приказ може утицати на предупређи-
вање регресије ока, што је битна техничка подршка будућем флуентном пе-
вању из нотног текста, у реалном времену, при квалитетном продукцијском 
снимку дечјег извођења, које је иначе најбољи вокални модел који се може 
подражавати када се песма добро научи. Иако у први мах и ово нема директ-
ну везу са потоњим музичким описмењавањем, свакако да проширење зна-
чаја можемо очекивати у неком од будућих емпиријских провера, па у том 
смислу постављамо теоријску платформу која нуди могућност у имплемен-
тацији и могућем коришћењу песама модела у АР окружењу, у настави му-
зичке културе. 

Слика 3: Основе које графички приказ мелодије подржан технологијом 
АР проналази у методици наставе, развојној психологији посредством 

савремене технологије

На овај начин, анимирањем графичких приказа песама модела који се 
налазе у уџбенику или на наставном листу омогућавамо ученику да у сваком 
тренутку, посредством апликације, може да буде у контакту са звуком песме, 
њеном тачном репродукцијом. У том смилу важна су и нова решења на која 
нисмо у почетку указали у раду, а односе се на могућност програма да уче-
ник изведе песму уз опажање графичког приказа, а да потом добије повратну 
информацију колико је добро вокално репродуковао песму, као и могућност 
да пева уз наснимљени звук како би вежбао прецизно певање, а самим тим 
лакше памтио и формирао звучне наслаге.
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Зорислава М. Васиљевић (2006) покушала је увођењем боја да надомести 
проблем тачног интонирања од стране учитеља како би ученик увек имао пре-
цизну и тачну интонацију песама које пева, а које су важна потпора у стварању 
звучног фонда. Графички приказ песме, који је користио још и Миодраг А. Ва-
сиљевић, а бојама допунила Зорислава Васиљевић, што је представљено у Музич-
ком буквару (1991/2003), али и у Музичкој радионици (2000/2004) користимо са 
сврхом допуне уџбеничког материјала, само у неким сегментима класично вође-
не наставе, а које се ослањају на описани начин рада у коришћењу АР окружења.

Основна идеја коришћења АР у настави музичке културе, у процесу 
стварања базе за почетно музичко описмењавање, представљена је у већ по-
менутом раду Симића (Симић 2018). Овај рад се конкретно односио на при-
мену технологије АР за анимирање графичког приказа песме модела Ми идемо 
преко поља у једној фази рада, у обради наставне јединице. Предност која је у 
раду истакнута односи се на то да је АР материјал креиран помоћу платфор-
ме и апликације HP Reveal, која ширем спектру заинтересованих нуди једнос-
тавну могућност за креирање оваквих материјала не само за потребе наставе 
музичке културе, већ уопште (попут примера појашњења додола). У том раду 
акценат је био на припреми за конкретан наставни час, односно на решавању 
проблематике конкретне наставне јединице у непосредном раду са децом која 
су тек кренула у први разред, те се није могао очекивати исход који се може уо-
чити после вишемесечног рада на стварању звучних наслага. Међутим, данас, 
када су ученици у другој фази предбукварског периода и имају већ акумулира-
не звучне наслаге, можемо изнети став да се, уз овакав вид допуне, виде први 
позитивни помаци у бољој репродукцији песама, као и у опажању и интони-
рању нових примера, уз гледање графичког приказа, што остављамо за емпи-
ријску проверу будућим истраживањима на овом пољу.

Апликација коју смо представили осмишљена је применом про-
грамског језика C# посредством софтвера Unity, као и његовог АР додат-
ка Vuforia. Апликацију коју смо представили могуће је преузети и тестира-
ти скенирањем QR кода са слике (слика 4) или посетом линка: http://bit.ly/
resavo-ar-. С обзиром на то да је циљ креиране апликације разоткривање мо-
гућности које у настави ова технологија може да има, предвидели смо ани-
мирање једне песме модела, као пример.

Слика 4: QR код линка за преузимање пробне апликације
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Дакле, скенирањем графичких приказа песме Ресаво водо ’ладна, по-
средством апликације (слика 5), покреће се мултимедијална анимација, која 
дочарава кретање мелодије (тонови су представљени сличицама које су вер-
тикално распоређене у складу са тонском висином коју репрезентују), ри-
там (дужина трајања анимације појединачног тона усклађена је са дужином 
трајања тона), али подржава и звук. Стога, скенирањем графичког приказа 
дете може чути повезани звук са тонским висинама и трајањима, чиме ви-
зуелно добија информацију о аудитивним елементима музике, чиме се пре-
вазилази могући проблем који су услед неправилног извођења, било детета, 
било учитеља, могле да имају сличне визуелне репрезентације у прошлости. 
На овај начин се не гарантује да ће дете тачно интонативно певати (то је још 
увек у надлежности учитеља), али се обезбеђује константан контакт са пра-
вилним звучним примером, чиме се омогућава да дете своје певање прили-
ком вежбања усклади са њим.

Слика 5: Графички приказ песме Ресаво водо ’ладна. 

Нотни пример 1: Нотни текст песме Ресаво водо ’ладна, на основу ког 
је направљен графички приказ из слике 5
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Закључак

У претходним делу рада објашњено је да се технологија АР заснива 
на допуни стварног окружења садржајима који заправо нису ту без укљу-
чивања камере мобилног уређаја у процес, као и то да садржаји могу бити 
мултимедијални, што омогућава јединство слике и звука. Ако ово разумемо, 
можемо хипотетички поставити да поменуте предности управо могу допу-
нити штампане медије, намењене за наставу музичке културе. Покушај за 
допуну штампаног уџбеника додатним материјалима свакако је и дигитал-
ни уџбеник који у себи носи могућност ефикаснијег коришћења звука, на 
свакој страни уџбеника. Применом технологије АР, савремени уџбеник омо-
гућава ученику непосредан контакт са звучним примером и омогућује бољу 
вокалну репродукцију, што за наставу музичке писмености није довољно, 
јер класично вођена настава музичке писмености овим средством се не до-
води у питање, у смислу било какве надоградње и замене, али свакако може 
бити једна од степеница у виду допуне уџбеничког комплета. Треба нагласи-
ти да je за ово искуство важан и обрнут пут, с обзиром на то да ће инверзија 
у овом процесу заправо направити корак даље у развоју интелектуалних и 
музичких способности, дакле да у себи чује звук, када виде нотну слику, што 
се програмом може обезбедити, у виду подршке.

Наравно, по питању примене визуелних репрезентација, у описаном 
примеру примене АР у целокупном систему увођења у музичку писменост, 
треба бити веома обазрив и организовати наставу да буде у функцији бољег 
освешћивања звука, а не обрнуто, јер су поједина визуелна решења гра-
фичког приказа мелодије у уџбеницима појединих издавача (Вулкан, Нова 
школа, Логос) врло дискутабилна и нису сва примењива за ову врсту присту-
па. Према томе, уџбеник као централно наставно средство у асиметричној 
музичкој комуникацији захтева озбиљну анализу, а нарочито експертизу 
стручњака, када су дигитални уџбениции графичких репрезентација звука 
у питању. Треба нагласити да је мали број радова који се односе на област 
функционалног повезивања наставе музике и ИКТ, што је посебно важно 
подстаћи новим могућностима у функционалној примени.

АР апликације захтевају примену преносивих, односно мобилних 
уређаја, те њих деца не морају да користе у затвореном простору, за рачуна-
ром, искључиво седећи. Напротив, битна предност коју ова технологија има 
у процесу васпитања и образовања управо је то што не захтева контакт са 
мобилним уређајем само у затвореном простору, већ подржава кретање де-
тета. Самим тим, могуће ју је применити и у концепту ванучионичке наставе 
(Dunleavy, Dede 2014; Ристић, Благданић 2017).

На крају, музичка писменост ученика добија далеко већу шансу за 
праву интеграцију ИТ и музике унутар предмета, нарочито на прелазу из 



454

прве и друге фазе увођења у основе музичке писмености применом техно-
логије проширене реалности. На овај начин, звучне наслаге, које се стварају 
током првог и другог разреда основне школе, постају аудио-визуелне пред-
ставе песама модела и наменских песама, које представљају могући искорак 
ка потпуном разумевању нотног писма у трећем и четвртом разреду, што је 
потребно оповргнути или поткрепити будућим емпиријским истраживањи-
ма. Важно је истаћи да увођење оваквих репрезентација мелодије најфунк-
ционалније тек у другом разреду основне школе, јер су ученици тада спрем-
нији да разумеју музику на овај начин и да тумаче графичке приказе. Осим 
тога, овај период кључан је и због тога што представља прекретницу између 
предбукварског и букварског музичког периода, односно између певања пе-
сама модела и наменских песама по слуху и почетка развоја способности чи-
тања нотног текста. На овај начин, у процес музичког описмењавања умеће 
се симболички систем, који је деци другог разреда разумљив, а који им омо-
гућава да у трећем разреду лакше разумеју симболички систем вишег реда 
– нотно писмо. Примена графичких репрезентација уопште, а посебно оних 
који су обогаћени звуком (дакле, посредством технологије АР) представља, 
ефикаснију спону између ова два начина рада и омогућава ученицима друга-
чији прелаз у другу фазу почетног музичког описмењавања. 

Мишљења смо да садејство звука кроз анимацију графичког приказа 
мелодије у реалном временском трајању, после обраде песме на класичан на-
чин уз визуелно праћење графичког приказа, може допринети буђењу раз-
воја визуелног oпажања које води и ка будућем визуелном мишљењу (Aрн-
хајм, 1998) и деловању на развој исхода који ће се појавити, у неком тренутку, 
када се развије спацијално мишљење (Гарднер 1973, према Радош 2010). Ис-
казујемо опрезност у доношењу закључака о значају коришћења графичког 
приказа у АР окружењу, осим у могућности за адекватнију подршку пре-
цизној интонацији која је услов за добру вокалну репродукцију, јер је звук и 
„слика” интегрисан, те га не можемо посматрати као средство које може до-
вести  до ефикаснијег читања из нотног текста, јер то мора бити иницирано 
унутрашњим процесима који ће водити и ка разумевању нотног записа, али 
свакако исказујемо позитивна лична искуства на праћењу једне генерације 
ученика првог, а сада другог разреда, у његовој улози као потпоре у стварању 
звучних наслага. Међутим, и поред опреза који смо исказали, практичне по-
ставке овога рада видимо као један корак ка квалитетнијим звучним насла-
гама, јер је могућност запамћивања песама већа, уколико се повремено пева 
и на описани начин, нарочито у групном извођењу. 



455

Литература

•	 Васиљевић, М. А. (1940). Нотно певање. Београд: издање Јована Фрајта.
•	 Васиљевић, З. М. (1991/2003). Музички буквар. Београд: Завод за уџбенике.
•	 Васиљевић, З. М., Стојановић, Г., Дробни, Т. (2004). Музичка радионица 

– водич за наставнике и ученике у првом и другом разреду основне школе. 
Београд: Завод за уџбенике.

•	 Јовић Милетић, А. (2011). Почетно музичко описмењавање на српском 
музичком језику, Настава и васпитање. Београд: Дијамант принт. 

•	 Милетић, А. и Стошић, А. (2016). Песма као вишенаменско наставно 
средство у развоју музичких способности при увођењу ученика у 
елементарно музичко образовање, Дидактичко-методички приступ и 
стратегије – подршка учењу и развоју деце (зборник радова), Београд, 
Учитељски факултет.

•	 Павловић, С. (2019). Могућности примене информационо-комуникационе 
технолгоије у настави музичког описмењавања (необјављена докторска 
дисертација), Бања Лука: Академија умјетности.

•	 Ристић, М., Благданић,С. (2017). Нове перспективе у образовању – вану-
чионичка настава у дигиталном окружењу, Иновације у настави, год. 30, 
број 2, стр. 1–14.

•	 Симић, У. (2018). Примена технологије проширене реалности на часу об-
раде песме модела „Ми идемо преко поља”, Зборник радова конкурса „Ди-
гитални час”, Београд: Министарство трговине, туризма и телекомуника-
ција, http://zbornikradova.mtt.gov.rs/fileOpis/989.

•	 Стојановић, Г. (1996). Настава музичке културе: од I до IV разреда основне 
школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

•	 Стојановић, Г. (1997). Музичко описмењавање ученика млађих разреда 
основне школе, Учитељ – часопис Савеза учитеља Републике Србије XV, 
бр. 55–56, Београд.

•	 Стошић. A. (2008). Могућности примене мултимедијалне технологије у 
настави музичке културе. Иновације у настави XXI, бр. 1, стр. 83–94. 

•	 Стошић, А. (2014). Музичка наставна средства. у: Лексикон образовних 
термина. ур. Петар Пијановић. Београд: Учитељски факултет

•	 Стошић, А. (2019). Народна песма и игра у уџбеницима музичке култу-
ре: матерња мелодија у функцији музичког развоја. Научни скуп 12–14. 4. 
2019. Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и музички педа-
гог Традиција као инспирација. Бања Лука: Универзитет уметности.

•	 Azuma R., Baillot, Y., Behringer, R., Feiner, S., Julier, S., MacIntyre, B. (2001). 
„Recent Advances in Augmented Reality”, IEEE Comput Graphics Appl. 
Computer Graphics and Applications, IEEE. 21. p. 34–47.



456

•	 Arnhajm, R. (1998). Umetnost i vizuelno opažanje, psihologija stvaralačkog 
gledanja, prevod Vojin Stojić. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu i 
Studentski kulturni centar. 

•	 Bamberger, J. (1982). „Revisiting Children’s Drawings of Simple Rhytms: 
A Function of Reflection in action”, In Strauss S., Stavy, R. (Eds.): Shaped 
Behavioral Growth, New York: Academic Press, p. 191–226.

•	 Bruner, J. (1968). Toword a Theory of Instruciton, New York, W. W. Norton & 
Company.

•	 Billinghurst, M.(2002). „Augmented Reality in Education”, New Horizons for 
Learning – Technology in Education.

•	 Vasiljević, Z. M. (2000/2006). Metodika muzičke pismenotsi. Beograd: Aka-
demija.

•	 Gardner, H. (2011): Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New 
York: Basic Book.

•	 Dunleavy, M. & Dede, C. (2014). Augmented reality teaching and learning. 
In: Handbook of research on educational communications and technology (735–
745). New York: Springer.

•	 Debevc, Weiss, Šorgo, Kožuh, (2019). „Solfeggio learning and the influence of 
a mobile application based on visual, auditory and tactile modalities”, British 
Journal of Educational Technology, p. 1–17.

•	 Yuen, Yaoyuneyong, Johnson, (2011). „Augmented Reality: An Overview 
and Five Directions for AR in Education”. Journal of Educational Technology 
Development and Exchange (JETDE)Vol. 4, Issue 1, p. 119–140.

•	 Milgram, P., Kishino. F. (1994). „A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays”, 
IEICE Trans. Information Systems. vol. E77-D, no. 12, p. 1321–1329.

