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Проф. др Перо Спасојевић  

1. КАКВЕ СУ ШАНСЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА БОЉУ 

БУДУЋНОСТ? 

Резиме:  

 Mисија школе, већ одавно, није само описмењавање и просвјећивање, већ, далеко 

више од тога, општи препород човјека, његовог идентитета, моралности, мудрости и „моћи“ 

за вријеме које долази, изградње компетенција за укључивање у свијет брзих и неумољивих 

промјена у скоро свим сферама људског постојања. Вјероватни бржи излаз из кризе је у што 

ранијем увођењу младих у свијет науке, „научно описмењавање“ како би они, у блиској 

будућности, могли да свој свијет обогаћују научним идејама, да одговоре све сложенијим 

изазовима напретка људске цивилизације. 

Савремена основна школа већ је предуго у знаку озбиљних сумњи и оспоравања, са 

посљедицама које указују на кризу теорије и праксе васпитања и образовања у цјелини, на 

слабљење повјерења у њену моћ код оних код којих је увијек уживала велико повјерење и 

уздизана до култних размјера. Очекивања од основне школе као институције друштва, јесу 

да она на најбољи начин оствари своју мисију, да дјелује на „оспособљавање за живот“ и на 

развој личности дјеце за „здраво друштво“. Међутим, све указује да се ова криза дуже 

вријеме само продубљује, посебно у односима између школе и породице, са озбиљним 

знацима отвореног „сукоба“, супротстављања, оспоравања или прибјегавања квалитенијим 

и лакше доступним изворима учења. 

 То захтијева брз и јасан одговор школске педагогије и свих научних дисциплина 

које се баве школом, да се истражи у којој мјери је одржив сасвим јасно изражен 

апологетски однос наставника према школском насљеђу и традицији и какве су рефлексије 

бројних и, вјероватно, некритички и рђаво припремљених промјена који ову кризу 

увећавају како школе не би постале „музеји“, на шта увелико већ данас подсјећају.  

 Кључне ријечи: криза школе, концепције школског рада, будућност школе, нове 

идеје наставника за школу будућности. 

Увод 

Криза школе о којој говоримо заснована је, прије свега, на „мисији светости знања“, 

којој је школа склона без обзира на промјене у свијету и сталне покушаје реформе у том 

смјеру. Па ипак, морамо се упитати: Није ли криза генерисана и инертношћу или 

непостојањем сигурне теорије школе и школске педагогије према овим појавама у пракси? 

Нису ли неки могући одговори у јачању наставника и значајно повољнијој структури 

њихових компетенција за рад у „школи будућности“ и треба ли их засновати сад и одмах, 

на данашњим универзитетима, у оквиру студијских програма образовања наставника? На 

жалост, није тешко закључити да је још увијек најтврдокорнија баријера за напуштање 

наглашене дидактизиране функције школе и „бесмртног хербартијанства“ управо на 

универзитетима. Такав парадокс огледа се и у томе да је смјер којим се потенцијалне 

промјене у школи артикулишу у пракси школа, често са доста импровизација без одговора 

науке о могућим одговорима на ове изазове, истраживању природе актуелне кризе, прије 

свега, и изградњи стандарда квалитета и „опште визије школе”, на којима могу бити 

засноване нове компетенције наставника, „нови курс школе“ усмјерен ка будућности. 
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Другим ријечима, одговорности ове институције не могу се исцрпљивати само 

образовањем васпитача и наставника за савремени систем образовања, оне су 

далекосежније, оне су антиципација за будућност, због саме чињенице да их образују за 

догледну будућност и непорециве истине да ће се, њиховим дјеловањем, та будућност 

континуирано и даље мијењати и, вјероватно, бити знатно другачија у односу на данашњу, 

постојећу теорију и праксу образовања, да ће, попут својих претходника, и они стварати и 

градити идеје на којима ће се заснивати просперитет и развој бољег и хуманијег друштва.     

Такав приступ захтијеваће да се уобичајеним програмима у оспособљавању учитеља 

и васпитача додају и они елементи професионалног развоја и научне дисциплине које ће се 

бавити блиском и даљом будућношћу развоја „човјека“ и институција које могу постати 

генератори развоја, чиме се наглашава њихова просвјетитељска и културна мисија, али и 

нова развојна, „изграђујућа“ моћ функције, они никада не могу бити само добре „занатлије“ 

у својој професији, већ и предводници нових идеја, „нове школе“ и „нових вртића“, од њих 

би промјене у систему образовања као цјелини морале полазити, али би са њима морале 

бити и континуирано провјераване и усавршаване. Таква мисија није лака и не може се 

затомити брзо, већ постепено, првенствено одустајањем од свега што је сувишно и 

„непотребно“, од свега онога што је „прегазило вријеме“, а затим, грађењем властитог, 

новог научног и стручног кредибилитета установе. Кренути тим путем значило би, прије 

свега, намјерно сучељавање са „изазовима“ свакодневнице предшколства и школе, 

континуирано бављење „кризама“ које су њихова реална константа и којима се промјене 

„провоцирају“ и рађају, којима се постојеће вреднује, преусмјерава и модернизује, а ново 

ствара. Другим ријечима, свака модернизација у овим институцијама биће могућа само ако 

се модернизује образовање наставника и васпитача, ако они буду стимулисани за „нову“ 

педагошку културу и праксу којом се подразумијева помно истраживање сопственог рада, 

праћење и вредновање, усавршавање и мијењање, како он не би постао, претежно, рутинска 

„трансмисија“ свих претходних образовних добара људске цивилизације, јер се и онȃ 

свакодневно, широм планете, увећавају до неслућених размјера, преиспитују, мијењају и 

модернизују. „Сва знања овог свијета“, на тај начин, постају све више недостижна, што, већ 

одавно, отежава „уобичајену мисију школе“, понегдје и понекад је чини толико „старом“, 

превазиђеном и немоћном пред изазовима свакодневнице, да почиње да личи на „музеј“, 

али још увијек хваљен, што због носталгичних сјећања на прошлост, што због страха и 

несигурности о њеној стратешкој оријентацији у друштву данас. Уосталом, од великог је 

значаја „познавање прошлости“, јер другачије није могуће, на добар начин, оцјењивати оно 

што је данас на сцени, нити градити сигуран пут у будућност.   

О најбитнијим потенцијалним узроцима кризе школа 

Крај прошлог стољећа обиљежен је интензивном кризом образовања са 

тенденцијама да се брже мијењају природа, структура и циљеви образовних система у 

цијелом свијету, што је, снажно дјеловало на брзе и понекада исхитрене реформе, бројна 

„прећутна“ одустајања од њих, са посљедицама које се могу и данас јасно уочити у 

институцијама. Крајем деведесетих, Херера и Мандић су упозоравали да „постоје три 

неспорне чињенице са којима образовање мора рачунати у данашњем свијету, док се 

приближавамо прелазу у 21. стољеће: (1) пораст и јачање мултикултуралног покрета, (2) 

глобалне перспективе свих свјетских проблема и (3) запањујућа брзина цјелокупног 

технолошког развоја“ (Herera, Mandić, 1989: стр. 3). То је обистињено брже од њихових 

очекивања, шта више, изузев мултикултурализма, који је у својеврсној кризи у јасној 

дилеми шта је превазиђено до нивоа неопходности модернизације, више је наглашен у 

политичким платформама него у стварности. Глобализација и њена дејства као и 

технолошки развој, убрзали су и кризу школа као институција, нарочито у погледу онога 

шта треба сачувати као сопствену баштину, а чега се треба одрећи. Наша традиција није 

била наклоњена ефектима породичног васпитања, премало се вјеровало у моћ родитељства 
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и његов допринос бољим ефектима школе, грађен је култ школе као супериорнијег фактора 

у васпитању и образовању, од којег су традиционално сва очекивања била знатно већа, за 

разлику од свијета у којем је повјерење у породицу било значајно веће. Бавећи се 

дихотомијом општег и заједничког, намијењеног свима у образовном систему, и 

диференцираног, којим је могуће задовољавати интересе појединца, Херера и Мандић 

говоре да, „још увијек нисмо открили алкемију која би помогла да се опће прихваћени 

концепти и стратегије окренуте ка постизању једнакости у образовању примијене у 

педагогији. Премда знамо да има разлика између школе и школе, још увијек у великој мјери 

оно што даје породица одређује успјех или неуспјех у образовању“ (Herera, Mandić, 1989: 

стр. 16). То „признање“ утицаја породице на развој за наше околности је „откриће“ 

дугогодишњих заблуда да се у односима породице и школе можемо задовољити њиховим 

повременим укључивањем, само „кад нешто не иде“, кад смо ухваћени у сурову замку 

„беспомоћности“, или, боље речено, некомпетентности да успјешно остваримо 

професионалну улогу. Можда је стратегија негирања дужности и „подијељених 

одговорности“ породице и школе прва на удару промјена, могла је опстајати у вријеме 

нижег образовног нивоа родитеља, да би, данас, упоредо са порастом образовног нивоа 

родитеља и развојем другачије „културе живљења породице“, раста технолошких 

могућности непрестаног комуницирања са свијетом, дошло до озбиљног међусобног 

удаљавања и неповјерења, са тенденцијом да тако настала незадовољства удаље школу и од 

њених примарних корисника, природних савезника у вршењу, капиталне функције - 

дјеловања на развојну перспективу друштва.  

