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Н А С Т А В Н А    Ј Е Д И Н И Ц А   1.          
                                   
                                  К О Н Ц Е П Т    Ј Е Д И Н С Т В А 
 
 
             П Р Е Г Л Е Д 
 
            Ова наставна јединица предствља три „Закона живота“: ЈЕДИНСТВО, РАСТ 
и КРЕАТИВНОСТ који су присутни у свим животним процесима. Ови  закони 
живота примјењују се како на све живе јединке на земљи, тако и на живе 
друштвене системе. 
 
             К О Н Т Е К С Т 
 
             Ц И Љ ове наставне јединице је обезбјеђивање прилике учесницима да 
критички промишљају о концептима јединства, раста и креативности и да открију  
у којој мјери су они повезани с њиховим животима. 
             Јединство је темељ од којег зависе сви животни процеси и на којем су 
изграђени темељни принципи Образовања за мир ( ЕФП). Јединство је процес  у 
коме се путем сила кохезије и љубави спајају двије различите творевине. Схватање 
да је јединство у контексту различитости битно за живот на нашој планети, 
круцијално је питање за стварање  културе мира. 
 
             Р Е З У Л Т А Т И    У Ч Е Њ А 
 
              Након завршетка ове лекције требало би да учесници  м о г у: 
              
              1. Схватити путем примјера из биологије, екологије и друштвене 
стварности   да је стање јединства предуслов  за све здраве животне процесе и да је 
оно неодвојиво од стања различитости, 
 
               2. Разумјети на темељу историјских догађаја да је  друштво 
злоупотребљавало концепт јединства, 
 
               3. Размислити о стању јединства у њима, њиховим друштвеним односима 
и њиховој околини, 
 
                4. Показати своју способност да користе став заснован на јединству у 
дијагностиковању коријена узрока који се могу пронаћи у сценаријима конфликта, 
те заједно доћи стваралачких стратегија за њихово рјешавање. 
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   Т А Ч К Е     З А    Р А З У М И Ј  Е  В  А  Њ  Е : 
 
 
                Наставници би требало да ученицима помогну да схвате и запамте 
сљедеће : 
 

 Јединство је предуслов за живот, раст и стваралаштво; 
 Јединство нијеисто што и једнолишност, већ постоји засебно у 

условима различитости; 
 Јединство је присутно свугдје гдје могу бити запажени здрави 

животни процеси, билокао физички, било као психички, друштвени 
или духовни; 

 У основи свих сукоба, неслоге, болести и недостатка напретка лежи 
одсуство јединства; 

 Физички, ментални, емотивни, етички или духовни раст је неопходан 
идикатор живота и виталности; 

 Част је неопходан за здравље, сазријевање, напредак и мир; 
 Природан и неопходан резултат раста је креативност (стваралаштво); 

оно што  је деструктивно, није креативно; 
 Предуслов за раст и креативност је јединство у контексту 

различитости. 
 