•	 Radoš, K. (2010). Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike.
•	 Ristić, M., Stošić, A. i Šćepanović, D. (2001). Pregled i uticaj novih informacionih 

tehnologija u nastavi muzike. Obrazovna tehnologija. Br. 3–4, str. 63–174. 
•	 Stojanović, G. (2001). Komparativna metodologija nastave muzičke pismenos-

ti i početnog čitanja i pisanja (neobjavljena doktorska disertacija), Beograd, 
Fakultet muzičke umetnosti.



457

Прилог 1. Табеларни приказ основних методичких фаза и корака на млађем 
школском узрасту, који су наслоњени на поставке метода рада 
Миодрага и Зориславе Васиљевић, а користила их је проф. др Гор-
дана Стојановић, на Учитељском факултету у Београду. 
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•	 Певање наменских песама и модела; 

•	 Певање модела и наменских песама уз свирање на ритмичким 
инструментима или уз импровизовање ритмичке пратње;

•	 Скраћивање модела до почетног мотива (реченица у језику), 
а затим до иницијалиса (глас у језику);

•	 Упоређивање модела са моделом (према почетном мотиву); 

•	 Упоређивање наменске песме са моделом; 

•	 Тражење тона/боје на почетку, у средини, на крају; 

•	 Ређање боја на основу свираних почетних мотива песама 
модела (два, три, четири највише).  
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•	 Подсећање на песме моделе и наменске песме; 

•	 Скраћивање модела до почетног мотива, а затим до 
иницијалиса; 

•	 Повезивање иницијалиса са нотном сликом: звук/тон – знак/
нота;

•	 Тражење новог тона на почетку, у средини, на крају мотива;

•	 Рад на табулатору;

•	 Извођење песме из нотног текста на познатом и новом 
примеру;
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•	 Читање/певање из нотног текста 

 – слушање и доживљај песме

 – равномерно читање нотног текста

 – анализа нотног текста

 – изговарање солмизацијом у ритму parlato (уз обавезно 
тактирање)

 – певање солмизацијом у ритму уз тактирање

 – певање песме текстом

 – изражајно дотеривање песме
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Прилог 2. Фотографије ученика првог и другог разреда који користе апли-
кацију проширене реалности у настави почетног музичког оп-
исмењавања, после научених модела по слуху и активног ба-
вљења у дужем временском периоду њиховог извођења (певања/
свирања) класично вођене наставе. 

 
Слика 5: Ресаво водо ’ладна

Слика 6: Ми идемо преко поља

Слика 7: Дошла ми бака на пазар
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Aleksandra Stošić 
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THE ROLE OF THE AUGMENTED REALITY 
TECHNOLOGY IN THE MUSICAL LITERACY 

INSTRUCTION

Summary

Augmented Reality technology (AR) allows the integration of sound, 
images and videos with printed teaching materials (teaching sheets and/or 
textbooks). Through mobile applications, traditional teaching materials ac-
quire a multimedia character, which provides students with additional teach-
ing content in the real-world extension. The multidimensional character of 
educational applications, which combines sound, animation and image, is 
crucial for the application of technology in the teaching of music culture. In 
the paper we present the possibilities of AR technology that has relevance for 
teaching music culture, and we focus on the additions to the textbook sets that 
support this type of educational technology. One of the results of the theoretical 
research shows that this technology can be used for the purpose of upgrading 
the graphical representations of melody and rhythm in the textbook, so that 
they are no longer a static image, but rather an audio-visual representation of 
the given song. We emphasize that this is especially important for the textbook 
presentation of the song models during the pre-literate period of music educa-
tion when sound deposits are being formed, because students are able to hear 
the exact intonation of the song at any moment. This application is not limited 
to school activities, but also has its place in activities at home, and even in the 
out-of-the classroom environment. 

Keywords: technology of Augmented Reality, mobile applications, text-
book set, musical literacy, sound deposits.
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САГЛЕДАВАЊЕ ДЕТЕТА И ПРОЦЕСА УЧЕЊА У  
НОВИМ ОСНОВАМА ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ 

ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА2

Резиме: Полазећи од социокултурне теорије, социологије де-
тињства и постструктурализма, нове Основе програма предшколског 
образовања и васпитања сагледавају дете као јединствено и целовито 
биће богато потенцијалима, које је активан учесник сопственог раз-
воја. При томе, компетентност детета да учи и развија се изграђује 
се кроз односе и заједничко делање са вршњацима и одраслима из не-
посредног и ширег окружења. Учење се, дакле, види као процес кокон-
струкције знања и вештина кроз активности и ситуације које су из 
перспективе детета смислене и важне, за које оно само показује инте-
ресовање и иницијативу и у чијем планирању преузима активну улогу. 
Уз то, природни контекст за истраживање и сазнавање јесу спонта-
на, отворена, флексибилна игра и животно-практичне ситуације кроз 
које оно има прилику да прерађује и проширује искуства, учи о себи и 
другима и гради слику света. Уважавајући овакву концепцију, досада-
шња пракса тематског планирања у којем је за учење деце васпитач 
(као познавалац теме) преузимао одговорност, а циљ учења било сти-
цање нових или проширивање постојећих знања, требало би да буде 
обогаћена или замењена пројектним планирањем у којем би учење има-
ло као циљ тражење одговора на питања која деца уочавају као изазов-
на, а одговорност била подељена између васпитача и деце. На основу 
детаљне анализе нових и старих основа предшколског програма, у раду 
су приказане и дискутоване повољне прилике за васпитно-образовни 
рад које оваква концепција пружа, али и потенцијални изазови који 
могу настати.

Кључне речи: дете, учење, основе предшколског програма.

1  nevena.budjevac@uf.bg.ac.rs 
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Филозофског факултета у Београду Фундаментални когнитивни процеси и функције 
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Увод

У августу прошле године донете су нове Основе програма предшкол-
ског васпитања и образовања (2018) (у даљем тексту: Основе) са циљем да 
се редефинише концепција предшколског васпитања и образовања у Репу-
блици Србији. Овај документ послужиће да се развију нови програми рада 
на нивоу васпитно-образовних установа и на нивоу појединачних група, као 
и критеријуми за вредновање рада, што је веома важно са становишта по-
дизања квалитета предшколског образовања и васпитања и обезбеђивања 
континуитета између предшколског и основношколског образовања и вас-
питања.

У овом раду ћемо говорити о новим Основама фокусирајући се, пре 
свега, на то како се у њима виде дете, његов развој и учење, а онда и како 
се таква концепција одражава на рад у предшколским установама, односно 
какве све новине уводи. У вези са тим ћемо се осврнути и на потенцијалне 
проблеме који се могу јавити у примени овако замишљене концепције у на-
шем систему. Разматрање садржаја нових Основа ћемо проширити приказом 
и анализом теоријских и емпиријских сазнања из области развојне психоло-
гије, на које се концепција имплицитно или експлицитно ослања. 

Сагледавање детета

Полазећи од социокултурне теорије (Vigotski 1977; Vygotsky 1978), 
социологије детињства (Corsaro 2005; Mayall 2013) и постструктурализма 
(Marshall 2004), Основе дете виде као социјално биће које је суштински од-
ређено друштвом у коме одраста. Према поменутим теоријским концепција-
ма, дете је јединствено биће, богато потенцијалима и природно мотивиса-
но да учи, а процес развоја и учења уроњен је у социјалну средину у којој 
одраста. Према Корсару (Corsaro 2005), деца креирају сопствену, јединстве-
ну дечју културу, истовремено мењајући и културу одраслих. Деца су, дакле, 
важни чланови културне заједнице који имају своје потребе и своје разуме-
вање света. Услед развојних карактеристика периода кроз који дете прола-
зи, то разумевање света је квалитативно различито од начина на који га виде 
одрасли (Pijaže i Inhelder 1988; Pijaže 1990), али је веома значајно да на њега не 
гледамо само као на пролазну слику света, већ је потребно уважавати дечју 
перспективу и из те позиције подстицати развој. Из овога произилази да је 
у вртићу неопходно организовати ситуације које за дете имају лични сми-
сао и значење и везане су за његове потребе и тежње за сазнавањем света. С 
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тим у вези, на дете не треба гледати као на објекат социјализације, односно 
кроз призму онога што оно тек треба да постане (Mayall 2013). Напротив, 
детињство је изузетно важан период живота, који за појединачно дете јесте 
привремени период, али је за друштво то трајна социјална категорија која 
никада не нестаје, иако се њени чланови мењају, као што се и њена приро-
да мења кроз историју (Corsaro 2005). Тако, дете није пасивно биће које тре-
ба да усвоји оно што му се из средине намеће, већ је активан учесник уже и 
шире друштвене заједнице који се мења под утицајем те заједнице, мењајући 
истовремено заједницу својим деловањем. С тим у вези, Корсаро иде и ко-
рак даље, истичући да нас сам термин социјализација и начин на који се он 
у литератури често одређује, удаљава од одговарајућег схватања детета и де-
тињства, јер тај појам у први план истиче дете као индивидуу која одраста у 
друштву и која би на тај начин требало да открије, присвоји и понови друш-
твене обрасце и норме. Ипак, према његовом виђењу, реч је о колективном 
процесу у фокусу чијег сагледавања треба да буде његово одвијање „сада и 
овде”, а не његов будући резултат – социјализована одрасла особа. Због тога 
Корсаро (Corsaro 2005) предлаже да се, уместо о социјализацији, говори о 
интерпретативној репродукцији, јер тај термин, према његовом мишљењу, 
боље описује процес који је у својој суштини двосмеран и истиче иноватив-
не и креативне аспекте дечје партиципације у друштву (јер није реч о чис-
том понављању устаљених образаца). Према поменутим теоријским концеп-
цијама, социјална средина у којој се овај процес одвија није само средина у 
којој се дете развија, већ она суштински одређује тај развој, о чему ћемо де-
таљније говорити у наредном одељку.

Сагледавање процеса развоја и учења

Као што је из претходног дела већ јасно, од свог рођења дете је део 
културом обликованог света и укључено је у различите социјалне односе – 
најпре са непосредним окружењем у оквиру породице, након чега се мрежа 
шири, између осталог и на особе са којима свакодневно проводи време у вр-
тићу. У Основама (2018) се истиче да је дете активни учесник те заједнице 
и да је мотивисано да учи кроз то учешће и кроз делање у заједници (појам 
делање обухвата игру, учешће у животно-практичним ситуацијама и у ситу-
ацијама практичног учења).

Социјална интеракција и комуникација са особама из окружења по-
чивају на примарној социјалности детета, која подразумева урођену предис-
позицију детета да селективно реагује на социјалне дражи и да са особама из 
блиског окружења гради емоционалну везу (Ivić 1987). И управо кроз инте-
ракцију са блиским особама, дете, као што смо истакли у претходном одељ-
ку, долази у контакт са културом којој припада. Тако, паралелно са биолош-
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ким развојем детета (развојем нижих психичких функција), тече и културни 
развој (развој виших психичких функција). За разлику од нижих психичких 
функција које имају биолошко порекло, више психичке функције (памћење, 
мишљење и др.) социјалног су порекла и настају кроз социјалну интерак-
цију, односно кроз заједничко делање (Vigotski 1977; 1996). Према Виготском 
(Vigotski 1977; Vygotsky 1978) свака виша психичка функција се у развоју 
појављује два пута – најпре на социјалном плану, а затим на индивидуалном. 
То, другим речима, значи да су ови ментални процеси коконструисани то-
ком заједничких активности, а потом процесом интернализације прелазе са 
интерперсоналног на интрапсихички план и постају део унутрашњег функ-
ционисања. Видимо, дакле, да је социјална интеракција извор виших мен-
талних процеса, њихов конститутивни део, а не само фацилитатор развоја. 
Истовремено, видимо да је индивидуални развој у основи социјални процес.

Деца свакодневно проналазе много прилика за учење и развој кроз 
ступање у бројне интеракције са особама из окружења, игру и истражи-
вање. Такође, проводе време у интеракцији са „замишљеним световима” – 
читају или слушају приче, гледају цртане филмове, уче и певају песмице, цр-
тају и посматрају туђе цртеже итд. (Zittoun 2015). Поред тога што је развој 
виших менталних процеса посредован овим културним оруђима (најзначај-
није оруђе, према Виготском, јесте језик, али су веома значајна и материјал-
на оруђа попут сликовница, играчака, оловака и др.) (Vigotski 1977), кроз ин-
теракцију са културним ресурсима (или са особама из окружења уз учешће 
ових ресурса) деца имају прилику да спознају себе, рефлектују и прораде 
сопствена искуства и емоције и уче да разумеју понашање, како своје, тако и 
туђе (Zittoun 2015). Видимо, дакле, да се делање не одвија нужно само кроз 
односе (интеракцију) са другима, већ и кроз интеракцију са физичким окру-
жењем, као и да има више важних развојних функција. Ово је веома значај-
но са становишта конципирања предшколског програма, јер нас упућује на 
то да примарни циљ употребе културних ресурса није да их деца спознају и 
запамте, иако ће их кроз интеракцију свакако и упознати. С тим у вези, тре-
ба напоменути да улога васпитача није да подучава, већ да подстиче развој 
и усмерава учење кроз стварање стимулативног окружења (Anning, Cullen & 
Fleer 2004).

Када говоримо о стимулативном окружењу, важно је напоменути да 
су према социо-културној теорији спонтана игра и истраживање развојно 
најподстицајније активности. Игра и истраживање су у најранијим фазама 
развоја деце недиференциране активности. Касније долази до њиховог раз-
двајања у смислу да је истраживање све више усмерена сазнајна активност, а 
игра начин осмишљавања и слободне прераде искуства (Пешић 1985). Деца 
уче из свега што раде, укључујући ту великим делом и игру која чини зна-
чајан део њихових свакодневних активности (Pešikan i Antić 2012). Дете у 
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игри ангажује све аспекте развоја, учествује у њој као целовито биће са свим 
својим карактеристикама, искуствима и знањима. Игра детету пружа могућ-
ност да једну исту идеју покушава да разуме, испробава је и увежбава више 
пута, на различите начине (Krnjaja 2012). Улога одраслог јесте да ту игру про-
ширује и у њу уводи елементе развојне новине, односно онога што дете још 
увек није савладало током свог развоја. Према теорији Виготског, развој се 
подстиче тако што се кроз интеракцију са децом спонтане активности за које 
она показују интересовање и иницијативу обогаћују оним што је деци у зони 
наредног развоја (Vigotski 1977). При томе, зона наредног развоја се може 
(значајно) разликовати код деце исте узрасне групе, па чак и код једног де-
тета у зависности од тога са ким је у интеракцији и на који начин одрасли 
(компетентнији други) усмерава интеракцију (Tudge 1992; Wells 1999). Гово-
рећи о томе, Мерсер (Mercer 2000) уводи термин интерменталне зоне раз-
воја, одређујући га као дијалошки феномен, креиран међу партнерима у ин-
теркацији, а који подразумева фино усклађивање током активности у зави-
сности од тога како се током времена мења дететово разумевање ситуације, 
појмова итд. Такође, није довољно у интеркацију увести развојну новину, 
већ је неопходно детету пружати одговарајућу помоћ и подршку док савла-
дава развојни изазов, што је још један аспект интеракције који подразумева 
флексибилност компетентније особе. За крај сегмента о развојно подстицај-
ној интеракцији, напомињемо да је током заједничке активности неопходно 
активно учешће свих партнера, јер су сви учесници коаутори развојне про-
мене која настаје кроз интеракцију (Tartas, Baucal & Perret-Clermont 2010). 
Да би овакве интеракције биле могуће, неопходно је да постоји кооперација 
између деце и одраслих, услед чега је, између осталог, потребно учити децу 
координацији са другима и код њих развијати осећај да су поштована и да је 
важно да поштују друге (Perret-Clermont 2015).    