Основно обиљежје „савремене кризе школа“ код нас, и на ширем регионалном 

плану, вјероватно је дуготрајна конфузија и очигледан раскорак између стварног и 

прокламованог, изазван реформама система образовања, које, на жалост, нису пратиле 

стратешка истраживања, како би се избјегли, често непромишљена лутања, брзе и 

„сумњиве“ интервенције на врло осјетљивом систему какав је образовање. То се најприје 

може објаснити „сукобом новог“ са наслијеђеним, традиционалним, оним што је често 

некритички „одбачено“ у корист „новог“, оним које се тешко „пресађује“ у наш духовни 

контекст. Вјероватно је најкрупнији исход тог сукобљавања детабуизација школе као 

институције друштва и слабљење повјерења средине у њену моћ, без којег је она осуђена 

на „затварање у себе“ и одбрану „њене мисије“ општим и неразумним отпором било каквим 

„промјенама“. Заправо, оне се формално прихватају само до оне мјере која одговара 

стабилним искуствима наставника, јер се на њих не може дјеловати „брзим и кратким 

популарним сeминарима“ (на бази „акредитованих програма“, којима је ипак тешко 

исконструисати цјеловито „професионално преусмјеравање“). Посебан проблем је што су 

наставнике, умјесто институција одговорних за њихово припремање за промјене, поучавали 

„администратори“ којима је то „привремено ухљебљење“. Њихов приступ обуци најчешће 

је увјеравање да учење треба и може бити „активност из задовољства“ субјеката који се 

укључују у програме учења, што се не може оспорити, али, на жалост, ти примјери су ван 

„животног контекста школе“, ван свих културних и општих духовних вриједности средине 

са којима оне егзистирају и нису довољни за квалитетне одлуке о промјенама на нивоу 

образовне политике. Нису ријетке парадоксалне ситуације у којима се о најсложенијим 

питањима праксе одлучује у чиновничким „бироима“, о којима не само да нема „опште 

научне и стручне сагласности“ већ ни квалитетних прилика да се о њима уопште говори 

арагументовано и критички. (Осим данас доста раширеног „сајтовања“, „сајберског 

простора за комуницирање“, који више подсјећају на „лајање на звијезде“ него на активне 

и конструктивне дијалоге, јер проблем није у храбрости критиковања, „приговорима 

савјести“, већ у „селекторима“ који обрађују „сајт-комуницирање“, они га увијек могу 

тумачити на њима прихватљив начин.) Проблем за себе је и значајан недостатак критичке 

мисли у педагогији као науци и њена општа дезинтеграција, атомизација на дисциплине, 

предмете, теме и „модуле“, под пресијама тзв. „болоњског процеса“, тако да је све што 
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настаје „као ново“, пуно хвалоспјева, слаткорјечивих високоумних конструкција, које су 

најчешће „довољне саме за себе“, иако, као такве, тешко могу постати квалитетан изазов за 

праксу. Па ипак, најзначајније „посртање образовања“ и сама „криза школе“, посљедица је 

својеврсног партикуларизма у прокламованом „јединственом систему образовања“, који је 

све друго осим „јединствен“. Како се и да ли се уопште могу објаснити мјере, којима се 

врше прилично радикалне промјене у предшколском, основном и средњошколском 

васпитању и образовању, а да су, из тог процеса потпуно искључене „институције које су 

одговорне за професионално оспособљавање“ актера тих промјена, васпитача и наставника, 

којима ће први додир са праксом, умјесто рада из задовољства, бити „сукоб новог и старог“, 

при чему је „ново“, у правилу, оно што ће затећи, а „старо“ оно што су донијели са тек 

завршених студија. Умјесно је и питање: Зашто су „научни радници“ из тих установа 

„искључени“, умјесто да буду „критичка савјест јединственог система образовања“ са 

одговорностима за промјене? Ма колико изгледало парадоксално, упитајмо се: Да ли 

педагошки факултети образују учитеље за прошлост или за будућност? Да ли их можда 

неодговорно увјеравају у „моћ“ којој објективно нису дорасли, признају им компетенције 

које нису достигли и, на тај начин, њихов старт у професији чине ризичним, у најмању руку 

обесхрабрујућим? Такав приступ неће бити могућ ни са становишта глобалних процеса 

мијењања образовања, процеса од којих се не може бјежати, нити се могу затварати очи 

пред њим, јер ће то, у правилу, значити само непрестано кашњење и заостајање. Дакле, 

„промјене“, ако су оне уопште важне и могуће, морају почети тамо гдје се образују 

наставници, и то неколико корака испред свих мјера које се стратешким документима 

уређују, јер су једини сигурни ослонац промјена у школама њихови људи и реална моћ 

брзог разумијевања и прилагођавања изазовима општег брзог мијењања, напредовања 

свијета у науци и технологији, а, осим тога, бржег оспособљавања „у ходу“, оних које су 

промјене затекле неспремним и образованим за неко претходно вријеме.       

 У историји школства забиљежени су бројни успони и падови који, кад их 

посматрамо након „времена у којем су се одвијали“, указују на кризе система васпитања и 

образовања, школе као институционалног оквира тог система и, заправо, највише на 

континуиране промјене које су генерисане тим кризама. Могли бисмо се, дакле, лако 

сагласити са општом тезом да су кризама провоцирани наизмјенично и циклично периоди 

кризе и периоди обнављања и јачања. Међутим, промјене не могу настати саме од себе, „не 

падају с неба као божији дар“, не могу се у првобитном и изворном облику ни „преузети“ 

од других, оне, стратешки могу настати и опстати у животном контексту праксе, оне морају 

бити професионални стил са низом реалних мȏћи појединаца за брже одговоре изазовима 

„нове праксе“. Осим тога, оне морају бити систематски охрабриване, што, сасвим сигурно, 

подразумијева повољну климу разумијевања у школи, засновану на аутономији и „слободи 

стварања“, аутономији умјесто супростављања или систематског гушења самосталних 

покушаја иновирања. Савремена школа је, вјероватно, „ухваћена у сурову замку“ 

неефикасности и истрајавања на опробаним и добро знаним моделима из свог насљеђа, на 

рутинским методичким рјешењима наставе којима су најбитнија упоришта „садржаји 

учења“ и процедуре којим се долази до знања, на програмима који су најчешће засновани 

на доктрини хербартијанства, дидактичком и методичком формализму, иако је, у 

међувремену, у свијету дошло до праве револуције у концепцијским оријентацијама и 

теоријама учења и развоја школе. „Стара добра школа“ коју носталгично брани и данас 

велики број појединаца, опстаје по инерцији, иако и ова, данашња, показује много 

разноврсније и сложеније симптоме кризе од оне са средине 20. вијека. Индиције кризе са 

којима ми располажемо су да је школа постала “неудобна за ученике”, да се занемарују 

њихове потребе, да се о њиховом школском статусу све “уређује без њих” и „одозго“, све 

су чешћи и гласнији приговори родитеља на манифестације у понашању, прије свега, 

тенденција о значајно већем обиму и разноврсним видовима неадаптираног понашања 

младих, о изразитој учесталости насиља и “рђавог односа” нарочито према јавним 
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материјалним добрима и низ других. Како се другачије може објаснити „неконтролисан 

бијес“ и „рушилачки испади“ одређених група и „кланова“, осим изостајањем квалитетног 

васпитног дјеловања на ментално здравље младих, на изградњу „човјека у њима који је 

окренут другим људима“, умјесто ка драматичном „безнађу егоцентричности и 

самоизолације“ и све тежим видовима депресивних стања младих, у чему наша актуелна 

стварност не оскудијева. Ипак, једна од најдраматичнијих слабости о којој се говори у 

научним круговима, али и у јавном мишљењу, је да се, скоро без изузетка, вјерује само у 

репродуктивно знање, што значи да школа својим дјеловањем не продукује трансмисивна 

и функционална знања и способности, она која ће дјеловати на промјене у животу, на моћ 

и самоизграђујући потенцијал човјека. Да ли је, поново, и по ко зна који пут, поред бројних 

реформи, изостала она најважнија, унутрашња, педагошка? Да ли је можда најважнија 

баријера у идејама оних који су „одговорни за школство“ и да ли је могуће убиједити их да 

нема другог излаза из кризе школа, осим да се оне саме „оснаже“ духом иновирања, који 

није обична авантура у непознато, већ „пријатан, занимљив изазов“, јер се, само на тај 

начин, може остварити педагошко начело да се најбоље учи кад ученици страствено желе 

да достигну „нову сазнајну вриједност“? До недавно су учитељи одлазили у далеке, у то 

вријеме заостале и „непросвијећене крајеве“, са оним што су из своје школе „понијели као 

моћ“, што је личило, гледано са ове историјске дистанце, највише на авантуру, на изазове 

којима су они могли дати, прије свега, свој лични печат, и постати, по нечему, знаменити, 

врхунски интелктуалци и ствараоци свог времена. Они су, без изузетка, били принуђени да 

„посумњају у све што су затекли“, а затим, да се упусте у мукотрпно мијењање, откривање 

и изградњу новог и бољег школства у односу на оно, наслијеђено. Другим ријечима, њихово 

јачање „активним учењем“, истраживањем и критичким освртањем на оно што су 

постизали, чине њихову највећу вриједност, којом су стално провоциране реформе и 

модернизација школства. Које ли ироније, можда би и данас, тек оспособљеним учитељима, 

на нашим савременим педагошким факултетима, та димензија моћи била најважнија, можда 

би и данас најважнија компетенција морала бити „да сумњају“, да истражују, да поштују 

постојеће, да се не упуштају у ризичне поступке прије него што имају цјеловиту замисао 

којој могу одговорити на најбољи начин, без обзира на „привлачност“ идеја које им се нуде?  