 
К  Љ  У  Ч  Н  Е    Р  И  Ј  Е  Ч  И 
 
Јединство: сврсисходна интеграција двије или више јединствених 
засебних творевина у стању хармоније и сарадње која резултира 
стварањем нове развијене творевине, обично више природе. 
Униформност: својство или стање униформног  
Живот: сила или стање које је резултат јединства материје или свијести. 
Карактеришу га процеси раста, развоја и креативности. 
Љубав: динамичка сила привлачења  која вуче и спаја два или више 
елемената у стање јединства , дајући живот колективној цјелини. 
Раст: процес повећања или ширења, обично праћен позитивном 
промјеном која је кванититативна. 
Развој: односи се на позитивну, квалитативну промјену 
Сазријевање: Долази до јединоставног биолошког осврта на животни 
циклус (сазријевање до фазе репродуктивне спремности). Користи се и да 
укаже на психолошки или карактерни развој, а понекад и на културни 
развој друштва. 
Креативност: процес конципирања, изражавања или стварања нечег 
новог што је јединствено и што његује наставак и побољшање животних 
процеса. 
Разлиучитост: различита, специфична или јединствена својства или 
елементи; богатство, разноликост. 
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Принцип: стандард које се неко држи, обично повезан са 
схватањемисправног или доброг;опсежан и темељан закон, доктрина;  
правило или кодекс понашања; вриједност која управља нечијим 
поступцима. 
Закон: изјава која описује       редовне или шаблонске односе измеђе 
примјетних појава; опште правило које утврђује шта се увијек дешава 
када постоје исти услови; принцип понашања обавезујући или наметнут 
од стране контролишуће власти. 
Свијест: јединствена и истакнута људска особина која обухвата не само 
рационалне мисли, него и емотивну и духовну свјесност; темељ цијелог 
људског развоја, активности и цивилизације. 
Трансцендентност: квалитет или стање изласка изван или издизања 
изнадограничења обичног искуства. 
Духовност: свјестан, динамичан,прогресиван и интегративан процес у 
којем појединци или друштва достижу свој најпотпунији потенцијал у 
стању јединства. Овај развојни процес производи све више нивое свијести 
и разумијевања и резултат је утицаја који имају коријене и у науци и у 
религији. 
Универзалан: концепт, стање или ствар која постоји свугдје и у свим 
условима; укључује сваког или све; опсежно, широко и свестрано. 
 
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 1. 
КОНЦЕПТ ЈЕДИНСТВА 
 
Темељни закон живота 
 
У свим здравим живим организмима и системима-биљним, животињским 
или људскимприсутна су три стања: јединство, раст и 
креативност.Уколико иједан од ова три услова недостаје, живот је 
угрожен и може постати слаб и нефункционалан. 
 
1. Закон јединства 
 
ЈЕДИНСТВО ЈЕ ЖИВОТ, ЖИВОТ ЈЕ ЈЕДИНСТВО 
 
Јединство је предуслов за све здраве животне процесе-биохемијске, 
психолошке, еколошке, друштвене или политичке. 
 
Ево неких примјера принципа ЈЕДИНСТВО ЈЕ ЖИВОТ, ЖИВОТ ЈЕ 
ЈЕДИНСТВО 
 
 На биолошком нивоу, мушка и женска полна ћелија спајају се и 

стварају нови живот када се уједине. 
 На физичком нивоу,електрони и неутрони се псјају и стварају атом, 

основну јединицу цијелог материјалног постојања. 
 У људском тијелу атоми, ћелије и системи функционишу заједно у 

уједињеној цјелини како би тијело живјело, расло и остало здраво 
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 На друштвеном подручју, појединци и групе се уједињују 
формирајући породице, организације и друштва. 

 
ДЕФИНИЦИЈА: 
 
ЈЕДИНСТВО је сврсисходна интеграција двије или више јединки у стање 
хармоније или сарадње која резултира стварањем неве, развијене 
творевине , обично више природе. 
 
СИЛА ЉУБАВИ 
 
Љубав је основна сила јединства. Љубав није пука емоција. 
 
Дефиниција 
 
Љубав је динамичка сила привлачења која вуче и спаја два или више 
елемената у стање јединства, дајући живот колективној цјелини. 
 
2. ЗАКОН РАСТА 
 
Раст је урођена карактеристика сваке живе творевине и знак да су 
присутни здрави животни процеси. 
 
ДЕФИНИЦИЈА 
 
РАСТ описује позитивну квантитативну промјену, повеђање или ширење. 
РАЗВОЈ описује позитивну квалитативну промјену која је резултат 
процеса еволуције или специјализације ка напреднијем стању постојања. 
 
3. ЗАКОН КРЕАТИВНОСТИ 
 
Природан и неопходан резултат раста је креативност. Све велике религије 
путем свога учења обликују нове начине живота, врсте односа, друштвене 
институције, законе, етику и шаблоне вјеровања, чиме су створиле 
настанак цијеле нове цивилизације. 
 