Циљна усмереност Основа

Приликом сагледавања процеса учења и развоја деце посебну пажњу 
треба обратити на значај дефинисаних циљева и садржаја учења за дете како 
у његовој садашњости, тако и у његовој будућности (Klafki 1994). У Осно-
вама (2018) подршка добробити детета (операционализована кроз три ди-
мензије – персоналну, делатну и социјалну) и постављање основа за развој 
кључних образовних компетенција за целоживотно учење дефинисани су 
као основни циљеви предшколског васпитања и образовања деце. Савреме-
на тенденција у разумевању добробити детета произашла је из Конвенције 
о правима детета и из тежње да се добробит детета сагледа из перспективе 
самог детета (Ben-Arieh 2007). Наспрам традиционалног сагледавања дете-
та као бића у настајању са потенцијалом значајним за друштво, а детињства 
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као фазе у припреми појединца за свет одраслих, савремено сагледавање до-
бробити детета скреће пажњу на дете као носиоца основних људских пра-
ва и вредног члана друштва, а на детињство као период јединствен и вредан 
сам по себи који заслужује пажњу и поштовање. Добробит се у Основама по-
ставља као сложен и вишедимензионални конструкт који истовремено под-
разумева и хедонистички и еудајмонистички поглед на срећу (Huppert 2013), 
али и повезивање ума, тела и духа (White 2008). Концепт добробити описује 
и објективно стање на друштвеном нивоу (образовање, здравље, становање, 
сигурност, окружење итд.) и субјективно искуство као начин на који поједи-
нац доживљава свој живот. При томе, субјективно искуство не подразумева 
само „хедонско” благостање (осећати се добро), већ и одрживије искуство 
успешног функционисања (осећај ангажованости, компетентности и при-
падности, отпорност на проблеме, успостављање добрих односа са другима, 
допринос заједници итд.). Управо се то успешно функционисање у новим 
Основама ослања на идеју да се са развојем кључних образовних компетен-
ција за целоживотно учење на специфичан начин започиње већ у предшкол-
ском васпитању и образовању. На овај начин схваћен концепт добробити 
детета, као бића које „јесте” и које „бива”, подједнак значај придаје и тренут-
ку у којем дете живи и његовој будућности уз пуно уважавање реалног кон-
текста у којем се развој и учење дешавају. И управо овакав приступ у новој 
програмској концепцији представља значајан помак у односу на претходну 
програмску концепцију. У Општим основама предшколског програма (Про-
светни гласник, 14/2006), из 2006. године, циљевима су дефинисане развојне 
промене, односно постигнућа детета којима треба тежити у општем развоју 
и појединим аспектима развоја деце. Ти циљеви били су изражени у терми-
нима дечјег понашања, познавања одређених чињеница или особина и ста-
вова личности. Тиме је у претходној програмској концепцији акценат ста-
вљен на индивидуални развој детета. Истицањем подршке добробити детета 
кроз персоналну, делатну и социјалну димензију и развијања кључних обра-
зовних компетенција за целоживотно учење као основних циљева програма, 
нове Основе развој и учење деце не стављају у вакуум, изолован од непосред-
ног окружења, већ у шири контекст у којем се развој и учење одвијају и вари-
рају кроз простор и време.

Како бисмо стекли прецизнији увид у начин на који су операциона-
лизовани циљеви подршке добробити дефинисани новим Основама, ана-
лизирали смо их према димензијама интенционалности постављеним у те-
оријским разматрањима Хајмана и Шулца у оквиру Дидактике као теорије 
поучавања (Knežević 1986; Schuiz 1994). Заступљеност одређених димензија 
интенционалности препознатих у формулацијама операционализованих 
циљева приказали смо Графиконом 1.
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Графикон 1: Заступљеност димензија интенционалности у операционали-
зованим циљевима дефинисаним Основама предшколског програма васпи-
тања и образовања

На основу графичког приказа можемо видети да је у новој програмској 
концепцији одређен значај дат свим димензијама интенционалности, с тим 
да се димензије међусобно разликују према заступљености. Највећи значај 
дат је делатној димензији која се односи на овладаност основним и готовим 
вештинама и радњама (8 формулација), а затим деловању према нормама 
које су усклађене са тежњама, компетенцијама и правима других на аутоно-
мију, односно које у фокус стављају су-мишљење, су-осећање и су-деловање, 
тј. солидарност (4 формулације). Оваква слика, управо и кроз дефинисане 
циљеве, потврђује усмереност нових Oснова на учење кроз делање и кроз од-
носе, али и тежњу да се индивидуални развој стави у шири друштвени кон-
текст који је обликован културом вртића, породице и локалне заједнице.

Планирање и развијање реалног програма  

и улога васпитача у том процесу

Основе разликују два значења појма „програм” – основе програма као 
основни, званични документ којим се дефинише концепција васпитања и 
образовања предшколске деце, и реални програм, као процес који се дешава 
и развија током самог васпитно-образовног рада. Реални програм се дешава 
у простору између знања и искустава која деца доносе са собом и онога што 
образовно окружење, односно званични програм нуди (Te Whāriki 2017). 
Зато, планирање васпитно-образовног рада, усмерено пре свега ка развијању 
реалног програма, не треба схватити као временско распоређивање одређе-
них секвенци учења (активности и садржаја), већ као процес промишљања 
о кључним елементима заједничког учења и истраживања на одређену тему 
или кроз одређени пројекат. Иако је тематско планирање (које је у ранијој 
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концепцији било доминантно) начелно остављено као могућност, пројект-
но планирање, које је детаљно разрађено и представљено, у овој програмској 
концепцији посебно се истиче и намеће само по себи.

Према Виготском (Vigotski 1988) деца јасленог узраста уче по свом 
програму, деца школског узраста уче по програму одраслих, а деца предш-
колског узраста уче по програму одраслих у оној мери у којој верују да је 
тај програм заправо њихов програм. И управо овакав став доводи нас до 
питања значаја одабира теме или пројекта учења деце. Релевантном темом 
или пројектом у новим Основама сматра се управо она тема или пројекат 
који садржи „суштинско питање” – оно које се спонтано поставља код куће 
или у заједници, које је инспиративно деци и одраслима за истраживање, 
које је такво да трагање за одговорима подржава сврсисходно учење и које 
је смислено за истраживање (Krnaja i Pavlović-Breneselović 2017). При раз-
вијању програма садржаји који нису нити унапред дати нити сугерисани 
званичним документом организују се око проблема који се истражује или 
око питања на која се тражи одговор, а не према научним дисциплинама, об-
ластима или врсти активности, а специфична знања, вештине и навике пос-
матрају се као средства којима се остварује добробит детета и подупире и 
подржава развој кључних образовних компетенција. У трагању за одговори-
ма и решењима деца уче кроз властито истраживање и размену у игри, пла-
ниране активности учења и животно-практичне ситуације, успостављајући 
партнерске односе са другом децом, васпитачима и појединцима из локал-
не заједнице. У новој концепцији акценат се не ставља на уједначавање, већ 
на уважавање, разумевање и слављење различитости, а односи са вршња-
цима, одраслима и заједницом представљају суштину васпитања (Krnjaja i 
Pavlovic-Breneselovic 2017). И управо овде се уочава квалитативно другачија 
улога васпитача у процесу учења и истраживања деце, а овакав став образ-
ложићемо у следећим редовима.

У претходној програмској концепцији садржаји такође нису били про-
писани. Приликом избора и развијања теме задатак васпитача је био да се 
руководи дечјим питањима и интересовањима. Међутим, у пракси се улога 
васпитача доминантно сводила на њега као медијатора који, као познавалац 
теме, садржаје треба да пренесе деци. У таквој ситуацији, деца су врло често 
само привидно имала значајну улогу у избору и развијању теме, јер су се од-
ређене теме са готово идентичном структуром понављале кроз низ генера-
ција у свим вртићима, независно од различитих конктекстуалних чинилаца. 
Намеће се утисак да слобода која им је дата у избору и креирању садржаја, 
васпитачима није увек пријала, те су врло често при избору и развијању тема 
прибегавали једној од две ситуације: бежање у ширину (Позвао је месец мај 
све бубе на чај; Осећања; Откривамо, истражујемо; У свету магије; Играмо 
се, дружимо се, Рециклажа; Екологија; Традиција...) и бежање у сигурно. У 
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овом другом случају структура садржаја преузимана је из појединих наука 
или школских предмета (копнени, водени и ваздушни саобраћај; домаће и 
дивље животиње; сисари, рибе, птице, бубе; воће и поврће; делови биљке; 
геометријски облици и фигуре; чула; занимања људи; годишња доба; лево-
десно, горе-доле, испред-иза; рачунске операције; овладаност словима...), 
а успешност програма се мерила овладаношћу одређеним знањима и о ис-
куствима након активности говорило се према обрасцу „Хајде да поновимо 
о чему смо причали/шта смо научили”. У основи оваквог приступа стајао је 
нормативни приступ развоју који развој гледа као универзални процес који 
се одвија према одговарајућем обрасцу без уважавања личног, социјалног и 
културног контекста у којем се развој и учење одвијају.

Са друге стране, у новим Основама васпитач се поставља у улогу ис-
траживача, односно партнера деци у процесу заједничког учења и истра-
живања. Уместо стварања привида да деца учествују у одабиру теме и садр-
жаја, васпитач треба да креира ситуације у којима деца заиста постављају 
питања и одређују правац у ком ће се учење и истраживање развијати. У 
новој програмској концепцији васпитач је фацилитатор разумевања које 
деца кроз интеракцију треба да коконструишу: подстиче децу да се питају 
и да постављају питања, да преузимају иницијативу у планирању, праћењу 
и спровођењу плана истраживања, преговара с децом с циљем да свако дете 
преузме одговорност за оно што ради, чини и учи итд. (Clark 2006). Умес-
то питања Шта смо научили?, резервисаног за крај процеса учења у доса-
дашњој пракси, целокупан процес развијања теме или пројекта у новој кон-
цепцији прати читав низ питања чији је циљ пружање подршке деци у пре-
испитивању и освешћивању процеса властитог учења – шта нас је занима-
ло, како смо истраживали, на какве смо проблеме у истраживању наилазили 
и како смо их превазилазили, ко нам је у томе помогао, како смо се осећали, 
шта сада можемо и умемо, шта нас сада занима и како бисмо могли наста-
вити своје истраживање итд. Како учење и истраживање на одређену тему 
или кроз одређени пројекат представља заједничко трагање за аутентичним 
решењима, а не само долазак до одређеног одговора или решења, васпитач 
кроз све фазе учења и истраживања планира, односно истражује и начине 
на које ће то учење и истраживање у датом контексту подржати – промишља 
о могућим правцима истраживања, истражује различите изворе и места ис-
траживања, обезбеђује потребне материјале итд. Контекст у учењу и поуча-
вању одређују: антрополошко-психолошка димензија (деца одређене групе 
са својим специфичним искуствима, знањима, уверењима, могућностима, 
интересовањима, начинима размишљања и учења итд.), социо-културна ди-
мензија (вршњаци, породица, комшилук, заједница и целокупно друштвено 
окружење са својом културом, историјом, традицијом, обичајима, верова-
њима итд.) и материјално-техничка димензија (целокупан простор и мате-
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ријали у дечјем вртићу и места и институције у локалној заједници као ре-
сурси учења). Зато, нова програмска концепција вртић види као део шире 
заједнице и подржава и наглашава проширивање простора за учење и ис-
траживање изван вртића. Активности у вртићу не би требало да буду изоло-
ване и реализоване искључиво унутар вртића већ, када се то из перспективе 
онога што се истражује чини значајним и смисленим, и на другим местима и 
са другим особама. Овакав начин развијања програма подразумева пре свега 
личну упитаност васпитача за тему или пројекат, његово занимање за истра-
живање и намеру да се упусти у њега, затим његову отвореност за учење и са-
радњу и партнерство са породицом и заједницом, као и његову посвећеност 
и спремност на целокупно веће ангажовање у процесу развијања програма. 

Са једне стране, овакав начин процесног планирања отвара широке 
могућности и провоцира креативност свих учесника учења и истраживања 
и обезбеђује динамичност, флексибилност, неизвесност и аутентичност у 
трагању за одговорима и решењима (Krnaja i Pavlović-Breneselović 2017). Са 
друге стране, за операционализацију овакве програмске концепције (лише-
не сваке рецептуре, васпитачу пружа пуну аутономију у одабиру садржаја 
учења, темељи се на поверењу у професионалну одговорност и компетент-
ност васпитача) потребан је висок ниво професионалног промишљања вас-
питача (Slunjski 2015).

Закључна разматрања 

Као што је у претходном делу текста детаљно представљено, у новој 
програмској концепцији дете се посматра као целовито биће чији се разли-
чити аспекти развоја међусобно преплићу и условљавају једни друге, а учење 
деце се види као процес који интегрише различита искуства стечена кроз 
оно што она чине и доживљавају, различите начине њиховог ангажовања, 
различите изворе и стратегије учења, различите перспективе у различитим 
контекстима и на различите начине. Као такво, учење је смислено само ако 
је уроњено у активност чији је циљ да се одговори на неко питање које је из 
перспективе детата смислено и занимљиво, односно када је циљ активнос-
ти решавање неког проблема који сама деца доживљавају као аутентичан и 
важан.

Иако оваква концепција свакако нуди једну веома добру полазну ос-
нову за рад са децом и у складу је са савременим психолошким и педагош-
ким теоријама развоја, учења и васпитања, без додатних улагања и напора 
да се обезбеде услови за њену квалитетну имплементацију она може у више 
аспеката остати само „слово на папиру” које неће доследно и квалитетно за-
живети или ће заживети у некој осиромашеној верзији чиме ће њен смисао 
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бити измењен. Видимо неколико потенцијалних проблема који би до тога 
могли довести.

Пре свега, пажњу би требало усмерити на усклађеност нове програмс-
ке концепције и различитих прописа који регулишу рад вртића (одређени 
санитарни и безбедоносни прописи), а који би могли онемогућити изласке 
из вртића или различите начине документовања процеса развијања програ-
ма (нпр. фотографисање и снимање деце током истраживања).