Осим ослањања промјена на јачање наставника, потпуно једнако и паралелно с тим, 

намеће се проблем управљања школама и вртићима (што није заговарање њиховог 

„школовања за менаџмент“, што се, данас, често и неодговорно чини – менаџмент је постао 

популарна тема и највише хваљена, најбоља одступница од педагошких димензија и 

природе процеса у школи и њеног поистовјећивања са „трговином или економијом“, што је 

само бјежање од истине да је школи најнеопходнији добар „педагошки руководилац“, који 

није само „борац, страдалник“ у борби за повољније финансирање, или администратор у 

функцији контроле, већ један од најважнијих актера „мијењања“, иницијатор, са 

одговорностима „првог међу једнакима“. Није ли актуелна криза школе, у доброј мјери, 

провоцирана и лошим управљањем, бављења њеним функцијама по узору на „фирме“ које 

послују на принципима тржишне привреде и „профита“ као врхунског регуларотара 

„успјешности“? „Менаџере“, у свијету, одликује иницијативност и неупитна „моћ 

ауторитета компетенција и знања“, свима добро познатих на дјелу (а не по „моћи функције“, 

припадности или оданости „управљачкој структури система“, што је код нас најчешће 

„виђење улоге менаџера“). Осим тога, школе као специфичан „микро-систем“ којим се 

дјелује на „моћ човјека“, у свијету спадају у најбољу, скупу и највише цијењену дјелатност, 

а угледније, по својим успјесима, приватне школе, колеџи и универзитети (какви су 

Кембриџ, Оксфорд, Јел, Стенфорд, и др.) највише чине и одређују људи који у њима раде, 

њихова моћ стварања или управљања процесима учења у смјеру будућности. За разлику од 

њих (напр. од Стенфорда, на којем и данас активно дјелује 19 нобеловаца), „наш изум“ је 

да се на „приватним универзитетима“ докторати достижу „преко ноћи“, нарочито они у 

„менаџменту и економији“, и, каквог ли чуда, умјесто јачања, развоја и просперитета 
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привреде и економије, на основама тог „новопостигнутог“ научног сазнања, оне све дубље 

посрћу и тону.  

Било би неразумно противити се идејама о „успјешним менаџерима у школама“ са 

педагошким компетенцијама за будућност школе, или „педагошким тимовима“ који ће се 

бавити унапређивањем рада у школи, али разумно је упитати се да ли су примјењиви 

„општи индустријски модели“, да ли школски процес уопште може да се предвиди као у 

привреди? У педагогији је било и покушаја да се школа поистовјети са „кибернетичким 

моделима“, како би се јасно раздвојили „управљачки“ од „управљаног“ система и сваком 

од њих дале одговарајуће улоге, што је, ипак, кад говоримо о школи, објективно отуђивање 

једних од других и њихово усмјеравање на независно дјеловање, иако се њихов крајњи циљ 

не може раздвојити, нити посматрати изоловано. Циљеви „доброг менаџера“ у школи, нису, 

нити могу бити ван оптималног дјеловања на развој њених ученика, јер је једини прави 

смисао постојања школе уопште, и увијек ће бити, њени ученици и њихове развојне 

потребе. Разумије се, за управљање школама и вртићима као сепецифичним „микро-

системима“ било би драгоцјено адекватно оспособљавање, напр. на мастерским и 

докторским студијама, са којима савремена пракса универзитета код нас свакако не зна шта 

ће. У сваком случају, поставља се питање смисла претјераног понављања истих, или мало 

боље дотјераних и модификованих програма образовања током првог циклуса, зар они не 

би требало да, по својим циљевима, највише буду усмјерени на будућност, на нову развојну 

перспективу образовања, на цјеловито припремање и далеко разноврсније компетенције 

људи нове доби за удобан живот у блиској будућности? 

Могући смјер опоравка школа и њених највиталнијих функција 

 Шта би могло бити спасоносна идеја и која стратегија би највише одговарала за 

„опоравак школе“ и њено јачање за будућност, или је све безизлазно до те мјере да школе 

треба одмах претворити у музеје? Гордон Драјден и Џенет Вос говоре да је „најновија 

револуција у историји: моћ мијењања властитог живота“ (G. Dryden и J. Vos, 2004: стр.19), 

која се највише односи на учење, јер мијењање себе, дјеловање на себе корелира са учењем, 

заправо учење увијек иде испред, као генератор промјена са којима се човјек креће ка 

властитом остварењу. Истраживања неуролога, у посљедње вријеме, доносе све више 

аргумента којима упозоравају да је „фантастична моћ“ мозга и ЦНС неискоришћена, 

највише због тога што учење није у директној функцији квалитетног ангажовања тé, 

физиолошке основе сваког учења, јачања и богаћења неуронских веза (синапси) у погледу 

њиховог квалитета и смјера ка функционалном и креативном мишљењу, знању и 

компетенцијама, умјесто стерилног јачања модела репродукције познатих и „утврђених 

система знања“. Они наводе да „лијева мождана хемисфера (предодређена за „мисаоне, 

логичке активности“; ријечи, бројеве, математику и логику) најбоље функционише у стању 

“опуштене будности“, што су директне импликације на начин рада, избор метода и 

поступака на којима је школски рад заснован. Тиме се доводи у питање и природа „мисаоног 

напора“ у традиционалном школском раду и да ли се он уопште може „изнудити“, 

„провоцирати“ у жељеном правцу, или је он могућ искључиво у стању опуштене будности 

мисаоног потенцијала човјека. Да ли се морамо враћати нашем искуству са освртом да је 

мисаони напор дуго сматран посљедицом снаге воље, због чега су педагогија и дидактика 

више усмјерене на „јачање воље и мотивационих снага личности“ на које се може дјеловати, 

а које не морају у себи садржавати само „пријатност“, као битно обиљежје које бисмо могли 

приписати стању „опуштене будности“?  

Да ли престаје да вриједи вјековно педашко гесло „без муке нема науке“ и да ли на 

било који начин „присилу“ (муку, мучење) можемо довести у везу са „пријатношћу 

доживљаја учења“, са опуштеном будношћу, коју нам сугеришу неуролози? Очигледно је 

да нема довољно добрих одговора на ова питања и да је то простор за бројна истраживања, 



10 
 

без којих „наука о школи“ не може даље, без којих ће посртати све до свог нестанка, какву 

јој судбину све чешће приписују смјелији футуролози. Најдаље су отишли поменути 

Драјден и Вос са тврдњама да је „модел старе школе мртав попут индустријске револуције 

која га је изњедрила“, јер, како они тврде, прије педесет година имало је смисла образовати 

20% људи за професионалце, 30% за трговце и службенике, а 50% осталих оставити да би 

се у њима регрутовали пољопривредници и физички радници. Сви ученици данас, тврде 

они, „треба да постану самостални, самопоуздани, креативни, у̒прављачи властите 

будућности̒ ,“ (G. Dryden и J. Vos, 2004: стр. 31), што значи да је нужна оријентација учења 

у школи на будућност, као спасоносан излаз развоја човјека. Овдје морамо да се упитамо о 

значењу појмова „прошлост“, „садашњост“ и „будућност“ и о њиховом међусобном односу. 

Свакодневица, како обично разумијевамо садашњост или савременост, само је „кратак 

тренутак“ на прелазу из прошлости у будућност, па је умјесно питање да ли уопште постоји 

садашњост, будући да се све што се сад дешава, већ наредног тренутка неминовно сели у 

простор прошлости, тако да је свакодневица далеко више само интенција, само ход ка 

будућности. Проблем „школе будућности“, у вези с тим, највише је у томе како учинити тај 

ход „пријатним и опуштеним“, како му вратити хумана својства.  

Сукоб међу концепцијама школског рада углавном се одвија између „присиљавања 

на учење“ (као типичног обиљежја старе школе) и „храбрења и активног подржавања“, 

стварања најбољег у човјеку током учења („школа будућности“), што се и данас у школској 

пракси веома јасно може разлучити. Може ли педагогија као наука чији је предмет 

васпитање и образовање (прије свега методика као кључна педагошка дисциплина којом се 

обликују специфичне компетенције наставника), преузети одговорности и усмјерити се 

далеко више на „грађење“ будућности и брже усклађивање са промјенама које прате 

савремени свијет, умјесто понављања превазиђених и стерилних модела из прошлости? 

Докле ће се педагогија бавити евидентирањем слабости школе, у сврхе „дијагнозе стања“, 

кад ће се функционално ујединити у свом предмету све њене дисциплине и како ће се 

поново вратити „обичном животу школе“ како би постала водиља за наставнике, а не 

потцијењена и све чешће „оспоравана теорија“ и, да парадокс буде очигледнији, највише од 

стране оних чија је професија суштински неодвојива и зависна од предмета те науке? Много 

је слабости школе за које она сама не може бити одговорна, јасно је да свако њено издвајање 

из научног оквира којем неспорно припада, пријети њеном даљњем слабљењу и заостајању. 