ДЕФИНИЦИЈА 
 
КРЕАТИВНОСТ је процес изражавања нечег новог што је јединствено и 
што његује наставак и побољшање +ивотних процеса. 
 
Р Е З И М Е 
 
У овој наставној јединици научили смо да: 
 
ЈЕДИНСТВО је кључни предуслов за живот, раст и креативност. 
А) Јединство није исто што и униформност, него захтјев за различитост. 
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Б) У основи свих сукоба, неслагања, болести мањка напретка лежи 
одсуство јединства. 
 
КАДА је јединство присутно, дешава се кеативан раст и развој. 
 
ИСТИНСКА креативност не узрокује уништење. 
 
Докази показују да човјечанство напредује ка јединству. 
 
 
КЉУЧНА ПИТАЊА ЗА НАСТАВУ 
 
1. Шта је примарни закон постојања? 
2. Шта принцио чини законом. 
3.Којих примјера се можете сјетити да показујуистовјетност човјечанства. 
4. Шта узрокује конфликт. 
5.Шта уколико неки нечију креативност сматрају конструктивном, а 
други деструктивном. Како неко може просудити. 
 
Р А З М И Ш Љ А Њ Е 
 
Размишљање је моћно средство за учење. 
 
ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ 
 
 1. Размишљање о себи 
  Фокусно питање-Да ли се развијам у сваком подручју своје личности. 
 2. Размишљање о породици, радном мјесту и пријатељству 
   Фокусно питање-Ако желимо настанак цивилизације мира, какве врсте  
   одица су нам потребне. 
 3 Размишљање о друштву 
  4. Размишљање о свијету у цјелини 
 
Идеје за анкетна питања 
1. Колико често су моје мисли, осјеђања и поступци у хармонији. 
 2. Осјећам јединство са собом, својом мајком, својим оцем, својим 
професором.... 
 
Наставна средства 
 
 
ИДЕЈЕ ЗА АКТИВНОСТИ: 
 
К Њ И Ж Е В Н О С Т 
 
Пошто је у фокусу мог интересовања, између осталог, и књижевност 
као идеју за активност изабрао сам то подручје. За то постоје најмање два 
разлога: 
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1. Свако вриједно умјетничко дјело треба да служи човјеку и друштву 
у цјелини, човјечанству, општем напретку. Пошто је свако 
умјетничко дјело креативан и непоновљив чин, сматрам , имајући у 
виду једну од темељних тачака која гласи  ЈЕДИНСТВО ЈЕ 
ПРЕДУСЛОВ ЗА ЖИВОТ, РАСТ И КРЕАТИВНОСТ, да је одличан 
примјер стваралачког, заправо „игре за живот“ Андрићева Аска и 
вук, у којој је вук метафора зла, а Аска протагониста доброте, 
безазлености, невиности, стваралачке љепоте игре са смрћу и 
2. Приликом додјеле највећег свјетског признања за књижевност 
Андрић је, између осталог рекао нешто што и овдје треба да 
се помене: „Свак прича своју причу по својој унутрашњој потреби, по 
мери својих наслеђених или стечених склоности и схватања, и снази 
својих изражајних могућности; свак сноси своју моралну одговорност 
за оно што прича, и сваког треба пустити да слободно прича. Али 
допуштено је, мислим, на крају пожелети да прича коју данашњи 
приповедач прича људима свога времена, без обзира на њен облик и 
њену тему, не буде ни затрована мржњом ни загушена грмљавином 
убилачког оружја, него што је могућно више покретана љубављу и 
вођена ширином и ведрином слободног људског духа. Јер, 
приповедач и његово дело не служе ничему ако на један или на други 
начин не служе човеку и човечности. То је оно што је битно.“ 
 
 
         

 
                                                                                                       Стручни савјетник 
                                                                                                        ИЛИЈА ВИДОВИЋ 

                                             
 