Кад је реч о ресурсима потребним за учење и истраживање, неопходно 
је да се значајна пажња посвети и опремљености вртића и доступности раз-
личитих ресурса у локалној средини. Нова концепција је свакако захтевнија 
у погледу материјално-техничких питања васпитно-образовног рада и неоп-
ходно је да њу прате континуирана улагања у предшколске установе. Такође, 
из угла професионалне одговорности свих учесника васпитно-образовног 
процеса неадекватна опремљеност вртића за истраживање и отежана дос-
тупност ресурса у локалној средини не би смела да постане разлог за избега-
вање изазова истраживања.

За крај, један од кључних аспеката реализације нових Основа, јесте тај 
да оне пред васпитаче постављају значајна професионална очекивања. Овак-
ва концепција од васпитача очекује да препозна питања која могу постати 
основом за развијање теме или пројекта и која садрже потенцијал за развој 
кључних образовних компетенција и да уважавањем истинских интересо-
вања деце подржи и очува њихову упитаност и мотивисаност за учење, а пре 
свега захтева од васпитача спремност да линеарно планирање и планирано 
деловање замени прихватањем догађаја чије деловање и исходе није могуће 
прецизно и у целости предвидети. С тим у вези, од васпитача се очекује и да 
буде спреман и мотивисан да урони у непознато и преузме улогу истражива-
ча и партнера деци у истраживању, сарађујући при томе са широм заједни-
цом и са свима онима који могу одговорити на дечја интересовања.

Све претходно речено подразумева велику ангажованост и дубоко про-
мишљање васпитача током целокупног процеса планирања и развијања ре-
алног програма, рефлексивни приступ властитој пракси и преузимање одго-
ворности за сопствени професионални развој кроз трагање за изворима који 
разрађују теоријске аспекте нове програмске концепције. Иако су у новим Ос-
новама те теоријске концепције експлицитно наведене, што васпитачима омо-
гућава да не остају искључиво на ономе што је написано у самом документу, 
већ да делове тих теоријских концепција даље разрађују и у пракси примењују, 
те да и на тај начин уче и развијају се, одговорност за њихов професионал-
ни развој, па тако и могућност квалитетне примене нових Основа васпитачи 
деле са високошколским установама за образовање васпитача који својим сту-
дијским програмима будућим васпитачима морају пружити могућност за раз-
вој потребних компетенција током иницијалног образовања. 



474

Литература

•	 Године узлета  – Основе програма предшколског васпитања и образовања 
(2018). Београд: Република Србија Министарство просвете, науке и технолош-
ког развоја.

•	 Anning, A., Cullen, J. & Fleer, M. (2004). Research contexts across cultures. In: 
Anning, A., Cullen, J. & Fleer, M. (Eds.). Early Childhood Education. Society 
and Culture. (p. 1–15). London: Sage publications.

•	 Ben-Arieh, A. (2007). Measuring and monitoring the well-being of young children 
around the world. Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report, 9–22.

•	 Clark, A. M. (2006). Changing Classroom Practice to Include the Project 
Approach. Early Childhood Research & Practice, 8(2). https://files.eric.ed.gov/
fulltext/EJ1084959.pdf. Приступљено: 25. 5. 2019. 

•	 Corsaro, W. A. (2005). The Sociology of Child (2nd ed). Thousand Oaks: Sage 
publications.

•	 Huppert, F. A. (2014). The state of wellbeing science: Concepts, measures, 
interventions, and policies. Wellbeing: A complete reference guide, 1–49.

•	 Ivić, D. I. (1987). Čovek kao anymal symbolicum. Razvoj simboličkih sposobnosti. 
Beograd: Nolit.

•	 Klafki, W. (1994). Didaktika kao teorija obrazovanja u okviru kritičko-
konstruktivne znanosti o odgoju. U H. Gudjons, R. Teske i R. Winkel (ur.), 
Didaktičke teorije (str. 15–33). Zagreb: Educa.

•	 Knežević, V. (1986). Strukturne teorije nastave. Beograd: Prosveta.
•	 Krnjaja, Ž. (2012). Igra na ranim uzrastima. U: Baucal, A. (Ur.) Standardi 

za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji (113–132). Beograd: Institut za 
psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

•	 Krnjaja, Z. i Pavlovic-Breneselovic, D. (2017). Kaleidoskop – Projektni pristup 
ucenju. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju.

•	 Marshall, J. D. (2004). Poststructuralism, Philosophy, Pedagogy. Dodrecht: Klu-
wer Academic Publishers.

•	 Mayall, B. (2013). A History of the Sociology of Childhood. London: Institute of 
Education Press.

•	 Mercer, N. (2000). Words and Minds: How We Use Language to Think Together. 
London: Routledge.

•	 Perret-Clermont, А.-N. (2015). The Architecture of Social Relationships and 
Thinking Spaces for Growth. In: Psaltis, C., Gillespie, A. & Perret-Clermont, 
A.-N. (Eds.) Social Relations in Human and Societal Development (p.51–70). 
Hampshire: Palgrave Macmillan.

•	 Pešikan, A. i Antić, S. (2012). Učenje i razvoj na ranim uzrastima. U: Baucal, A. 
(Ur.) Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji (85–112). Beograd: 
Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.



475

•	 Pešić, M. (1985). Motivacija predškolske dece za učenje. Beograd: Novinska or-
ganizacija „Prosvetni pregled”.

•	 Pijaže, Ž. i Inhelder, B. (1988). Intelektualni razvoj deteta. Beograd: Zavod za 
udžbenike i nastavna sredstva.

•	 Pijaže, Ž. (1990). Psihologija deteta. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica 
Zorana Stojanovića.

•	 Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa (2006). Prosvetni glasnik, 
br. 14/06.

•	 Schuiz, W. (1994). Didaktika kao teorija poučavanja. U H. Gudjons, R. Teske i 
R. Winkel (ur.), Didaktičke teorije (str. 37–57). Zagreb: Educa.

•	 Slunjski, E. (2015). Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj pred 
vratima prakse. Dijete, vrtić, obitelj: Časopis za odgoj i naobrazbu predškolske 
djece namijenjen stručnjacima i roditeljima, 21(79), 2–5.

•	 Tartas, V., Baucal, A. & Perret-Clermont, A.-N. (2010). Can you think with me? 
The social and cognitive conditions and the fruitd of learning. In: Littleton, L. 
& Howe, C. (Ed.) Educational Dialogues: Understanding and Promoting Produc-
tive Interaction (pp. 64–82). London and New York: Routledge.

•	 Te Whāriki: Early childhood curriculum. He Whāriki Matauranga mo nga Mo-
kopuna o Aotearoa (2017). Wellington: Ministry of Education, New Zealand.

•	 Tudge, R. H. J. (1992). Processes and Consequences of Peer Collaboration: A 
Vygotskian Analysis. Child Development, 63, 1364–1379.

•	 Vigotski, L. S. (1977). Mišljenje i govor. Beograd: Nolit.
•	 Vigotski, L. S. (1988). Učenje i razvoj u predškolskom uzrastu. U: J. Mirić (pr.), 

Kognitivni razvoj deteta – Zbornik radova iz razvojne psihologije (str. 47–55). 
Beograd: Savez društava psihologa SR Srbije.

•	 Vigotski, L. S. (1996). Problemi dečije (razvojne) psihologije. U: D. B. Eljkonin 
(Ur.) Sabrana dela, IV tom: Dečija psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva.

•	 Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: the development of higher psychological 
processes. Cambridge MA: Harvard University Press.

•	 Wells, G. (1999). Dialogic inquiry: towards a sociocultural practice and theory 
of education. Cambridge: Cambrigde University Press.

•	 White, S. C. (2008). But what is wellbeing? A framework for analysis in social 
and development policy and practice. In Conference on regeneration and wellbe-
ing: research into practice, University of Bradford (Vol. 2425).

•	 Zittoun, T. (2015). Social Relations and the Use of Symbolic Resources in 
Learning and Development. In: Psaltis, C., Gillespie, A. & Perret-Clermont, 
A.-N. (Eds.) Social Relations in Human and Societal Development (p.134–145). 
Hampshire: Palgrave Macmillan.



476

Nevena Buđevac 
Zorica Kovačević

CHILDREN AND LEARNING PROCESS FROM THE 
PERSPECTIVE OF THE NEW PRESCHOOL EDUCATION 

CURRICULAR FRAMEWORK

Summary

Taking into account the perspectives of the socio-cultural theory, soci-
ology of childhood and post structuralism, the new preschool education cur-
ricular framework perceives a child as unique and complete being, full of de-
velopmental potential, and an active participant in his/her own development. 
Children’s competence to learn and develop is built through relationships and 
joint activities with peers and adults. Therefore, learning is viewed as a process 
of co-building knowledge and skills through activities and situations perceived 
by a child as meaningful and relevant. These are the activities that children are 
interested in and take an active role in their planning. In addition, a spontane-
ous, open and flexible play, everyday life situations through which they can 
process and deepen experiences, learn about themselves and others and build 
their perception of the world represent natural contexts for learning and inves-
tigation. Taking this conception into account, the earlier practice of thematic 
planning in which a kindergarten teacher took responsibility for learning and 
the goal of learning was to gain knowledge should be enriched or substituted 
with project planning. The goal of learning in the new framework should be 
looking for answers to the questions perceived by children as challenging and 
the responsibility for learning should be shared between the teacher and chil-
dren. Based on the detailed analysis of the new and old preschool education 
curricular frameworks, in this paper we will present and discuss favourable 
opportunities for education offered by the new framework, but also the ques-
tions that could be raised in practice and possible ways of dealing with them.

Keywords: children, learning, preschool education curricular framework.
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ПРИМЕНА ЛУТКАРСКЕ УМЕТНОСТИ У 
ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ  

КАО ВАЖАН ПРЕДУСЛОВ ЗА ОСТВАРЕЊЕ  
ОСНОВА ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ  

ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Резиме: Рад анализира Основе програма предшколског васпи-
тања и образовања и указује на значај примене луткарске позориш-
не уметности у предшколском васпитању и образовању за остварење 
њиховог реалног програма. Полази од ранијих предшколских програма, 
образовног луткарства и методика креативне драматике. Истиче 
потенцијале луткарске уметности, посебно способност симболичког 
и метафоричког представљања у функцији дечјег развоја и стицања 
знања и компетенција. Луткарске дечје игре омогућавају креативно 
изражавање кроз различите симболичке системе и усвајање естетског 
укуса; развијање посебних талената и умења, осећајности, перцепције, 
говора и веће спремности за комуникацију; емоционалне интелиген-
ције; испуњење психосоцијалних потреба и јачање самопоуздања и са-
мопоштовања. Знања, моралне и духовне вредности стечена играма 
су трајна и погодна за даље усавршавање и трансфер. Оне су могуће 
само као свесно и драговољно делање детета у заједничкој активности 
са вршњацима. Подстичу право на различитост и усклађују се са ин-
дивидуалним способностима детета, на његову и добробит заједнице. 
Указује се на то да васпитачима недостају методичка знања из лут-
карске уметности. Закључак: луткарска уметност је веома значајна у 
васпитању и образовању и важан предуслов за остварење и развијање 
Основа; методика луткарске уметности је потребна у образовању и 
усавршавању васпитача.

Кључне речи: луткарска позоришна уметност, образовно 
луткарствo, методика луткарске уметности, образовање васпитача, 
програм предшколског васпитања и образовања.

Основе програма предшколског васпитања и образовања „Године узле-
та” (Основе програма предшколског васпитања и образовања „Године узле-

1 ana.milovanovic@uf.bg.ac.rs
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та”, 2019) представљају предшколски програм конструктивистичког модела 
у чијем je средишту дете са својом способношћу да учи у интеракцији са ок-
ружењем (Пијановић 2014). Концепција Основа се заснива на међународним 
документима: „Кључни принципи оквира квалитета предшколског васпи-
тања и образовања, документ ЕУ комисије, 2014; Компетенције у предшкол-
ском васпитању и образовању, ЕУ комисија, 2011” (Основе програма предш-
колског  васпитања и образовања „Године узлета”, 2019: 3). Многи научници 
који критички сагледавају идеолошку агенду глобалног капитализма у обра-
зовању, у овим документима налазе потврду „о нескривеној глобалистичкој 
политизацији свих наставних садржаја, пошто се претходно изврши насил-
но брисање националне и верске свести” (Вукадинов 2014: 156). У питању је 
„образовање за људска права, европску димензију и глобално друштво чиме 
се превазилазе оквири дефинисани нацијом или државом” (Вукадинов 2014: 
153), за које је карактеристично „одбацивање свих традиционалних вред-
ности, пре свега традиционалног родољубља” (Каменов 2014: 126). Упоред-
на анализа програма предшколског васпитања и образовања у Србији после 
Другог светског рата (Основе програма васпитно-образовне делатности де-
чијег вртића и васпитне групе предшколске деце, 1982; Програм васпитно-
образовног рада у предшколској установи, 1970) указује да су у периоду са-
моуправног социјалистичког друштвеног уређења, они имали дијаметрално 
супротну идеолошку матрицу, хуманистичку (нпр. елементи родољубивог 
васпитања тада су највише били заступљени). Веома је важно да су у том пе-
риоду основе програма биле само уводни део у реалне програме рада, детаљ-
но разрађени по узрастима деце. 

Међутим, управо непостојање реалног програма Основа отвара могућ-
ност за примену луткарске позоришне уметности у предшколском васпи-
тању и образовању и стварање програма у функцији дечје добробити. По-
тенцијали луткарске уметности у раду са децом у потпуности корелирају са 
концепцијом Основа иако се у њима она уопште не помиње.

Луткарска игра, као синтеза појединачних уметности, многих знања 
и техничких умења, идеална је за испољавање креативности у својој разно-
врсности облика, степена и комбинација; за слободно усавршавање детета 
и оплемењивање његове индивидуалности; за стимулисање не само општих 
дечјих способности већ и посебних талената, односно за холистички приступ 
проблему дечје даровитости и развоја. Позоришна лутка детету омогућава: 
креативно изражавање кроз различите симболичке системе; формирање и 
усвајање естетског укуса, позитивних моралних и духовних вредности и жи-
вотних начела; испуњење психосоцијалних потреба и јачање самопоуздања 
и самопоштовања. Она развија: посебне таленте, умења, осећајност, перцеп-
цију, мишљење, емоционалну интелигенцију, говор и спремност за кому-
никацију детета. Знања, моралне и духовне вредности стечене луткама су 
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трајне и погодне за даље усавршавање и трансфер. Луткарске игре су могуће 
само као свесно и драговољно делање детета у заједничкој активности са 
вршњацима, усклађено са индивидуалним способностима и променљивим 
потребама детета током различитих стадијума развоја, на његову и добро-
бит заједнице. Луткарска игра истовремено подразумева и инсистира (ако 
није већ успостављено) на дечјем праву на различитост и подстицању те раз-
личитости, као и на успешном тимском раду. Када из игара настану луткар-
ске представе, деца их са великом радошћу и поносом играју за другу децу 
и одрасле ван вртића (учествују на фестивалима, смотрама, карневалима... 
слика бр. 1).