 Међу евидентне слабости савремене школе најчешће се убрајају занемаривање 

статуса ученика у школском раду, са јасном дилемом да ли је он „актер школског рада“ или 

објекат на који су усмјерене мање-више ауторитарне педагошке мјере и поступци по избору 

одраслих, родитеља и наставника прије свега, да ли се на „школске дужности“ гледа из 

перспективе дјетета и његових аутентичних могућности, или школа покушава своју 

„немогућу мисију“, да укине „неједнакост прилика“ (Груден, З. Груден, В., 2006.) у којима 

дјеца живе и са којима долазе у школу. Осим тога, указује се често на „изолованост 

родитеља од школе“, негирање њихових компетенција да се уопште баве васпитањем и 

образовањем, ако дјеца већ иду у школу, што доводи до дисфункционалних односа, 

маргинализације њихових објективних моћи дјеловања на квалитетнију школу, у којој се 

родитељи укључују са својим идејама, прије свега, са становишта користи за своје дијете и 

његов развојни просперитет. Ове тезе поткријепићемо емпиријским доказима из једног 

истраживања на „пригодном узорку“ у ставовима родитеља и наставника, на ширем 

подручју Бијељине и Источног Сарајева (101 наставник и 108 родитеља). Због природе овог 

рада не можемо користити бројне емпиријске чињенице до којих се дошло, већ само неке 

којима се може боље поткријепити „реалност кризе“ којој је највише посвећена претходна 

расправа. 

У погледу „статуса ученика” у школском раду сасвим је очигледана наслијеђена 

пракса занемаривања потреба дјетета и грађења стратегија наставе према којима није важно 
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„ко су они и шта могу”, већ далеко више „шта они треба да постану” према мишљењу 

других, одраслих, прије свега, дакле, у име њихове будућности и „виших интереса” 

друштва, они не треба да се међусобно разликују како им њихово насљеђе одређује, већ да, 

што је могуће више, личе један другоме, што је, у старту, „велики неспоразум” и скоро 

апсурдна, „немогућа мисија школе”.  

Испитане су и компариране вриједносне оријентације у ставовима, у којој мјери су 

о томе освијешћени и сагласни њихови родитељи и наставници, шта је за њих најкорисније 

и у којој мјери савремена школа суштински уважава развојне потребе дјеце, са циљем 

процјене какав је реални статус ученика унутар школских активности? Да ли су родитељи 

пожељни као „активни помагачи“ у школским активностима и постоје ли стереотипи и 

предрасуде о неким битнијимм функцијама школе које су покренуте актуелним промјенама, 

затим, који су елементарни савремени проблеми школе који могу ометати њене функције, 

укључујући и дјеловање средине и, на крају, постоји ли сагласност између наставника и 

родитеља о кључним упориштима наше савремене школе у њеним функцијама.  

Уобичајеном Ликертовом петостепеном скалом ставова испитаницима у оба узорка 

је постављен идентичан инвентар ставова. Унутар скалера родитељи и наставници су се 

изјашњавали о 12 ставова у виду ајтема који се могу посебно анализирати, груписати и 

укрштати у погледу значења како би се могло говорити о чињеничном стању, на основу 

којих су формулисане општа и посебне хипотезе.  

Општа хипотеза: нема разлика у ставовима између родитеља и наставника о битним 

функцијама савремене основне школе и њеној ефикасности у постигнућима ученика, 

родитељи и наставници дијеле одговорност за васпитно-образовне ефекте који се остварују, 

и посебне: 

(1)  ученици савремене основне школе су, према мишљењима наставника и њихових 

родитеља, активни учесници и уважени као субјекти у школским активностима, поклања се 

одговарајућа пажња њиховим развојним потребама; 

(2)  родитељи су пожељни као реални партнери у активностима школе, школа је 

отворена за све њихове идеје и приједлоге у оквиру заједничке мисије дјеловања на развојне 

промјене код ученика; 

(3)  савремена школа као институција је заснована на модерној стратегији и новим 

концепцијама школског рада, те извршава своју улогу у складу са научним поставкама 

школског рада. 

Иако су наша хипотетичка очекивања била да постоји сагласност између родитеља 

и наставника о пожељном, активном, „самоизграђујућем“ положају ученика као актера 

школског рада, чињенице указују на потпуну подијељеност оних који би то у пракси могли 

обистинити, на оштро изражене и опречне ставове испитаника, што је уједно доказ да се 

прва хипотеза одбаци: 

Табела бр. 1 – Резултати тестова „Положај дјетета у школи“ 

Субскала 

 

Одговори Укупно 
Аритметичка 

средина 

Стандардна 

девијација 

Стандардна 

грешка 

 

t-

тест 

Левинов 

F-тест 

једнакости 

варијансе Положај 

дјетета у 

школи 

Наставници 101 14.04 3.603 .358 8.339 

Родитељи 108 9.49 4.233 .407 8.384 4.191 

Сасвим је очигледно да су родитељи незадовољни положајем дјетета у школи, иако 

је варијабилност њихових одговора већа, док наставници то углавном негирају и нису 

спремни на било какву „дискусију о активном положају дјетета“, како се то у савременој 

теорији школе заговара. Вриједност т-теста (8.384) и његова значајност (.000,) указују да су 
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разлике између аритметичких средина у ставовима испитаника о статусу ученика у школи 

статистички значајне, што може бити значајан генератор кризе школе и њене опште 

друштвене мисије. 

Ставове и мишљења наставника и родитеља о улози и положају родитеља у 

данашњој школи, провјеравани су једноставном и „провокативном“ тезом да „родитељи у 

школи немају шта да траже, да је довољно да се интересују о успјеху ученика“, те да они 

нису професионалци и да не морају бити укључени у процесе школског рада, већ само 

квалитетно информисани, како би могли „помоћи наставницима и школи“ да остваре 

програм учења. Испитаници су одбацили ову тезу указујући да „постоји висока сагласност“ 

да се тај став не може прихватити, што је валидан доказ да другу хипотезу о пожељности 

активнијег укључивања родитеља у школу прихватимо као научну чињеницу. Па ипак тај 

неумољиви научни доказ у овом налазу, да су родитељи и наставници сагласни да је положај 

родитеља у школи повољан, сам по себи, није потпуно прихватљив, ако ни због чега, оно 

због сасвим очигледене противрјечности са претходним, са јасно испољеним 

незадовољством родитеља положајем дјеце у школи. Такву противрјечност могуће је 

објаснити и већим конформизмом наставника, који су се, о положају родитеља, више 

изјашњавали из угла социјално прихватљивих и пожељних ставова. Вјероватно је још и да 

је више „сачуван“ наслијеђени модел „сарадње са родитељима“ у којима су наставници, не 

баш тако ријетко, заузимали доминирајућу, ауторитарну улогу неприкосновене 

одговорности „своје функције“, умјесто адекватног модела партнерства који се заговара. 

Табела бр. 2 – Резултати тестова «Положај родитеља у школи» 

Субскала 

 
Одговори Укупно 

Аритметичка 

средина 

Стандардна 

девијација 

Стандардна 

грешка 

 

t-

тест 

Левинов 

F-тест 

једнакости 

варијансе Положај 

родитеља 

у школи 

Наставници 101 3.62 1.377 .137 2.431 

Родитељи 108 3.12 1.599 .154 2.443 13.852 

Међутим, сасвим је јасно да су просјечне вриједности у ставовима о положају 

родитеља у данашњој школи процјењене као „прихватљиве“, иако је варијабилност 

одговора већа код родитеља него код наставника. Будући да је вјероватноћа Левиновог 

теста једнакости варијанси мања од .05 (овдје је .000), у анализи варијансе вриједност т-

теста 2.443 и његова значајност на нивоу .015, упућује на закључак да разлике између 

аритметичких средина нису статистички значајне и да се наша друга хипотеза прихвата, 

што значи да су родитељи пожељни као партнери у активностима школе и да је школа 

отворена за све њихове идеје и приједлоге у оквиру заједничке мисије дјеловања на развојне 

промјене код ученика. Да ли је то тако, остаје и даље велика непознаница, ако ни због чега, 

оно због протврјечности са претходним ставовима наставника. Нису ли на дјелу отворени 

конформизам и одсуство професионалне одговорности? 

Сљедећи корак у овом истраживању био је да се утврди постоје ли разлике у 

ставовима и мишљењима наставника и родитеља о односу према учењу у данашњој  школи, 

у смислу постојања сагласности око крупних питања као што су: „Да ли наша школа и даље 

гледа на учење као тежак и напоран рад, који ће се исплатити, да се не може довести у везу 

са игром“? „Да ли су знања која се стичу животна и да ли развијају способности за примјену 

знања ван школе“? „Да ли се ученици подстичу на критичко размишљање при доношењу 

одлука, ефикасно комуницирање, напредовање и продуктивност у раду па и у учењу“. 

Резултат истраживања је: 
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Табела бр. 3 – Резултати тестова «Застарјелост школе» 

Субскала 

о погледу на 

школу данас 

Одговори Укупно 
Аритметичка 

средина 

Стандардна 

девијација 

Стандардна 

грешка 

 

t-

тест 

Левинов 

F-тест 

једнакости 

варијансе „Застарјелост 

школе“ 

Наставници 101 10.62 3.429 .341 7.904 

Родитељи 108 7.68 3.733 .361 7.924 2.004 

Разумије се, наша поставка да видимо савремену школу као институцију у свјетлу 

новијих концепција рада и са модерном стратегијом школског рада, те да извршава своју 

улогу у складу са научним поставкама школског рада, хипотетички је била више него 

оправдана. Па ипак, овдје су испољене највеће противрјечности у ставовима. Стиче се 

утисак да испитаници у овој сфери виде најзначајније узроке „кризе школе“, те на њу 

недвосмислено указују значајним удаљавањем у својим ставова о њеним функцијама. Ријеч 

је о неповјерењу таквих размјера да треба много озбиљније провјерити која страна не 

функционише на добар начин, школа или породица, или и једна и друга. Надаље, треба се 

присјетити не баш тако далеког времена када је школа уживала неупоредиво већи углед у 

своме окружењу, када је слављена и уздизана на ниво култа, спасоносног излаза за бољи 

живот у перспективи сваког човјека.  

Тај однос данас, према учењу у данашњој школи, у ставовима испитаника је веома 

битно измијењен: код родитеља је јасна скептичност и мање повјерење у школу и њену 

мисију, а варијабилност одговора иста у обје групе испитаника.  

Сасвим је јасно, према аргументима до којих се дошло у овом истраживању, да је 

просјечна вриједност ставова о застарјелости данашње школе, уз мању уздржаност и 

резервисаност код родитеља него код наставника, што је прилично изненађујуће, уз већу 

варијабилност одговора код родитеља, свједочи о веома оштрој супротстављености 

најодговорнијих актера школске дјелатности. Величина т-теста (7.924) и његова значајност 

(.000,) говори да су разлике између аритметичких средина статистички значајне. То би 

могло бити довољно за закључак да се одбаци наша трећа хипотеза да је савремена школа, 

као институција, заснована на модерној стратегији и новим концепцијама школског рада, 

те да извршава своју улогу у складу са научним поставкама школског рада. 

 Сумирајући претходне аргументе, општа хипотеза о прижељкиваним ставовима 

израженим јединством родитеља и наставника о битним функцијама савремене основне 

школе и њеној ефикасности у постигнућима ученика је одбачена. Напротив, родитељи и 

наставници не дијеле одговорност за васпитно-образовне ефекте који се остварују, разлике 

су итекако видне и веома јасно указују на постојање сложене кризе савремене школе, с једне 

стране о врло опречним ставовима о најкрупнијим функцијама школе, а, с друге, о 

типичном комформизму наставника, који негирају узроке конфронтације са родитељима, 

нису спремни да признају реалност кризе савремене школе. Објективно говорећи, ријеч је 

и о „лицемјерном“ и недобронамјерном односу „школе“ према укупним ефектима школског 

рада, а, у вези с тим, и на вриједности које се васпитањем и образовањем под утицајима и 

школе и породице остварују у сваком појединцу. Ријеч је и о себичном признавању 

„хијерархијом“ уређене повољније и „одговорније“ статусне позиције и „мисије школе“, а 

потцјењивању улоге и одговорности континуираних, незаобилазних педагошких дејстава 

породице, која су, по настанку и по вриједностима, ипак највише у сфери фундаменталних 

и по дејствима на ефекте школских постигнућа, дугорочно гледано, непроцјењиве као 

укупан ослонац ефикасног система васпитања и образовања.  

Закључно разматрање 

Имајући у виду претходне аргументе, може се, са извјесним опрезом, указати да је 

савремена основна школа на удару значајног слабљења повјерења своје средине у њену моћ 

и ефикасност коју остварује, што указује на могуће продубљивање кризе школске праксе, 
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али и очигледну „удаљеност“ педагошке науке од најкрупнијих проблема школске праксе. 

Ријеч је о „два свијета“ који се баве „својим проблемима“, свако за себе и на свој начин, па 

се може говорити и о кризи научне мисли, изостајању сигурне теорије школе и „школске 

педагогије као примијењене науке“, али и породичне педагогије, којом би се снажно 

промовисало одговорно родитељство за ефекте васпитања и образовања и признала 

равноправна, партнерска улога породице у васпитању и образовању.  

Иако постоје теоријски радови и обиље научних скупова који се баве школом и 

могућностима њене модернизације, више него икада, изгледа да они не допиру до оних 

којима су намијењени, што педагогију, умјесто примијењене науке, чини спекулативном, 

више него што се из суштине и значаја њеног предмета може и претпоставити. Бројни су 

могући разлози због којих изостаје моћ „ангажоване педагошке мисли“, али је сасвим 

сигурно да је један од најбитнијих, негирање потребе за бржим усклађивањем са 

промјенама, научним достигнућима и општим технолошким напретком људске 

цивилизације. Предуго опстају наслијеђени односи и интенције да су „све промјене“ које се 

нуде „већ виђене“, да заправо теоретичари и не захватају оно што је битно за праксу већ 

гомилају „теорију“ коју је тешко разумјети и примијенити. Има истине у тим ставовима и 

треба их признати, ако ни због чега, оно због „великог помирења“ са праксом, због 

освјешћења о одговорности науке за добру праксу школе. 

Па ипак, могући узроци овакве кризе школе су више у слабљењу њене 

институционалне структуре, докидању и потцјењивању значаја наслијеђених пратећих 

савјетодавних и развојних функција система, неодговорним и врло често бахатим и потпуно 

опречним псеудонаучним поступцима појединаца на значајним позицијама у систему 

образовања. Дакле, никада није било у школи толико опречних и нејасних инструкција о 

њеном функционисању, нити је било мање поштовања властитих стратешких документа. 

„Политичка моћ“ појединаца у правилу је и моћ одлучивања о највиталнијим функцијама 

система, па, умјесто демократизације и далеко веће слободе стварања, веће је повјерење у 

„моћ уређивања и управљања системом одозго“. Ако је образовање „управљани систем“, а 

нужно је да то он истински јесте, онда у њему, а не изван њега, мора постојати „управљачки 

систем“, квалитетни механизми управљања у виду сасвим јасне стратегије развоја на дуже 

стазе. Слаби су изгледи за било какав успјех школе и система васпитања и образовања ако 

је „управљачки систем“ изван „управљаног система“. Он мора бити свакодневно у њему и 

испред њега, посебно у погледу развојне перспективе.  

На крају, иако недостају истраживања о положају ученика о којем би се њих питало, 

сасвим је сигурно да су они највећи губитници, иако, само они не могу чекати промјене, 

нити могу активно утицати на њих. Није ли ту довољно јасна граница за подијељену 

одговорност праксе и научне мисли на којој је она заснована, јер је неодрживо да не треба 

да постоји добра теорија школе и добра теорија школске педагогије, активно синергијско 

дејство породичног васпитања, ако нисмо опредијељени да их замијенимо едукологијом и 

дидактизираним мјерама јачања „светости знања“, умјесто систематског јачања 

компетенција за успјешнији развој и животну перспективу сваког ученика, према ономе 

што он стварно јесте и што носи у себи. О могућим конкретним мјерама дјеловања на 

превазилажење ове кризе треба указати на сљедеће. 

1. Неопходност брижљивог приспитивања стратешких докумената са јаснијом 

дугорочном визијом о свим димензијама система, прије свега заустављања његовог даљег 

слабљења преко рђаво ријешеног иницијалног професионалног развоја кадрова за систем 

образовања, од вртића до универзитета, јер је сасвим јасно да је то стални извор кризе 

образовања, а затим и јачања породице као незаобилазног фактора у свим ефектима 

васпитања и образовања али у погледу смисленог подизања компетенција родитеља за 

педагошко дјеловање на развој дјеце, а не само кампање у медијима о „очекивањима 
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друштва“ да „породица дјелује“ равноправно са школом и институцијама система 

васпитања и образовања.  

2.  То подразумијева системска и дугорочна истраживања намијењена, прије свега, 

изради националних образовних стандарда, али и свим другим системским мјерама 

дугорочног уређивања развоја свих подсистема васпитања и образовања, јачање 

савјетодавних институција или „школских тимова“ који би их објективно могли замијенити, 

јачање институција науке чији је предмет „васпитање и образовање“. 

3. Преиспитивање и уједначавање програма иницијалног професионалног развоја 

свих кадрова у васпитању (од васпитача до универзитетског наставника) са много строжом 

селекцијом и критеријумима за избор оних који су „опредијељени за професију у 

образовању“, али и оних који ће их припремати за професију, озбиљније преиспитивање 

штетних посљедица генерисаних досадашњом рђавом припремом кадрова, са активним 

мјерама обавезног сталног стручног усавршавања, којима се дјелује на посљедице, али не 

са циљем да се оне формално санирају „обавезним проласком“ кроз тзв. „акредитоване 

програме обуке“, већ да се учинци акредитованих програма константно истражују и 

објективно провјеравају, подразумијевајући под тим, да се константно могу откривати и 

„одстранити“ они појединци који нису у стању да оптимално доприносе квалитетном 

образовању као виталном националном интересу. 