Луткарство у образовању остварује вишеструке функције: естетску, 
васпитну, едукативну, терапеутску и развојну. Иако се све поменуте функ-
ције позоришне лутке у образовном процесу међусобно преплићу, едука-
тивна и развојна функција нераздвојне су на предшколском узрасту детета, 
када когнитивно-развојне предиспозиције лутке директно кореспондирају 
са дечјим успешним усвајањем различитих сазнања. Лутке се успешно ин-
тегришу у четири главна и еквивалентна подручја дечјег одрастања и раз-
воја: когнитивног, физичког, социјалног и емоционалног (Hunt, Renfro 1981: 
5). Дејвид Карел (Currell 1980: 10) сматра да луткарство пре свега обезбеђује 
стимуланс за учење и његову консолидацију и да је, што је посебно значајно, 
учење на тај начин повезано са активношћу која има значење. По Марија-
ну Долчију (Dolci 2000: 77) васпитачи морају да се убеде да користе лутку не 
само за уметност или за развијање неке посебне вештине већ више у оном 
семантички празном простору који глумац не може да испуни када је у пи-
тању образовање.

Од бројних потенцијала луткарске уметности, посебно се истиче спо-
собност симболичког и метафоричког представљања у функцији дечјег раз-
воја и стицања знања и компетенција. Теоретичар луткарства, Еде Тарбај 
(Tarbay 1972: 79) каже да су луткарско позориште и метафора у интерактив-
ном односу, да је она у луткарском позоришту жива и динамичка, а не ста-
тична као у другим уметностима. Метафорично дејство лутке остварује се 
у емоционалном и интелектуалном преживљавању гледалаца, у ономе што 
машта гледалаца заједно са луткаром ствара. У луткарском позоришту мета-
фора се базира углавном на ликовној уметности, али су и луткарски тексто-
ви, у ствари, низ метафора.

За метафоре у луткарским играма је карактеристично, и то је њихов 
посебан квалитет, да никада нису изражене само једним уметничким сред-
ством (на пример: говор се допуњује и визуелним представљањем и међуре-
лацијама које настају анимацијом лутака). Позоришна лутка је сама по себи 
метонимија. Одређења метонимије као да су намењена дефинисању лутке: у 
метонимији је истакнута једна особина датог предмета према целом скупу 
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особина које образују дати предмет или појаву; једна особина замењује цео 
предмет и са пуним правом говори у његово име; метонимијом се појединач-
на особина или особеност преноси на целу појаву и управо у том преношењу 
се изражава и појављује метонимијско значење. „Лутка може да представи 
само једну типску особину, једну емоцију, емоционално стање (и, евентуал-
но, пар секундарних особина)” (Миловановић 2016:21), односно она издваја 
један елемент (особину, емоцију) из целине луткарског лика и лик предста-
вља само једним његовим делом, pars pro toto. Процес стварања луткарског 
лика је, такође, метонимијски, као и анимација и визуелни аспект лутке.

Лутка је и метафорична, јер код метафоричног представљања једног 
предмета другим предметом, од једног се не узимају све карактеристике, већ 
је најчешће довољна једна или неколико карактеристика. Пошто се у процесу 
креирања и избора материјала за израду лутке умногоме примењују принци-
пи селекције и комбинације који су карактеристични за стварање метафоре, 
лутка доприноси развоју перцепције и интелектуалних функција предшкол-
ског детета. Овладавање интелектуалним операцијама преношења значења 
у процесу метафоризације посебно је значајно за развој дететових матема-
тичких способности.

Симболичност лутке има изузетну развојну улогу за дете предшкол-
ског узраста. Лутка не само да може да представи симболички лик на сце-
ни, него је својом природом предодређена да игра симболе. Бенски (Bensky 
1971) лутку дефинише као облик позоришне експресије који, упризоривши 
се, постаје јасна и потпуно изражена идеја. Пошто суштину сваке лутке чини 
тежња да визуелно и транспарентно представи идеју о неком лику, да је сцен-
ски материјализује, да уопшти до крајњих граница, до типског, неке карак-
тере и појаве, можемо да закључимо да поседује изразите симболичке по-
тенцијале. Теорије Л. С. Виготског и Ељкоњина (Eljkonjin 1990) указују на 
сличност симболичких радњи детета са луткарским представљачким радња-
ма, односно сценским покретом лутке и начелима луткарске анимације. Они 
истичу и функционалну идентичност играчке у симболичкој игри детета и 
лутке, која се огледа у изводљивости гестова представљања. Пошто су про-
учавања значаја симболичке функције за когнитивни развој и учење довела 
до сазнања да добро подучавање мора да садржи манипулисање симболи-
ма, анимирање лутака има важну симболичку функцију. „Први облици сим-
боличког репрезентовања реалности код деце, који се испољавају у споља-
шњој, моторичкој активности ’као да’ (’тобоже’, ’кобајаги’) и усложњавањем, 
појавом објеката-супститута и вербалних знакова, доводе до појаве симбо-
личке игре, имагинације и стваралаштва” имају идентичну драмску структу-
ру са луткарским играма (Дуран 1988: 250).

Визуелна својства лутке могу се успешно користити као подстицајни 
фактор за развој визуелне перцепције и креативности код деце, и то не само 
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општих принципа визуелног опажања, као што су „осетљиво запажање, сен-
зитивитет, креативно мишљење, емоционални ставови, тачно запажање, 
фонд представа, машта” (Karlavaris, Kraguljac 1981: 15) већ и посебних који 
унапређују визуелно мишљење деце. Забавни карактер лутке подстиче визу-
елну пажњу деце, а опажајно истакнуте црте лутке поспешују визуелну ме-
морију. Лутке развијају и дететово осећање за разликовање, односно име-
новање боја, као и структурално различитих материјала чиме се поспешује 
усвајање тактилних појмова. У креацији и рецепцији лутке садржани су ди-
вергентни облици продукције симболичких релација, трансформација и им-
пликација, фундаменталних за развој визуелне креативности. Стилизација 
карактеристична за лутку важна је не само зато што естетски оплемењује 
дечји укус, већ и зато што развија визуелну перцепцију облика и положаја 
предмета, њихових елемената, структуре и промена, везе делова и целине, 
као и представа функција објеката.

Динамичност лутке развија визуелно опажање детета, подстичући 
га да опажа детаље покрета и уочава трансформације објеката, што је не-
опходно за усвајање појма кондензације. Манипулисање визуелном пер-
цепцијом лутке може да деци надомести стварно манипулисање пред-
метима, и то не само у процесу разликовања објеката по облику, боји, ве-
личини, структури, већ и при формирању појма кондензације и броја.  
Спацијална репрезентација лутке унапређује визуелно мишљење детета. По-
мажући деци да препознају геометријске облике и тела; да сортирају, класи-
фикују објекте и доводе их у релационе односе, као и охрабрујући дечју спо-
собност форсираног скенирања фигуре и контура визуелним путем и ме-
рења њихових димензија, лутка подстиче усвајање математичких појмова 
(слика бр. 2).

Теорије едукативног луткарства истичу да луткарство промовише раз-
вој говора. Бечелдер и Комер (Batchelder, Comer 1956) истичу значај луткар-
ског позоришта и дечјих игара лутком за богаћење дечјег речника и повећање 
лакоће говора. Као детету најближи говорни модел, лутка делује позитивно 
на развој дечјег говора. Пошто све што лутка ради и говори дете усваја са за-
довољством, она је предодређена за језичку и говорну едукацију најмлађих 
који спонтано усвајају луткине реплике. Говором лутке (Tilroe 1981) може се 
код детета развити осећај за чудесно и поезију и креирање метафора, пошто 
је језик лутке по својој бити метафоричан.

Поред развоја опште говорно-развојне функције, лутка посебним ка-
рактеристикама свог говора и језика може позитивно да утиче на поједине 
сегменте дечјег говора. Резултати истраживања Карактеристике дечјег го-
вора у драмским и луткарским дијалозима (Milovanović 2001) потврдили су 
хипотезу аутора да су сви аспекти говора деце предшколског узраста раз-
вијенији кад се у његовом формирању и развоју, систематски, континуирано 
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и зналачки, примењује луткарска метода, као и да та метода има предност у 
односу на драмску. Она је посебно унапредила синтаксички план, прозодију 
(акцентуацију и темпо) и експресивну функцију дечјег говора, али и доказа-
ла да је у луткарским дијалозима било два и по пута више идентификација 
него у драмским и да дете, идентификујући се са лутком, брже и ефикасније 
усваја одлике њеног говора.

Совјетски методичари развоја говора сматрају да је основни циљ при-
мене луткарског позоришта у раду са децом предшколског узраста, богаћење 
њиховог речника учењем напамет најбољих књижевних дела за децу. Као 
предуслов за усвајање естетских квалитета књижевног језика, учење напа-
мет текстова које говори или пева лутка јесте ефикасно пошто је у питању 
спонтана и драговољна активност детета, односно реч је о несвесном, уз-
гредном памћењу (Dotlić, Kamenov 1996).

Луткарска уметност, као и свака драмска уметност, има наглашену 
етичку  димензију. Лутка, као медијатор за формирање моралних ставова 
и усвајање етичких вредности, има велики васпитни утицај на децу. Пошто 
на преоперационом нивоу мишљења деца свет доживљавају у дихотомним 
моралним појмовима (добро, лоше), она тек око седме године „постају спо-
собнија да самостално исказују морални суд и да га користе као средство за 
процењивање понашања људи” (Lemiš 2008: 92). Лесер (Lesser 1977) сматра 
да до тог периода лутка деци може помоћи у формирању моралних ставова 
и оцена пошто њене особености корелирају са карактеристикама мишљења 
предшколског детета као што су: немогућност одвајања есенцијалног од не-
битног; неспособност праћења обимне поруке, приче са сложеном радњом 
и које садрже дуге периоде неактивности; неразумевање игре речи. У лут-
карским играма могуће је деци на забаван начин сугерисати моралне судо-
ве пре него што су она у стању да их стварно артикулишу, уверена је Ненси 
Сињорели (Signorielli 1991). Понекад је за децу предшколског узраста лакше 
да мисле и причају о томе какав је карактер лика кад је он „умотан” у лут-
ку. Полазећи од психолошких постулата о представљању негативних ликова, 
односно уверења да се дете – учесник луткарске игре, не може ставити у си-
туацију да буде изразито негативан лик, лутке које ту функцију преузимају 
остварују велику предност у процесу представљања социјално непожељног 
понашања (Školski program Televizije Beograd, 1980: 84).

Тилро (Tilroe 1981) истиче да се за демонстрацију практичних социјал-
них ситуација и сугерисање решења проблема који се налазе у њима, лутке 
могу крајње успешно користити пошто репрезентују поједностављене, де-
финисане ликове или моделе понашања са којима се мала деца могу лако 
идентификовати. Дафна Лемиш повезује дечју идентификацију са луткар-
ским ликовима са опонашањем њихових поступака: „Основна претпоставка 
јесте да се гледалац ставља на место одређеног лика-да тако кажемо- то јест, 
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игра улогу тог лика и чак несвесно усваја систем вредности који тај лик пред-
ставља” (Lemiš 2008: 95). За заступнике социоинтерактивног приступа, уп-
раво је та емоционална активација оно што наводи субјект да комбинује раз-
личите центрације и дође до нових координација, односно тачки гледишта. 
Иницијална идентификација детета са лутком, актером у социокогнитивном 
конфликту који се у луткарској представи приказује са различитих аспеката 
гледања, не само да морално васпитава дете већ и поспешује процес његовог 
когнитивног развоја.

Као активни и успешни (за разлику од драмских глумаца) чинилац у 
представљању алегоријских ликова из басне, омиљеног књижевног жанра 
код деце, лутка одговара дечјој рецепцији моралних вредности. Она је по-
годна за трансфер наравоученија басне до дететове свести, јер је део детето-
вог животног искуства и говори о типским ситуацијама, кроз типске ликове 
из животињског света, који је, такође, усклађен са дечјим анимистичким по-
имањем свега постојећег.

Професор методике математике, Игнације Смолец (Smolec 1973), као 
методе и средства којима деца могу савладати математику, истиче оне које 
примењује педагогија проблемских ситуација. Она се остварује у ситуација-
ма из живота и различитих људских делатности које су такве да се могу ма-
тематизовати, пошто су математички појмови, ма колико били апстракт-
ни, израз објективне реалности и резултат способности човековог ума да 
реалност упознаје, уопштава и апстрахује. Пошто лично искуство детета и 
проблемске ситуације из свакодневног живота често представљају садржаје 
дечјих луткарских игара, оне поспешују усвајање почетних математичких 
појмова код деце (Dobrić 1975). Лутка, исто тако, поседује велике потенција-
ле презентације почетних математичких концепата (мерење, сортирање, по-
словање са обликом, пропорцијама, тежином, поређења висине и краткоће, 
дебљине и танкоће, тежине и лакоће), чије је усвајање неопходно за дечји ин-
телектуални развој.

За игру лутком могло би се рећи да представља природно терапеутско 
средство. У психотерапеутским оквирима, лутке су опуномоћене да нуде мо-
тивацију и средства за упознавање осећања (Aronoff 2000). „Игра луткама је 
игра пластичним метафорама” (Bastašić 1990: 9) каже дечји психотерапеут 
Басташић, указујући да функција преношења значења, односно посредовања, 
чини лутку погодном за терапеутско деловање. По њему, игра луткама има 
важну улогу у социјализацији и лечењу емоционалних сметњи деце с посеб-
ним потребама, а посебно зато што омогућава драматично и катарзично про-
игравање агресије и њену обраду. Одговарајући на дететове најдубље психич-
ке и духовне потребе, лутка не делује на дете само когнитивно већ и на дете-
тово несвесно. Јачајући дететово самопоуздање, лутка испуњава један од при-
марних задатака педагошке реедукативне терапије (Миловановић 2014).
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Полазећи од вишедеценијске праксе у области луткарског образовања 
васпитача, уочавамо да студенти и васпитачи постижу значајне стваралач-
ке резултате у оквиру луткарске уметности, али да им недостају методичка 
знања за њихову иновативнију примену. Узрок видимо у чињеници да је ме-
тодика луткарске уметности заступљена у студијском програму за образо-
вање васпитача на само једном факултету у Србији (од 2016/17), и то само 
као изборни предмет: Луткарска уметност – методички аспекти (слика 
бр. 3). Методика луткарске уметности у формалном и неформалном обра-
зовању васпитача један је од предуслова за стваралачку примену Основа на 
добробит детета. Будући да је луткарска уметност синтеза свих других  умет-
ности, она је најпогоднија и за интегрални методички приступ који може 
„учинити естетско васпитање интегралним делом васпитног процеса” (Мит-
ровић 1969: 120).