4.   Преиспитивање штетних посљедица удаљавања школе од породице са 

интенцијом да родитељи буду знатно више укључени, да преузму дио одговорности који 

им објективно припада, али одговорности коју могу носити у партнерству са институцијама 

образовања, јер је сасвим извјесно да они не могу бити педагошки оспособљени за 

одговорност која се очекује и која је, са разлогом, у њиховом најбољем интересу. Није ријеч 

о „професионализацији родитељства“ за функције система образовања, већ о 

благовременом „оспособљавању младих за брак и породицу“, за родитељске компетенције 

у васпитању и образовању, већ од средње школе, али највише у оквиру свих студијских 

програма у систему високошколског образовања, јер није логично да се занемари, у корист 

„ужег професионалног интересовања“, јако изражен „први животни проблем“ на који млади 

наилазе, брак, оснивање породице, рађање и подизање здравог потомства за „здраво 

друштво“. 

5. На крају, али не мање значајно, вјероватно би најбољи избор могао бити оснивање 

и јачање научних институција окренутих будућности система образовања, којима кључна 

улога не би била само „идентификовање и дијагноза“ актуелних проблема образовања, 

поготово када се на такве резултате науке преспоро или никако не реагује (има тврдњи да 

пракса тек данас „прихвата промјене“ које су нуђене прије 10 и више година), већ активних 

„развојних научних институција“, чија би се „открића“ или, боље речено, „научна визија“ 

градила и провјеравала на прихватљив начин у пракси институција данас, за истовремену 

примјену у пракси и у науци.     

 

PhD Pero Spasojević, full-time professor 

WHAT ARE THE CHANCES OF ELEMENTARY SCHOOLS FOR THE BETTER 

FUTURE? 

Abstract:  

In contrast to the not-so-distant past "school mission", for a long time now, has not only 

been  literacy and enlightenment, but, far more than that, a general revival of "man", his identity, 

morality, wisdom and "power" for the time to come, building competencies for inclusion in the 

world of fast and inexorable changes in almost all spheres of human existence. Moreover, the 

likely rapid exit from the crisis and challenges in the earliest introduction of youth into the world 
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of science, "science literacy" so that they, in the near future, are able to enrich their world with 

scientific ideas, to respond to the increasingly difficult challenges of the progress of human 

civilization. 

Contemporary primary schools have already been too long in the sign of serious "doubts 

and challenges", with the consequences that point to a crisis of theory and practice of education in 

general, a weakening of confidence in its power in those who always enjoyed great confidence and 

worshipped like a cult. Expectations of primary school as an institution of society are, without any 

doubt, the best way of achieving its mission, "training for life" and the development of the child 

for "healthy society". However, everything points to this crisis that is deepening for a long time, 

especially in the relationship between schools and families, with serious signs of open "conflict," 

opposition, contestation or recourse to higher quality and more easily accessible sources of 

learning. 

Of course, this requires quick and clear response of school pedagogy and all scientific 

disciplines that deal with education, requirements to investigate to what extent is sustainable a 

clearly expressed apologetic attitude of teachers towards school heritage and tradition, and what 

are the reflections of numerous and probably uncritical and ill-prepared changes that increased this 

crisis, so schools do not become "museums," what greatly resemble today.  

 

Key words: Crisis of the school, the concept of school work, the future of schools, new ideas of 

teachers for the future of the school.  
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Слободан Станојловић, Бијељина 

2. МОДЕЛИ ИНОВАТИВНЕ НАСТАВЕ ЗАСНОВАНИ НА 

КОРИШЋЕЊУ КОМПЈУТЕРА 

Резиме:  

У овом раду учињен је покушај да се укаже на могућности креативније примјене 

неких модела иновативне наставе у функцији унапређивања квалитета припремања и 

реализације поучавања и учења. Посебна пажња је посвећена примјени „компјутеризоване 

наставе“ као полазне основе и оквира за интеграцију најбољих елемента других 

иновативних модела: мултимедијалне наставе уз примјену мапе ума, интегративне, тимске 

и интерактивне настава. 

У посебном дијелу рада презентовани су могући модели електронских скица часа у 

виду мапа ума који се, уз креативно прилагођавање, могу користити у иновирању наставе 

Природе и друштва, Познавања друштва и Васпитног рада са одјељењском заједницом, али 

и током стручног усавршавања наставника.  

Кључне ријечи: модели иновативне наставе, настава помоћу компјутера, интеграција 

модела иновативне наставе наставе у оквиру мултимедијалних скица часа. 

 У педагошкој литератури и наставној пракси наводе се различите дефиниције и 

класификације модела иновативне наставе 1 . Полазећи од доминантне активности 

непосредних учесника у настави, Проф. др. Миле Илић (2011) наводи неколико група и 

преко двадесет видова дидактичко-методичких модела ефикасне иновативне разредне 

наставе: компјутеризована, интегрисана, тимска, интерактивна и друго.   

 По нашем мишљењу сви наведени модели мање или више треба да се заснивају на 

примјени информационо-комуникационих технологија (ИКТ). Наиме, подразумијева се - 

ако су већ саставни дио свакодневног живота ученика и будућег њиховог рада, ИКТ треба 

да буду и саставни дио наставе. 

Највеће слабости у примјени појединих модела иновативне наставе јављају се због 

занемаривања општих стандарда квалитета ефикасног наставног процес. Примјер, у случају 

примјене модела иновативне наставе уз помоћ компјутера, наставни процес може бити 

занимљив, али и неефикасан, јер, богатство мултимедијалних садржаја можда није довољно 

у функцији подстицања ученика на размишљање, активно учење и стицање функционалних 

знања у складу са властитим максимумом итд. Из наведеног проистиче потреба креативне 

интеграције најбољих елемената класичне и иновативне наставе.  

У овом раду краће образлажемо и конкретно илуструјемо скицама часа примјере 

микро планова (скица часа) који, поред коришћења компјутера, садрже битне елементе 

појединих модела иновативне наставе о којима је било ријечи.  

                                                      
1 Под појмом модели иновативне наставе подразумијевамо илустративне примјере скица часова теоријски 

засноване и у пракси провјерене дефинисаним стандардима квалитета.   
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Сличне моделе иновативне наставе смо развили и презентовали у стручној штампи, 

а њихова практична вриједност је провјерена у оквиру бројних семинара за наставнике 

разредне наставе и у непосредном раду са ученицима2.  

Модел мултимедијалне наставе уз помоћ мапе ума 

(Примјена компјутера и мапирање наставних садржаја)3 

 

Најважнији општи циљ сваке наставе је научити ученике да мисле, уче и сарађују. 

То, између осталог,  подразумијева поучавање и учење из више извора како би ученици на 

лакши начин усвајили што повезанија и функционалнија знања. Дакле, поред учења из 

уџбеника (који се подразумијева), неопходно је обезбиједити и учење посматрањем, 

размјеном искустава, учешћем у конкретним активностима, али и учење помоћу 

компјутера, јер овај медиј може да интегрише више извора учења и јер је његова примјена 

императив времена у коме живимо и које долази. 

У овом дијелу рада приказујемо неке функције компјутера у примјени Модела 

мултимедијалне наставе уз помоћ мапе ума. Најнужнији теоријски ставови су илустровани 

преко два модела „мултимедијалних скица часа у виду мапа ума“ под којом 

подразумијевамо - план и стратегију остваривања наставног процеса у чијој је основи скуп 

више различитих медија интегрисан у оквиру мапе ума ради њихове презентације током 

наставе. У вези са наведеним, кратко ћемо образложити двије најважније функције 

компјутера. 

1. Помоћу компјутера и интернета (посредно) могуће је пронаћи, обрадити и 

архивирати мултимедијалне садржаје (текст, слике, аудио и видео записе и др.) тако 

да се могу користити по потреби као извори поучавања и учења. 

 (Видјети Наставна средства, материјали и помагала у нашим моделима 

мултимедијалних скица). 

2. Уз помоћ компјутера и неког програма за мапирање могуће је кључне наставне 

садржаје, односно информације разгранато организовати и интегрисати (по 

принципу битности, међусобне повезаности и тематске припадности) у оквиру 

електричних мултимедијалне скица часа у виду мапа ума (Видјети слике: Графички 

прикази скица часа у нашим моделима скица часа).  

Овако израђене електронске мултимедијалне скице часа у виду мапа ума су 

фукционалније од класичних скица часа, јер се уз помоћ компјутера могу директно 

користити у наставном процесу. Поред наведеног, због ефеката визуелизације, 

интегрисаног сагледавања цјелине међусобно повезаних кључних информација у систему 

(скица часа у виду мапи ума) њиховом примјеном наставни процес постаје занимљивији и 

ефикасностији (лакше је разумијевање и трајније је памћење). Ово посебно, када су у 

питању кључни садржаји недоступни ученичком искуству и који се могу лакше схватити уз 

виши ниво очигледности. 

Уобичајена замка у настави уз помоћ компјутера је претјерана доминација метода 

демонстрације. То се најлакше превазилази остваривањем комбинације ове методе са 

„активним“ и „кооперативним“ облицима, методама и поступцима наставника, као нпр.: 

                                                      
2  Семинари су организовани у оквиру Пепубличког педагошког завода Бањалука при чему су, поред 

материјали у електронској форми, кориштени и ауторови радови: Школа и развој компетенција (2010, 2011, 

2012) и Мултимедијална настава и учење (2014). 
3 У овом раду приказујем посебну варијанту  иновативне наставе који се у међународној комуникацији  зове 

Настава  помоћу компјутера (CAI - Computer ASSISTED Instruction). У оквиру CAI, компјутер и посредно 

интернет чине основ за унапређивање дидактичко техничке вриједности традиционалних приступа настави.   
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- „сценаријем“ часа осигурати да мултимедијални садржаји буду у функцији 

подстицања ученика на активност (усмено или писано указивање на фокус примјене 

аудио или видео записа или утврђивање претходних питања/задатака; планирање 

питања и задатака у функцији повратних информација или завршне провјене 

остварења наставних циљева и сл.);  

- подстицање ученика на асоцијативно мишљење и учешће у креирању нове 

организације наставних садржаја и њихових веза у појединим дијеловима мапа ума 

које су основ презентације; 

- практиковање кооперативних облика рада (у пару, групи) итд. 

(Већина од наведених начина подстицања  ученика планирана је моделима скица 

часа у прилогу). 

У случају постојања услова за примјену иновативниог модела „настава управљана 

компјутером“ (CMI)4, наведени проблем (активног учења) је ријешен тако што је током 

наставе и учења, омогућена интензивнија интеракција и комуникација на релацији 

компјутер – ученик: ученик пита, а компјутер „одговара“ на питања; ученик сам или у 

сарадњи са другим проналази и организује информације, оцјењује свој напредак у учењу 

итд.  

Мултимедијална настава уз помоћ мапе ума 

 као оквир интегративне и тимске настава 

 

У овом раду, под појмом интегративна (интегрисана) настава подразумијевамо 

поучавање и учење засновано на смисленом повезивању кључних знања из једне или више 

наставних предмета и области како би ученици цјеловитије сагледали одређене наставне 

садржаје или проблем и стекли међусобно повезана и функционална знања. 

Из наведеног проистиче да се и мултимедијална наставе уз помоћ мапе ума може 

посматрати као специфичан модел иновативне интегративне наставе, посебно због тога што 

је суштина мапирања наставних садржаја њихово интегрисање у логички повезан, смислен 

систем (мапу ума) ради лакшег разумијевања и усвајања. 

У моделима иновативне мултимедијалне наставе који приказујемо, увођење 

елемената модела интегративне наставе остварено је на два нивоа. 

Прво, кључни наставни садржаји интегрисани су у јединствен систем у виду 

електронске мапе ума као мултимедија. 

Друго, увођење елемената интегративног приступа остварено је тако што су 

тематски слични наставни садржаји различитих наставних предмета и области 

„хоризонатално повезани“. Конкретње речено, истовремено се у оквиру истих часова 

остварују поучавање и учење из Програма васпитног рада с одјељењском заједницом 

(ВРОЗ) и наставних предмета: Природе и друштва (Модел прве скице часа) и Познавања 

друштва (Модел друге скице часа). 

За интегративни приступ у обради наставних садржаји из програма ВРОЗ и 

наставних предмета природе и друштва опредијелили смо се због бројних примјера њихове 

логичке и тематске повезаности, али и могућности за једноставно планирање и њихову 

ефикасну реализацију у оквиру иновативног модела мултимедијалне наставе уз помоћ мапе 

                                                      
4 CMI (Computer MANAGED Instruction). Поред одговарајућег софтвера, основне техничке и организационе 

претпоставке за наставу управљану рачунаром (CMI) је опремљеност учионице електронским медијима 

(рачунари, електронска табла, пројектор…) уз могућност коришћења интернета и флексибилан распоред 

сједишта која су опремљена повезаним рачунарима (услови за интерактиван и мултимедијалан приступ 

настави).  
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ума. У неким нашим радовима приказане су и могућности примјене интегрисане обраде 

наставних садржаја из програма ВРОЗ са садржајима разних наставних предмета: Српског 

језика, Природе и друштва и други.5 

У оквиру презентованих модела мултимедијалне и интегративне наставе заступљени 

су и елементи тимске наставе како у фази планирања тако и у фази непосредног рада с 

ученицима. Пожељно је да састав тима чине: наставник/ци који изводе наставу Природе и 

друштва, односно Познавања друштва и стручни сарадник/ци.  

У наредном тексту приказујемо најважније садржаје и фазе активности током тимског 

рада у припремању за наставу, односно израду микро планова скица часова.  

1. Позиционирање садржаја поучавања и учења:  

a) анализа наставних програма (исхода учења и др.) и наставних садржаја према 

уџбенику и другим изворима учења, 

б)   утврђивање наставних циљева (циљева часа)6. 

2. Дефинисање елемената савремене технологије наставе која треба да одговори на 

питање КАКО ће се остварити наставни циљеви. 

a) избор наставних метода и облика рада и елемената иновативног модела који ће 

бити заступљени у оквиру мултимедијалне скице часа у виду мапе ума, 

b) утврђивање и обезбјеђење потребних наставних средства, материјала и помагала:  

- анализирање расположивог фонда и/или проналажење (на интернету и др.), 

- тимска критичка анализа и/или израда функционалних мултимедијалних 

садржаја који могу допринијети квалитету наставног процеса, лакшем 

остварењу и провјери нивоа остварења планираних наставних циљева. 

3. Израда „План поучавања и учења“ који укључује повезаност активности на часу са 

остварењем наставних циљева. 

4. Организација и интеграција мултимедијалних садржаја у функцији учења и 

поучавања у оквиру мапа ума тако да она чини функционалну скицу часа, која 

омогућава ефикасно управљање наставним процесом.  

(Видјети примјер заступљености елемената 1-4 у презентованим моделима 

мултимедијалних скица часа). 

Пожељно је да се тимски рад (наставника и стручних сарадника) наставља у 

наставном процесу према Плану поучавања и учења (сачињеном током припремања за 

наставу), али и при анализи ефеката одржаних часова.  

У моделима скица часа које презентујемо доминантну улогу у тимском раду током 

првог часа има наставник, а током другог стручни сарадник.  

 

ОПАСНОСТИ НА ПУТУ И ПОНАШАЊЕ У САОБРАЋАЈУ 

(Модели скица часова мултимедијалне настава помоћу мапа ума)7 

 

        Наставни предмет/област и разред: Природа и друштво (Опасности на путу и ВРОЗ 

(Култура живљења), 3. разред. 

                                                      
5 Добра је пракса неких школа да на почетку школске године стручни сарадници и наставници/стручни активи 

сачине план примјене појединих модела иновативне наставе и да он буде саставни дио програма стручног 

усавршавања.   
6 У презентованим моделима скица часа наставни циљеви су интегрисано постављени према дефинисаним 

исходима учења у одговарајућим наставним програмима за поједине наставне предмете и програм ВРОЗ-ом. 
7 Пожељан је тимски рад насатвника и стручних сарадника како у изради тако и у примјени скица. 
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       Тип часова: обрада (први час), вјежбање и систематизација (други час)  

       Наставни циљеви  – у планираном времену ученици ће знати, моћи/умјети да:   

1. опишу културно понашање путника у саобраћају; 

2. наброје основна правила понашања у јавном превозу; 

3. идентификују најчешће опасности на путу; 

4. науче/запамте телефонске бројеве хитне помоћи и полиције8 

Очекује се да ће ученици схватити повезаност правила понашања у саобраћају са 

опасностима које се могу изазвати/избјећи и бити одговорнији при учешћу у саобраћају. 

       Облици рада: фронтални, индивидуални и групни/у пару. 

      Наставне методе: усмено излагање, разговор, рад с текстом, посматрања, 

демонстрације.  

Наставна средства, материјали и помагала: уџбеник и радна свеска Природа и 

друштво, рачунар и пројектор; А-В запис: Пажљивко (1. Прилог, 4 мин.)9, Питања и задаци 

(ПЗ, 2. Прилог); А-В запси: Како се прелази улица (3. Прилог, 2 мин)10, Пажљивко (4. 

Прилог, 11. мин)11 и Семафоре (5. Прилог, 2 мин.).12; графички приказ скица часа. 

ПЛАН ПОУЧАВАЊА И УЧЕЊА 
Табела бр. 1 - Повезаност активности на часу са остварењем наставних циљева 

Активности наставника 

фазе/кораци 

Активности ученика Наставни циљеви 

– ученици ће да: 

Уводне активности  

-Разговор о врстама саобраћаја 

(посебан осврт на друмски). 

-Разговор о опасностима у 

саобраћају на путу до школе. 

-Упознавање с циљевима часа. 

-Учествују у 

разговору;  

усаглашавању 

одговоре, коригују. 

-Описују ситуације 

када су били у 

опасности на путу.  

- систематизују 

искустава о опасност. 

на путу.  

Главне активности 

-Презентација А-В записа о 

Правилима понашања у саобраћају 

(Пажљивко, 4 мин). Фокус: уочити 

правила понашања у саобраћају.  

- Разговор о Правилима уз помоћ 

мапе ума (1. грана).  

-Презентација 2 и 3. гране мапе 

„Опасности...“.  

- Презентација архивираних ПЗ; (2. 

Прилог), утврђивање, вјежбање, 

провјеравање.  

-Прате А-В записе и 

уочавају Правила 

пон.; одговарају на 

питања наст., уочавају 

сличности и др.; 

-Учествују у 

разговору о вези 

Правила понашања и 

опасности у саобр. 

-Одговарају на ПЗ  

(архивиране у оквиру 

мапе и из уџбеника).  