Закључујемо да је луткарска уметност веома значајна у васпитању и 
образовању предшколске деце и  важан предуслов за остварење Основа.
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THE APPLICATION OF PUPPET THEATER ART IN 
PRESCHOOL EDUCATION AS AN IMPORTANT 

PRECONDITION FOR THE ACHIEVEMENT OF THE 
BASICS OF THE PRESCHOOL EDUCATION PROGRAM

Summary

The paper analyzes The basics of the preschool education program and 
points to the importance of application of puppet theater art in preschool edu-
cation for the achievement of its real program. It starts from earlier preschool 
programs, educational puppetry and methodic of creative drama. It accents 
potentials of puppet art, specially its ability of symbolic and metaphoric pres-
entation in the function of child development and his acquisition of knowledge 
and competences. Children plays by puppets allow them creative expression 
through different symbolic systems and adoption of aesthetic taste; developing 
of special talents, skills, feeling, perception, speech, willingness for communi-
cation, emotional intelligence; fulfilling psychosocial needs and strengthening 
their self-confidence and self-respect. They are always a conscious and volun-
tary acting of a child in common activity with age mates. The knowledge, mor-
al and spiritual values   adopted by them are permanent and suitable for further 
improvement and transfer. They encourage child diversity, correlating with his 
individual abilities, on behalf both of child and community. Teachers in kind-
er-garten are without methodical knowledge over puppet art. Conclusion: pup-
pet art is very important as in education and as for achievement of The basics; 
methodic of puppet art is necessary in education of teachers in kinder-garten.

Keywords: puppet theater art, methodic of puppet art, educational 
puppetry, education of teachers in kinder-garten, preschool education program.
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ПРОИЗВОЂЕЊЕ АРТЕФАКАТА ИЛИ ИСТРАЖИВАЊЕ – 
КАКО РАЗУМЕМО ЛИКОВНЕ АКТИВНОСТИ У ВРТИЋУ?

Резиме: Према савременим концепцијама наставе уметности 
и уметничких активности, које су базиране првенствено на идејама 
Елиота Ајзнера, ликовне активности имају капацитет да делују на 
целовит и избалансиран развој деце предшколског узраста, делујући 
не само на емоције, машту и креативност, већ и на процесе сазнања 
и мишљења. Међутим, да би се у пракси искористио пун потенцијал 
који уметност и ликовне активности имају, од пресудног је значаја 
начин на који се оне схватају, а потом и реализују с децом у вртићу. У 
раду се разматрају два схватања уметности: уметност схваћена као 
произвођење артефаката (лепих, декоративних предмета) и умет-
ност схваћена као истраживање. Уједно се разматрају и импликације 
које оваква различита схватања уметности имају на начин на који 
се ликовне активности реализују с децом у вртићу. Посебна пажња 
посвећена је улози васпитача у ликовним активностима и питању: 
како васпитач обликује своју праксу у односу на сопствено разумевање 
уметности, њене природе и функцијe? Након изнетих разматрања 
закључено је да је за искоришћавање потенцијала који уметност има 
за свеобухватни развој детета, важно да се ликовне активности у 
предшколском узрасту спроводе као истраживачке, у атмосфери која 
деци омогућава запитаност, слободно испробавање сопствених идеја 
и замисли путем покушаја и грешака и у којој су деца ослобођена како 
страха од грешке тако и размишљања о крајњем производу.

Кључне речи: уметност као произвођење, уметност као истра-
живање, ликовне активности, предшколски узраст, улогa васпитача.

Увод

Уметност се одувек доводила у везу са емоцијама, доживљајима и њи-
ховим изражавањем, а мање са процесима сазнања и мишљења. То је и један 
од основних разлога због којег је уметност добила другоразредни положај 

1  vera.vecanski@uf.bg.ac.rs
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у општем образовању у односу на друге области. Иако су се у 20. веку поја-
вили теоретичари и теорије које су показале да уметност има синтетички и 
холистички карактер (Arnheim 1969; Eisner 2002), те да самим тим делују не 
само на емоције и доживљаје већ и на процесе мишљења и сазнања, и иако се 
ове теорије већ извесно време изучавају на многим универзитетима и факул-
тетима широм света који образују будуће васпитаче, учитеље, педагоге итд., 
положај уметности у општем образовању се није много променио и борба за 
успостављање равноправног статуса уметности и других области у општем 
образовању је још увек акутелна, не само код нас него и у свету.

Према поменутим теоријама, које су првенствено засноване на идејама 
Рудолфа Арнхајма (Rudolf Arnheim) и Елиота Ајзнера (Еliot Еisner), уметност 
има капацитет да делује на све аспекте развоја детета. Међутим, да би се овај 
капацитет за целовити развој детета који уметност има у реалности заиста и 
искористио, веома је важно на који ће се начин уметност и уметничке актив-
ности спроводити у општем образовању. Будући да ће у овом раду фокус бити 
на предшколском узрасту и на ликовним уметностима – посебна пажња биће 
посвећена питању: На који начин се реализују ликовне активности у вртићу?

Начин на који ће се рад са децом, самим тим и ликовне активности, ре-
ализовати с децом у вртићу, умногоме зависи од личне концепције васпита-
ча (Slunjski 2011), у овом случају од тога како сам васпитач схвата уметност, 
њену функцију и својства. Стога ће у раду бити представљена два основ-
на схватања уметности: 1. уметност као произвођење артефаката (стварања 
уметничког дела) и 2. уметност као истраживање. 

Да би се ова два схватања што боље представила и разумела, довешће-
мо их у везу са двема компонентама сваког уметничког и стваралачког чина: 
процесом (истраживања) и производом2. Данас је у пракси међу методича-
рима ликовних уметности, васпитачима, учитељима и наставницима који 
предају ликовне и визуелне уметности, веома заступљена реченица која гла-
си: „Битан је процес, а не производ”. Међутим, иако се ова реченица данас 
изговара скоро као мантра, када уђемо у вртиће и школе, ми баш и не ви-
димо стање које осликава ову реченицу, већ управо супротно – доминацију 
производа. Међутим, иако инсистирање само на производу представља про-
блем, инсистирање само на процесу јесте такође проблематично, будући да 
производ јесте саставни део сваког уметничког и стваралачког чина.

Дакле, производ јесте битан и он увек постоји, те је право питање 
заправо следеће: Каква је природа процеса и каква је природа производа? 
Међутим, поставља се и питање: Шта се подразумева под појмом производ? 
Да ли је производ исто што и артефакт, уметничко дело, лепо, технички веш-

2  Иако сваки уметнички и стваралачки чин има ове две компоненте, без обзира на то који 
је уметнички медиј у питању, у овом раду ћемо под појмом производ подразумевати ликовни 
производ, будући да је у раду фокус на ликовним и визуелним уметностима.
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то израђено дело, или је производ нешто друго? Српски језик није довољно 
прецизан у погледу значења овог термина и он се користи да би означио ши-
рок спектар различитих појмова међу којима су неки и међусобно контради-
кторни, што додатно уноси нејасноће и забуне.

Стога ћемо прво разјаснити шта подразумевамо под појмом производ, 
истовремено анализирајући каква је природа производа у уметности схваће-
ној као произвођење артефаката, а каква у уметности схваћеној као истра-
живање. У ту сврху ћемо анализирати примере портрета и фигура познатих 
уметника из различитих периода историје уметности у свету и код нас. По-
том ћемо размотрити какве импликације имају ова два схватања уметности 
на начин на који се ликовне активности реализују у вртићу. Да бисмо раз-
умели разлику између ликовних активности у вртићу које су схваћене као 
произвођење артефаката и ликовних активности у вртићу које су схваћене 
као истраживање, анализираћемо примере ликовних радова деце рађених 
на исту тему и под истим називом: Портрети и фигуре – Ко смо ми? По чему 
смо слични, а по чему различити? – реализованих кроз ова два различита 
приступа.

Уметност као произвођење артефаката – стварање уметничког дела

Уметност схваћена као произвођење артефаката (или стварање умет-
ничког дела) јесте схватање уметности као техничког умећа приказивања, 
где су приказивање и репрезентација изузетно важни аспекти (Šuvaković 
2008). Доводи се у везу са мимезисом, речју која је преузета из Платонове 
филозофије, а значи подражавање, имитацију, опонашање видљивих обли-
ка стварности и у овом приступу вештина или умеће реалистичног приказ-
ивања играју веома велику улогу.

Уметност као истраживање

Појам истраживање у уметности и путем ње, први је употребио ита-
лијански историчар уметности Ђулио Карло Арган (Giulio Carlo Argan) 1958. 
године као појам који се односи на „способност која се признаје уметности 
да поставља и решава извесне проблеме или да се сама постави пред уметни-
ка као проблем који треба решити. Овај појам се јавља у модерној уметнос-
ти када су се исцрпле поетичке платформе стварања као техничког умећа 
приказивања. Акценат се помера са стварања уметничког дела ка неизвес-
ном истраживању или трагању које води ка непознатом и неочекиваном. Ис-
траживањем се указује на одмак од стварања уметничког дела ка замисли-
ма уметничког пројекта” (Šuvaković 2008: 41). Слике 1 и 2 приказују пример 
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уметничког пројекта и изложбе која je насталa као резултат једног истражи-
вачког уметничког пројекта. У питању је изложба Пламени поздрави – реп-
резентативни портрет детињства у социјалистичкој Југославији, уметни-
це Ане Адамовић, која је одржана у Музеју историје Југославије у Београду 
2015. године. 

   

Слика 1 и 2: Адамовић, А. Пламени поздрави – репрезентативни портрет 
детињства у социјалистичкој Југославији, приказ изложбе, 2015.3

Полазиште за овај уметнички пројекат, који испитује структуру, ка-
рактер и наслеђе социјалистичке Југославије кроз истраживање репрезен-
тативне слике детињства, чини архива Музеја историје Југославије у Београ-
ду, преко 260 фотографских албума, које су председнику Титу, од 1945. го-
дине, поклањале школе, пионирске организације и друге дечје установе ши-
ром некадашње државе (Adamović 2015: 13). Као што се види на сликама 1 
и 2 ова изложба више подсећа на изложбу неке историјске грађе, а мање на 
уметничку изложбу у традиционалном смислу речи. Ту је, осим наручених 
уметничких радова позваних уметника, изложена и сама архивска грађа као 
што су оригинални спискови, документа, писма, фотографије, фото-албуми 
итд. Иако на овој изложби нема радова на којима доминира техничко умеће 
представљања, не може се рећи да производ овде не постоји. Производ је у 
овом случају – цела изложба. Производ постоји, али је он документарног ка-
рактера и није заснован на техничком умећу приказивања. 

Дакле, производ увек постоји јер је он последица, резултат процеса 
стварања и истраживања, али је кључно питање: Каква је природа произво-
да? 

На сликама 3–9 приказани су портрети и аутопортрети познатих 
уметника из различитих периода историје уметности – од ренесансе до да-
нас.

3  Извори из којих су преузете слике 1–14 налазе се на крају рада у попису извора.
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    Слика 3: Да Винчи,                 Слика 4: Ван Гог, В.             Слика 5: Мунк, Е. 
    Л. Мона Лиза, 1503.                Аутопортрет, 1889.                Крик, 1893.

На овим сликама видимо да је техничко умеће приказивања највише 
присутно на делима из периода ренесансе (сл. 3) и да како се крећемо ка са-
временом тренутку, оно постепено бива замењено прво експресионистич-
ким (сл. 4 и 5), а потом и симболичким видом приказивања (сл. 6). На слици 
6 Марсден Хартли (Marsden Hartley) под називом Један портрет једне жене, 
која такође представља портерт, приказ лица потпуно изостаје како би ус-
тупио место симболима који представљају „насликану” жену, а у примеру 
портрета Пабла Пикаса, ауторкe Жорж Санд (George Sand) (сл. 7), видимо и 
потпуно одсуство ликовног језика. Овај литерарни портрет је први пут обја-
вљен у часопису Камера ворк (Camera Work) 1912. године.

      

       Слика 6: Хартли, М.       Слика 7: Штајн, Г. Пабло Пикасо, 1909.
Један портрет једне жене, 1916.
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   Слика 8: Раушенберг, Р.   Слика 9: Гудјир, Кампањоло и Валц, Ово је   
Ово је портрет Ирис Клер           портрет ако ја тако кажем, 2016.
  ако ја тако кажем, 1961.

Корак даље отишао је уметник Роберт Раушенберг (Robert Rauschen-
berg), који је изложио телеграм на којем је писало „Ово је портрет Ирис 
Клер, ако ја тако кажем”, 1961. као уметнички рад (сл. 8). Наиме, он је био 
позван да учествује на изложби 41 портрет Ирис Клер, којом се отварала га-
лерија у Паризу чија је власница била Ирис Клер (Iris Clert). За ту изложбу 
галеристкиња Ирис Клер је позвала 41 уметника и од сваког наручила свој 
портрет. Роберт Раушенберг, који се у време отварања ове изложбе налазио 
на једној другој изложби у Шведској, заборавио је био да наслика наручени 
портрет и да би испоштовао обећање дато власници галерије, послао је те-
леграм, а она га је потом изложила као уметнички рад на поменутој излож-
би. И коначно, у 21. веку имамо читаву изложбу као уметнички рад, тј. као 
производ. У питању је изложба Ово је портрет, ако ја тако кажем ауторки 
Гудјир (Goodyear), Кампањоло (Campagnolo) и Валц (Walz) из 2016. године 
(сл. 9). Сви ови примери показују да питање није да ли производ постоји или 
не и да ли треба да постоји или не, јер он увек постоји. Али оно што некада 
постоји, а некада не постоји – јесте техничка вештина приказивања.

Ако погледамо дела ренесансних мајстора, који такође приказују порт-
рете и фигуре, попут Стварања Адама и Пиете Микеланђела Буонаротија 
(Michelangelo Buonarroti) (сл. 10 и 11) или поново Мона Лизу Леонарда да 
Винчија (сл. 3), оно што примећујемо јесте да на њима доминира техничко 
умеће приказивања. 
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      Слика 10: Микеланђело, Б. Стварање Адама,             Слика 11: Микеланђело, Б.
                                          1508–1512.            Пиета, 1499.

Међутим, иако је сваки производ, па чак и производ као техничко 
умеће приказивања, увек резултат процеса стварања и истраживања, када 
производ као техничко умеће приказивања доминира (као што је случај са 
примерима на сликама 10 и 11) – за посматрача процес истраживања није 
довољно видљив.

О томе да је истраживање иманентно сваком процесу стварања и да 
је оно већ асимиловано у сваки уметнички производ, чак и када га уметни-
ци нису свесни, сведоче и многобројне сачуване свеске Леонарда да Винчија 
са скицама и студијама људског тела и његове анатомије, путем којих је он 
истраживао, не само како тело изгледа, него и како оно функционише (сл. 
12–15). Ови цртежи, скице и студије, иако у физичком смислу нису саставни 
део познатих слика овог великог уметника, представљају истраживачки про-
цес који је претходио и који је довео до стварања свих оних слика на којима 
доминира производ као техничко умеће приказивања. Без овог истражива-
чког процеса који је уметник спроводио током целог свог живота паралелно 
са стварањем великих дела, ниједна његова слика не би била тако убедљива, 
нити приказана са таквим техничким умећем.

У прилог тврдњи да је истраживање присутно у сваком (ликовном) 
производу, говори и једна анегдота о Паблу Пикасу, за коју није сигурно да 
ли је истинита или не, али ћемо је овде изнети, будући да на веома сликовит 
начин описује истраживачки процес који се налази у основи производа, па 
чак и онда када то није видљиво:

Једнога дана у атеље Пабла Пикаса дошао је један човек да наручи цртеж 
петла. „У реду, дођи за два месеца”, рекао је Пикасо. Након два месеца човек је 
поново дошао у Пикасов атеље. „Дошао сам по цртеж петла”, рече човек. „Ево, 
сачекај ме мало, сад ћу ја”, рече Пикасо, узе папир и угљен, поче цртати петла 
и нацрта га за један минут. „Ево, изволи!” Пикасо пружи цртеж човеку. Човек 
у чуђењу упита: „Не разумем, зашто си ми рекао да дођем за два месеца, када 
си нацртао петла за мање од једног минута?” Пикасо приђе једном великом 
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орману, отвори га, а из њега испаде стотине и стотине цртежа, студија и ски-
ца петла. „Да, сада сам га нацртао за један минут. Али да бих успео да нацртам 
петла за један минут, а да он буде тако убедљив и пун живота, било ми је по-
требно да га два месеца свакодневно цртам, вежбам и истражујем.”

      
Слика 12, 13, 14: Да Винчи, Л. Скице и студије анатомије људског тела, око 1510.

         
Са друге стране, за разлику од посматрача, који често не виде истра-

живачки процес у самом производу, за онога који ствара превелики фокус 
на производу (као техничком умећу приказивања) отежава и инхибира про-
цес истраживања (Фидлер 1965, према Хаџи-Јованчић 2012). Размишљање 
о производу и превелика жеља да он буде што бољи, убедљивији, препозна-
тљивији, као да блокира ствараоца у слободном испробавању различитих 
могућности и решења, онемогућава га да у том испробавању и истраживању 
греши и ризикује, задржавајући га у зони комфора која најчешће резултира 
осредњим, неаутентичним и неубедљивим производима. Ова чињеница је 
посебно значајна у раду са децом у оквиру ликовних aктивности у вртићу, 
јер сваки покушај пожуривања деце ка реалистичном производу и инсис-
тирање на производу као техничком умећу приказивања, удаљава децу од 
драгоценог процеса истраживања. Међутим, иако нови приступи настави 
уметности у општем образовању, самим тим и ликовним активностима у вр-
тићу, наглашавају значај њиховог спровођења као истраживачких активнос-
ти, у пракси још увек доминира приступ у којем се уметност схвата као про-
извођење артефаката, где доминира производ као техничко умеће прикази-
вања.
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Ликовне активности у вртићу

Упркос постојању нових теорија и приступа ликовним активности-
ма у вртићу, начин на који ће се ликовне активности заиста спроводити с 
децом, највише зависи од личне концепције самог васпитача (Slunjski 2011: 
62). „Свака, па и ’најбоља’ теорија у пракси постане онаква каквом је од-
гајатељ у пракси ’учини’, тј. како је разумије, у складу са својим разумије-
вањем модифицира и у својем свакодневном раду примјени” (Slunjski 2011: 
62). „...Одгајатељи сваку теорију модифицирају с обзиром на њезину власти-
ту, субјективну интерпретацију исте, а она највише овиси о њихову индиви-
дуалном знању и разумијевању (Fullan 1999). Другим ријечима, одгајатељи 
сваку ’нову’ теорију прилагођавају властитим разумијевањима, која заправо 
одређују што ће од ’нове’ теорије у пракси остати” (Slunjski 2011: 62). У том 
слислу, од тога на који начин сам васпитач разуме уметност, њену природу 
и функцију, зависиће и начин на који ће спроводити ликовне активности: да 
ли као произвођење артефаката или као истраживачке активности. На сли-
кама 15 и 16 приказани су радови деце из вртића који су настали у оквиру 
ликовних активности које су схваћене на ова два различита начина. На сли-
ци 15 приказани су дечји радови на којима доминира производ као техничко 
умеће приказивања (уметност схваћена као произвођење артефаката), док 
је на слици 16 приказан приступ у којем се ликовне активности разумеју и 
спроводе као истраживачке. Конкретно, у овом примеру се истраживало ка-
кав траг један исти материјал – фломастер, оставља на различитим подлога-
ма: картону, флиспапиру, паус папиру, алуминијумској фолији, тоалет папи-
ру итд.

    
       Слика 15: Ликовне активности у     Слика 16: Ликовне активности у 
вртићу као произвођење артефаката4     вртићу као истраживање

Да бисмо јасније приказали разлику између ова два приступа, упоре-
дићемо како се ликовне активности на исту тему и под истим називом Фи-
гуре и портрети: Ко смо ми? По чему смо слични, а по чему различити? реа-

4  Слике 15, 16 и 17 преузете су из фото-збирке ауторке овог рада.
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лизују у приступу који је усмерен на произвођење, а како у приступу који је 
усмерен на истраживање. 

Полазећи од тога да сваки стваралачки чин, па тако и ликовне актив-
ности у вртићу, садрже две компоненте – процес (истраживања) и произ-
вод, у свим примерима ћемо анализирати каква је природа процеса (истра-
живања), шта се и колико у њима истраживало, и каква је природа произ-
вода. Будући да све ликовне активности садрже истраживачку компоненту 
(без обзира на степен њене заступљености), у њима се могу истраживати 
различити аспекти: садржаји самих ликовних уметности као што су: мате-
ријали и њихова својства; технике и поступци; ликовни елементи (боје, ли-
није, текстуре…). Осим садржаја ликовних уметности, могу се истраживати 
садржаји, појаве и феномени који припадају другим областима и свету који 
нас окружује, а будући да уметност увек садржи и личну, субјективну ди-
мензију, њоме се могу истраживати и различити односи: однос према себи, 
однос према другоме, однос према средини и окружењу (мотивима, феноме-
нима, појавама…) итд. 

Ликовне активности у вртићу као произвођење артефаката

Пример на слици 17 приказује дечје радове на тему Фигуре и порт-
рети: Ко смо ми? По чему смо слични, а по чему различити?, који су наста-
ли у приступу ликовним активностима који полази од разумевања уметнос-
ти као произвођења артефаката. У овом приступу доминира производ као 
техничко умеће приказивања, допадљив је и вешто изведен. Међутим, ра-
дови све деце су исти, без индивидуалних разлика и аутентичног израза, и 
то не због тога што су деца користила исте материјале, већ због тога што је 
васпитач дао неадекватне материјале али и сувише прецизна упутства и го-
това решења, не остављајући простор нити слободу деци да сама одлучују о 
томе на који ће начин, на пример, помоћу вунице представити косу или как-
вог облика ће бити портрет/лице које приказују. Јасно је да су деца вежбала 
фину моторику руке и прстију (исецањем и прецизним лепљењем вунице, 
очију, уста и носа), али осим тога, ниједан други проблем нису решавала у 
којем би до изражаја дошло било истраживање различитих могућности упо-
требе истих материјала (који би били у функцији убедљивог представљања 
индивидуалних карактеристика различитих лица и портрета), било лични и 
субјективни, аутентични печат сваког детета. Будући да су сви радови исти, 
деца нису била у ситуацији да истражују ни сопствени однос према теми 
којом су се бавила. У овом приступу деца су била пасивни извршиоци зами-
сли васпитача.
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Слика 17: Ликовне активности у вртићу као произвођење артефаката

Ликовне активности у вртићу као истраживање

Примери на сликама 18–245 приказују радове деце на исту тему – Фи-
гуре и портрети: Ко смо ми? По чему смо слични, а по чему различити?, који 
су настали у приступу ликовним активностима који полази од разумевања 
уметности као истраживања. У ликовним активностима које се спроводе као 
истраживачке, читав процес траје много дуже и састоји се из низа различи-
тих фаза. Свака фаза доприноси постепеном приближавању коначном про-
изводу и његовој убедљивијој реализацији. На том путу, кроз различите ко-
раке и фазе, деца истражују различите аспекте теме или феномена којим се 
баве, у овом случају портрета и фигура својих другара, расветљавајући га са 
различитих страна и продубљујући сазнања о њему. Паралелно с тим, деца 
истражују сам ликовни језик – материјале, технике и њихове различите мо-
гућности, ликовне елементе, што треба да им помогне у функционалном ис-
траживању теме.

У овом примеру постоји неколико фаза: цртање фигура (фломасте-
ром), цртање портрета (угљеном), сликање портрета темперама (тражење и 
мешање различитих нијанси боје коже) и коначно сликање портрета напра-
вљеном бојом са свим детаљима који се на лицу налазе. Шта су деца све ис-
траживала кроз ове различите фазе у контексту теме Фигуре и портрети: Ко 
смо ми? По чему смо слични, а по чему различити?

5  Примери ликовних активности који су приказани на сликама 18–24, настали су у вр-
тићу „Мића и Аћим” у Београду у раду студената Учитељског факултета у Београду са децом 
старије узрасне групе у априлу 2019. године. Фотографије су преузете из личне фото-збирке 
ауторке овог рада.
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Слика 18 и 19: Цртање целе фигуре мог друга/другарице

Цртање целе фигуре фломастерима (сл. 18 и 19): Цртајући целу фигуру 
деца су опажала и истраживала изглед целе фигуре друга/другарице са свим 
детаљима које уочавају, изглед одеће (боје, шаре, линије…), али и сам фло-
мастер и могућности које фломастер пружа приликом истраживања детаља, 
линија, боја, шара, облика. Иако су сва деца користила исти материјал (фло-
мастер) да би представила исти мотив (фигуру друга/другарице), васпитач је 
акценат ставио на посматрање и опажање, као и на индивидуално изража-
вање онога што дете опажа као важно на фигури друга/другарице коју пос-
матра и црта. Упоређивањем радова деце и рефлексијом, уочавају се много-
бројне разлике у начину употребе фломастера, у начину на који су изражени 
и представљени различити делови фигура (коса, одећа итд.), што је омогући-
ло деци да се позабаве и питањем: По чему смо слични, а по чему различити?

Приликом цртања целе фигуре на основу посматрања својих друга-
ра, васпитач је уочио да се деци посебно допало пажљиво посматрање и ана-
лизирање детаља на одећи, али и лицу, у чему им је помогла лупа. Због тога 
је одлучено да следећи истраживачки задатак буде: пажљиво посматрање и 
истраживање лица и цртање портрета својих другова. Да би се омогућило 
што боље уочавање и представљање уочених детаља на лицима, прибегава 
се увећању приликом цртања, те се користи велики формат папира и угљен 
за овај задатак.

Цртање портрета угљеном (сл. 20 и 21): Цртајући увећане портре-
те својих другова/другарица угљеном на великом формату папира, деца ис-
тражују изглед лица друга/другарице са свим детаљима: облик лица, делове 
лица, детаље (облик очију, носа, уста, косу итд.). У томе им помаже вели-
ки формат папира и увећање, јер је приликом приказавања увећаних делова 
лица потребно веома добро опазити облике и карактеристике опажених об-
лика како би деловали убедљиво онда када се пренесу увећани на папир. Ис-
товремено деца истражују и сам угљен и његове карактеристике, те како им 
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он помаже у приказивању портрета. И овде примећујемо да су радови раз-
личити, иако су сва деца користила исти материјал (угљен) да би представи-
ла исти мотив (портрет), јер васпитач ставља акценат поново на посматрање 
и опажање, као и на индивидуално изражавање онога што дете опажа као 
важно на лицу друга/другарице коју посматра и црта. Уочавамо да деца на 
различите начине користе исти материјал (угљен), истражујући његове из-
ражајне могућности (трагови који настају брисањем, различити интензите-
ти линија, снопови линија итд.). Упоређивањем радова деце и рефлексијом, 
уочавају се многобројне разлике у начину употребе угљена, у начину на који 
су изражени и представљени различити делови портрета (облик лица, очију, 
уста итд.), што је поново омогућило деци да се позабаве и питањем: По чему 
смо слични, а по чему различити?

     

Слика 20 и 21: Цртање портрета мог друга/другарице

Током посматрања и цртања портрета деца уочавају специфичну боју 
коже лица и њене различите нијансе, што их је веома заинтригирало. Будући 
да цртање угљеном на великом формату папира омогућава бављење линија-
ма и детаљима, али не и бојом, деца сада желе да сликају портрете користећи 
боје. Васпитач се опредељује за сликање темперама у следећем задатку, због 
тога што оне омогућавају да се мешањем направи специфична боја коже лица.

Сликање портрета темперама 1 (сл. 22 и 23): Овај задатак је потрајао 
много дуже него што је васпитач очекивао и цела активност је протекла само 
у тражењу и прављењу специфичне боје коже и њених различитих нијанси 
помоћу темпера. Деца су била толико одушевљена сваки пут када би успела 
да направе жељену боју да су желела да се задрже у том процесу тражења и 
налажења, тако да је и циљ ове активности спонтано преиначен током ње-
ног трајања из насликати портрет у направити жељену нијансу боје коже. 
Овај пример сликовито говори о томе колико је самој деци важан процес ис-
траживања, процес у којем резултат може бити једноставно – жељена нијан-
са боје. Посматрајући резултат ове активности, одрасли могу видети само 
мрље различитих нијанси сличне боје и запитати се: Шта је ту толико вредно 
и драгоцено? Међутим, сваки сликар зна да није нимало једноставно напра-
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вити жељену нијансу неке боје, да је она последица дуготрајног трагања, и да 
због тога добијени резултат изазива огромно усхићење и радост.

Приликом сликања портрета свог друга/друагрице деца су уочава-
ла специфичну боју коже и различите нијансе коже на различитим деловима 
лица. Мешањем боја из туба и кроз низ покушаја и грешака, истраживала су 
како да направе боју коже и како да направе разлике у нијансама које уочавају. 
Поново примећујемо да су сви радови различити, иако су сва деца користила 
исти материјал (темпере) да би представила исти мотив (боја коже), јер васпи-
тач опет ставља акценат на посматрање и опажање, овог пута индивидуалних 
разлика и веома финих и тананих разлика у нијансама боје коже, као и на мо-
гућност да свако дете на индивидуални начин дође до решења како да напра-
ви уочену боју. Васпитач дозвољава деци да пробају, да греше, да размисле о 
томе зашто је до „грешке” дошло и како је могу исправити. Уочавамо да деца 
користећи исти материјал (темпере), успевају да направе различите нијансе 
боје коже коју уочавају, чиме се њихова способност опажања веома изоштра-
ва. Упоређивањем радова деце и рефлексијом, уочавају се многобројне фине и 
танане разлике у нијансама боје коже, што је поново омогућило деци да се по-
забаве питањем: По чему смо слични, а по чему различити? 

     
Слика 22 и 23: Тражење нијансе боје коже

Тек након свих ових корака и фаза, деца приступају финализацији 
портрета у боји и изради финалног производа.

Сликање портрета темперама 2 (сл. 24): У наставку сликања портре-
та свог друга/друагрице, деца на насликаним подлогама које представљају 
облик лица, досликавају појединачне делове лица: очи, нос, уста, косу итд. 
Поново су у прилици да пажљиво посматрају и уочавају специфични изглед 
делова лица друга/другарице коју посматрају. На пример, колико су очи ве-
лике, каквог су облика, које су боје, колико су раздвојене, на ком делу лица 
се налазе итд. За разлику од претходног пута, када су све те детаље цртала 
угљеном, деца сада сликају темперма, што од њих захтева другачији приступ 
и решења у представљању, јер је темпера другачија од угљена. Сликајући де-
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лове лица на претходно насликаним подлогама, деца уочавају и истражују 
карактеристику темпере која омогућава сликање у слојевима. Уколико нане-
су нежељену боју, уочавају да је могуће пресликати је новим, гушћим слојем 
друге боје. И опет на крају, упоређивањем радова деце и рефлексијом, уоча-
вају се многобројне сличности и разлике што је још једном омогућило деци 
да се позабаве истим питањем: По чему смо слични, а по чему различити? 

       
Слика 24: Сликање портрета

Закључак

Ако упоредимо примере дечјих радова који су настали у ова два 
приступа – ликовним активностима схваћеним као произвођење артефака-
та и ликовним активностима схваћеним као истраживање, можемо уочити 
да се и у једном и у другом приступу појављују и процес и производ. Међу-
тим, док у првом приступу (ликовне активности као произвођење артефака-
та) доминира производ, у другом приступу (ликовне активности као истра-
живање) доминира процес истраживања. Али не само то. У другом присту-
пу је тај процес и веома развучен и дуго траје у времену. И заправо је вре-
ме кључна компонента која омогућава истраживање: задржавање у истом, 
продубљивање, размишљање, различите покушаје и грешке, поновно про-
мишљање, враћање на већ урађено али у новом медију/материјалу, посма-
трање истог из новог угла, уодношавање итд., а сви ови процеси омогућавају 
детету развој у свим доменима – емотивном, креативном, социјалном, инте-
лектуалном, физичком итд. У првом приступу (ликовне активности као про-
извођење артефаката) нема задржавања и успоравања времена јер је фокус 
на стварању унапред замишљеног и дефинисаног изгледа производа који се 
остварује извршавањем директивних упутстава васпитача. У том приступу, 
у којем је дете пасивни извршилац, нема ни места ни времена за „грешке”, за 
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размишљање, преиспитивање, закључивање, емоције, сопствени однос пре-
ма теми, сопствене предлоге и решења. Зато, за разлику од приступа који 
је схваћен као истраживање, кроз приступ ликовним активностима које су 
схваћене као произвођење артефаката, деца не могу да искористе пун потен-
цијал који уметност има за целовити развој, већ је тај развој делимичан, све-
ден углавном на развој фине моторике и прецизности. Да би истраживање у 
ликовним активностима са децом било могуће, самим тим и искоришћавање 
пуног потенцијала који оне имају за целовити развој деце, првенствено је по-
требно да васпитачи преиспитају сопствени однос и разумевање уметнос-
ти и природе ликовних активности у вртићу, а потом да стварају атмосферу 
која деци омогућава запитаност, слободно испробавање сопствених идеја и 
замисли, атмосферу у којој су деца ослобођена како страха од грешке, тако 
и размишљања о крајњем производу, атмосферу у којој се време успорава, а 
процес истраживања продужава и траје.
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Vera Večanski

PRODUCING ARTIFACTS OR EXPLORING –  
HOW DO WE UNDERSTAND  VISUAL ARTS  

ACTIVITIES IN KINDERGARTENS?

Summary

According to contemporary concepts of teaching arts and arts activities, 
mainly based on the ideas of Elliot Eisner, visual arts have the capacity to impact 
the overall and balanced development of preschool children, influencing not 
only emotions, imagination and creativity, but also the processes of cognition 
and thinking. However, in order to make a full use in practice of the inherent 
potential of visual arts and arts in general, the way they are understood is 
vital, and subsequently, so is the way they are incorporated into the work with 
children in kindergartens. We discuss two ways of understanding arts: arts as a 
process of producing artifacts (pretty, decorative objects), and arts as a process 
of exploring. We focus on the role of preschool teachers in visual arts activities: 
the way the teacher forms his/her practice in relation to his/her own perception 
of art, its nature and function. Upon presenting various considerations, our 
conclusion is that, in order to make a full use of the potential that arts have 
upon the overall development of children, it is important, at preschool level, to 
perform visual arts activities with an exploratory approach, in an atmosphere 
that allows children to question, to freely test their ideas and schemes by trial 
and error, and where they are free of fear of making mistakes and of thinking 
about the final product.

Keywords: art as producing, art as exploring, visual arts, preschool 
age, the role of the preschool teachers.



505

CONTENT

I

Мiloš M. Kovačević 
ON (NON)QUALITY SOLUTIONS IN THE NEW SERBIAN LANGUAGE 
CURRICULA FOR THE 5th AND 6th GRADES ОF PRIMARY SCHOOL ..........9

Igor Saksida
NOT EITHER-OR, BUT AND: LITERATURE CLASSES IN  
THE GRIP OF FALSE OPPOSITIONS ......................................................................35

Aleksandar Jerkov
LEARNING IGNORANCE AND MENTAL CORRUPTION  ...............................49

Jasna Kudek Mirošević
COMPETENCE DEVELOPMENT IN A CHILD - 
DIRECTED CURRICULAR APROACH ..................................................................79

II

Bojana Milosavljević
DICTIONARIES AND THEIR PURPOSE IN EDUCATION –  
FROM THE PERSPECTIVE OF THE PRE-SERVICE  
PRIMARY SCHOOL TEACHERS  .............................................................................99

Goran Zeljić
LINGUAL-METHODOLOGICAL TEXT IN TEACHING MORPHOLOGY  
OF SERBIAN LANGUAGE TO EARLY PRIMARY SCHOOL PUPILS  ............115

Jelena Stevanović
LANGUAGE CULTURE IN THE LOWER PRIMARY SCHOOL  
CURRICULA: A COMPARATIVE ANALYSIS  .....................................................127

Violeta Nikolovska
IRREGULAR USE OF STANDARD LANGUAGE AS INDICATOR  
OF CULTURE OF LINGUISTIC EXPRESSION  ...................................................140

Ana Petrović Dakić
THE STATUS OF ABSTRACT NOUNS WITHIN THE SEMANTIC 
CLASSIFICATION IN ELEMENTARY SCHOOL  ................................................153

Ljubica Vesić
PLURALIA AND SINGULARIA TANTUM NOUNS IN  
GRAMMAR TEACHING  .........................................................................................166



506

Sabina Višček
TOGETHER IN THE WORLD OF WORDS: SOME IDEAS FOR  
PROMOTING READING FOR BEGINNER READERS  .....................................178

Ljiljana Plazinić
WHAT CAN WE LEARN FROM OUR STUDENTS ABOUT  
THE IMPROVEMENT OF READING LITERACY?  ...........................................188

III

Marek Pieniążek
SERBIAN POETRY IN POLISH SCHOOLS: THE TRANS-REGIONAL  
SLAVIC COMMUNITY LESSONS  .........................................................................205

Aleksandar Jovanović
TRAVEL AS A FORM OF EDUCATION AND CULTURE  ................................218

Nataša Stanković Šošo
FOLK (ORAL) LITERATURE IN THE REFORMED CURRICULA  
FOR PRIMARY SCHOOLS  ......................................................................................235

Valerija Janićijević
LEARNING OUTCOMES AND COMPULSORY READING LISTS:  
AN OVERVIEW OF THE NEW CURRICULA FOR TEACHING  
LITERATURE IN THE LOWER GRADES OF PRIMARY SCHOOL  ...............250

Milena Mitrović
BETWEEN THE STAGE PLAY AND INTERPRETATION OF LITERARY 
TEXTS ‒ DRAMA TEXTS IN THE CURRICULA OF THE SERBIAN 
LANGUAGE FOR JUNIOR GRADES OF PRIMARY SCHOOL  .......................263

Bojana Marinković
AN ENDLESS CONTEMPORARINESS OF BRANKO ĆOPIĆ (ĆOPIĆ’S 
WORKS IN THE NEW SERBIAN LANGUAGE TEACHING COURSES)  ......276

Jelena Panić Maraš, Strahinja Polić
THE CLASSICS OF SERBIAN LITERATURE – IVO ANDRIĆ AND  
MILOŠ CRNJANSKI IN ELEMENTARY SCHOOL CURRICULA  ...................293

Nemanja Karović
THE METHODOLOGICAL APPROACH TO POEMS  
(MILOŠ CRNJANSKI, “LAMENT NAD BEOGRADOM”)  ................................306

Bojan Marković
THE POEM “CHILDHOOD” IN NEW TEACHING AND  
LEARNING PROGRAM – WAYS OF INTERPRETATION  ...............................315



507

Zorana Opačić
CONTEMPORARY LITERATURE IN THE CURRICULA FOR  
THE HIGHER GRADES OF PRIMARY SCHOOL – THE WAY  
OF OVERCOMING THE READING CRISIS  .......................................................329

Milan Vurdelja
EXEMPLARITY OF A MARGINALIZED HERO: EDUCATIONAL  
GOALS REGARDING THE INNOVATIONS IN THE CURRICULUM  ..........341

Slađana Jaćimović
REFORM OF THE SECONDARY EDUCATION LITERATURE  
CURRICULA – CHALLENGES AND CONSTRAINTS  .....................................352

Milena Mileva Blažić
INNOVATIVE FORMS OF TEACHING AND LEARNING ON  
THE EXAMPLE OF THE FAIRY TALE “GOLDEN BIRD”  ................................359

IV

Dušan Ristanović, Veljko Banđur
THEORETICAL-METHODOLOGICAL ASSUMPTIONS  
OF DEVELOPING STUDENTS’ COMPETENCES BY PROJECT - 
BASED TEACHING  ..................................................................................................375

Nada Vilotijević, Ivko Nikolić, Gorana Starijaš
CURRICULAR APPROACH TO SCHOOL PLANNING  ...................................385

Marijana Zeljić, Milana Dabić Boričić
TEXTBOOKS IN THE FUNCTION OF DEVELOPING  
MULTIPLICATIVE THINKING  .............................................................................393

Mila Jelić
STRUCTURE OF GEOMETRY TASKS IN MATHEMATICS TEXTBOOKS 
ACCORDING TO COGNITIVE DOMAINS OF TIMSS RESEARCH  .............406

Sanja Blagdanić, Zorica Kovacević, Veljko Banđur
PUPILS’ RESEARCH SKILLS IN THE SOCIAL, ENVIRONMENTAL  
AND SCIENTIFIC EDUCATION – BETWEEN LEARNING OUTCOMES  
AND TEACHING CONTENTS  ..............................................................................421

Uroš Simić, Aleksandra Stošić
THE ROLE OF THE AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY IN THE 
MUSICAL LITERACY INSTRUCTION  ................................................................436



508

V 

Nevena Buđevac, Zorica Kovačević
CHILDREN AND LEARNING PROCESS FROM  
THE PERSPECTIVE OF THE NEW PRESCHOOL EDUCATION  
CURRICULAR FRAMEWORK  ...............................................................................463

Ana Milovanović
THE PUPPET THEATRE ART IN PRESCHOOL EDUCATION AS AN 
IMPORTANT PRECONDITION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE 
BASICS OF THE PRESCHOOL CURRICULUM  ................................................... 477

Vera Večanski
PRODUCING ARTIFACTS OR EXPLORING –  
HOW DO WE UNDERSTAND VISUAL ARTS ACTIVITIES  
IN KINDERGARTENS?  ............................................................................................487



ПРОГРАМСКЕ (РЕ)ФОРМЕ У ОБРАЗОВАЊУ
И ВАСПИТАЊУ – ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Зборник радова са међународног научног скупа

Издавач
Учитељски факултет 

Београд, Краљице Наталије 43
Србија

www.uf.bg.ac.rs

За издавача
проф. др Данимир Мандић, декан

Уредници
Зорана Опачић

Горан Зељић

Лектура и коректура (српски језик)
Љубица Весић

Лектура и коректура (енглески језик)
Зорица Савић Ненадовић

Графички уредник
Зоран Тошић

Штампа
Newpress, Смедерево

Тираж
200 примерака

ISBN 
978-86-7849-288-4



CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3(082)
373.2(082)
371.311.5(082)
37.015.3:159.953.5(082)

МЕЂУНАРОДНИ научни скуп Програмске (ре)форме у 
образовању и васпитању - изазови и перспективе (2019 ; 
Београд)
    Зборник радова са Међународног научног скупа Програмске 
(ре)форме у образовању и васпитању - изазови и перспективе, 
одржаног 20. маја 2019. / уредили Зорана Опачић, Горан Зељић. 
- Београд : Учитељски факултет, 2020 (Смедерево : Newpress). - 
508 стр. : илустр. ; 24 cm

На прелим. стр.: Curricular (re)forms in education - challenges 
and perspectives. - Текст на више језика. - Текст ћир. и лат. - На 
насл. стр.: Универзитет у Београду. - Према предговору, скуп је 
одржан у Београду. - Тираж 200. - Стр. 9-15: Уводна реч / Зорана 
Опачић, Горан Зељић. - Напомене и библиографске референце 
уз радове. - Библиографија уз сваки рад. - Summaries.

ISBN 978-86-7849-288-4

а) Настава -- Методика -- Зборници б) Предшколско васпитање 
-- Зборници в) Учење учења -- Зборници г) Разредна настава -- 
Зборници

COBISS.SR-ID 20910857



ПРОГРАМСКЕ (РЕ)ФОРМЕ У
ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ – 

ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ
Зборник радова са међународног научног скупа

П
Р

О
ГР

А
М

С
К

Е 
(Р

Е)
Ф

О
Р

М
Е 

У
 О

Б
РА

ЗО
В

А
Њ

У
 И

 В
А

С
П

И
ТА

Њ
У

 –
 

И
ЗА

ЗО
В

И
 И

 П
ЕР

С
П

ЕК
ТИ

В
Е


	01 IMPRESUM 2020
	02 Kovačević
	03 Saksida
	04 Jerkov
	05 Kudek
	06 Milosavljevic
	07 Zeljic
	08 Stevanovic
	09 Nikolovska
	10 Petrovic-Dakic
	11 Vesic
	12 Viscek
	13 Plazinic
	14 Pieniazek
	15 A_Jovanović
	16 Soso
	17 Janicijevic
	18 Mitrovic
	19 Marinkovic
	20 Panic
	21 Karovic
	22 Markovic
	23 Opacic
	24 Vurdellja
	25 Jacimovic
	26 Blazic
	27 Bandjur
	28 Vilotijevic
	29 Zeljic
	30 Jelic
	31 Blagdanic
	32 Stosic
	33 Budjevac
	34 Milovanovic
	35 Vecanski
	36 CONTENT
	37 kraj