-систематизују знања 

о Правилима 

понашања; 

-идентификују 

опасности на путу/у 

саобраћају и разумију 

важност поштовања 

Правила; 

-науче/запамте 

телефонске бројеве 

хитне помоћи и 

полиције.  

Завршне активности (1. час) 

- Резиме остварења н. циљева  

- Презентовање А - В записа „Како 

се прелази улица“ (3. Прилог).  

Слушају/пјевају 

пратећи  А-В запис 

(Бранко Коцкица: 

„Како се прелази 

улица). 

Учење кроз забаву о 

правилном и 

безбједном прелазу 

улице. 

                                                      
8 Основ за утврђивање н. циљева је НПиП за основно образовање Републике Српске (2014). 
9 https://www.youtube.com/watch?v=UcMdq8vC-EA 
10 https://www.youtube.com/watch?v=C1Dky1woM-4 
11 https://www.youtube.com/watch?v=ySql2hJ-rok. A-V записи су очитани: 10. 09. 2015. 
12 Hor Amadeus, semaphore: https://www.youtube.com/watch?v=vy9nO1oH894 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UcMdq8vC-EA
https://www.youtube.com/watch?v=ySql2hJ-rok
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Наставак рада (други час) 

1. Упознавање са циљевима часа. 

2. Презентација А-В записа о 

Правилима понашања у саобраћају 

(Пажљивко, 11 мин). 

Фокус: уочити повезаност правила 

понашања и опасности у саобраћају.  

3. Вјежбање и провјера (ПЗ из Радне 

свеске). 

4. Систематизација и осигурање 

памћења уз помоћ мапе ума 

(„укидање“ или додавање 

грана/текста).  

Прате А-В запис и 

рјешавају ПЗ у вези са 

А-В записом и из 

Радне свеске. 

-Анализирају 

резултате, пореде, 

коригују. 

-Тумаче поједине 

дијелове и мапу као 

систем повезаних 

информација.  

-опишу културно 

понашање у 

саобраћају 

-наброје основна 

правила понашања у 

саобраћају и   

идентификују 

опасности на путу у 

случају непоштовања 

правила. 

 

Завршне активности (2. час) 

- Резиме остварења наставних 

циљева, додатна објашњења и сл. 

-Договор о активностима за домаћи 

рад. 

-Презентовање А - В записа 

„Семафоре“. 

„Записују“ план табле 

или мапу ума. 

Алтернатива: сваки 

ученик добије 

штампани примерак 

мапе ума. 

- Слушају/пјевају 

пратећи  А-В записа 

- Провјера  

  остварења наст.  

  циљева. 

- Учење кроз забаву и 

завршетак часа у 

пријатном 

расположењу. 

 

 

 
Слика  1 - Графички приказ скица часа - мултимедијални и интегрисани приступ 

НАСИЛНА КОМУНИКАЦИЈА И КОНФЛИКТИ 

(Модели скица часова мултимедијалне настава помоћу мапа ума)13 

 

                                                      
13 У изради и примјени  „сценарија“ скица часа пожељан  је тимски рад насатвника и стручних сарадника. 

Подразумијева се да је ово само нека врста „берзе идеја“,  те да је потребно креативно прилагођавања 

условима конкретног рада. 
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Наставни предмет/област и разред: Познавање друштва  (Комуникација међу 

људима) и Васпитни рад с одјељењском заједницом (Ненасилно рјешавање конфликата), 5. 

разред. 

       Типови часа: обрада (први час)  вјежбање и систематизација (други час)  

       Наставни циљеви  – у планираном времену ученици ће знати, моћи/умјети да:   

1. образложе врсте комуникације међу људима; 

2. објасне разлику између насилне и ненасилне комуникације; 

3. идентификују најчешће насилне поступке међу вршњацима; 

4. препознају када насилна комуникација може довести до конфликта и 

могуће начине ненасилног рјешавања конфликта.14 

       Посебни циљеви и очекивања - ученици ће: 

- стећи виши ниво оспособљености за интегрисање нових знања из различитих 

области; 

- показати критичнији став према насилној комуникацији и више примјењивати 

стечене вјештине у ненасилном рјешавању конфликата. 

       Облици рада: фронтални, индивидуални и групни/у пару (зависно од броја ученика). 

       Наставне методе: усмено излагање, разговор, рад с текстом, демонстрације и 

презентација уз помоћ мапе ума као мултимедија. 

       Наставна средства, материјали и помагала: уџбеник Познавање друштво, рачунар и 

пројектор; аудио и видео записи: „Не ругај се“15 или Вршњачко насиље: шта је и како се 

борити против њега16; Питања и задаци за рад изван наставе – припрема за други час 

(Примјерак на групу или сваком ученику); мапа ума – мултимедија. 

ПЛАН ПОУЧАВАЊА И УЧЕЊА 

Табела бр. 2 - Повезаност активности на часу са остварењем наставних циљева 

Активности наставника 

фазе/кораци 

Активности ученика Наставни циљеви 

– ученици ће да: 

Уводне активности  

-Асоцијације на појам 

комуникација. 

-Упознавање с циљевима часа. 

Учествују у разговору о 

комуникацији и игри 

(одговарају на питања) 

- се подсјете на појам    

комуникација (ПиД, 4.). 

Главне активности 

Презентација уз помоћ мапе – 

мултимедија (Прилог  3.)  

1.Вербална и невербална; 

директна и посредна (1.1-2.2). 

2.Насилна/ненасилна (3.1- 3.2)  

и А-В записи : избор од 

архивираних (Претходно 

утврдити фокус  разговара 

послије пројекције). 

- Прате излагања; 

описују/образлажу  

Пи   врсте комуникације и 

примјере насилних 

поступака који доводе 

до конфликта.  

-     - Учествују у разговору 

о повезаности насилне 

ком. са вршњачким 

-образложе врсте 

комуникације;   

-објасне разлике између 

насилна и ненасилне 

комуникац.; 

-идентификују најчешће 

насилне поступке и 

могуће начине 

ненасилног рјешавања 

конфликта; 

                                                      
14 Основ за утврђивање н. циљева је НПиП за основно образовање Републике Српске (2014). 
15https://www.youtube.com/watch?v=4gNtwwvbmXA. Очитано: 02. 05. 2013. 
16 https://www.youtube.com/watch?v=gUsXc91y75c. . Очитано: 02. 05. 2013. 

1.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4gNtwwvbmXA
https://www.youtube.com/watch?v=gUsXc91y75c
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насиљем и 

конфликтима. 

Завршне активности (1. час) 

- Усмена провјера остварења 

наставних циљева; резиме часа. 

- Подјела ученика у групе и 

упознавање са ПЗ (питањима и 

задацима) за самосталан рад. 

-Одговарају на ПЗ, 

записују битно и сл. 

-Постављају питања о 

начину самосталног рада 

(домаћа задаћа) 

- припреме за други час; 

 

A. Наставак рада (скица 2. часа) 

1.Уводни разговор о раду група 

(домаћи рад). 

2.Организација и вођење 

групног рада: додатна 

објашњења и корекције итд. 

(Рад према ПЗ, Прилог 1.). 

3.Вјежбање ненасилне 

комуникације (Табела у 

уџбенику).  

Рад према ПЗ за групе 

 А-Ц (Прилог 1.): 

ученици читају, пишу, 

дискутују, договарају се, 

одговарају на ПЗ,  

- извјештај група; 

учествују у расправи по  

ПЗ; корекције. 

- Вјежбају у замјени 

насилних ненасилним 

порукама. 

     -идентификују најчешће 

насилне поступке; 

-препознају када насилна 

комуникација може 

довести до конфликта; 

-упознају практичне 

могућности  ненасилне 

комуникације; 

Завршне активности (1 и 2. ч.) 

-Систематизација и завршна 

провјера остварења н циљева 

(архивирани ПЗ) 

-Презентација А-В записа „Не 

ругај се“.  

-Разговор о тексту 

„Опраштањем...” (Прилог 2.). 

-Одговарају на ПЗ и 

учествују у разговору (о 

спремности на 

праштање, порука...).  

-Прате презентације 

према претходно 

утврђеним захтјевима и 

учествују у разговору. 

-схвате могуће 

посљедице ругања и 

заврше учење кроз игру 

и забаву; 

-схвате значај праштања 

као средства за 

спречавање и/или 

рјешавање сукоба. 

 

Прилог 1. 

Питања и задаци - ПЗ 

(рад изван наставе – припрема за други час) 

 

      Упутство за рад: свака група прво ради своје задатке и о томе израђује извјештај. 

Пожељно је урадити и неке задатке других група. 

А групе 

1. Урадите задатке (1.1 - 1.4.) користећи се текстом Обиљежја и облици насилне 

комуникације. 

1.1.Издвојте два облика насилне комуникације који су најзаступљенији у школи.  

1.2.Кратко опишите облик насилне комуникације који посебно лоше утиче на међусобне 

односе и сарадњу међу ученицима. 

1.3.Опишите примјер насилне комуникације када је, оним што је речено, изазван сукоб 

међу људима (примјер из живота или описан у књижевним текстовима).   

1.4.Шта наставници треба да чине како би се смањио број насилних поступака и сукоба 

у школи? 



26 
 

 

Обиљежја и обици насилне комуникације  

a) Погрдни називи и ружне ријечи с циљем да се неко исмије/омаловажи; непристојно 

задиркивање; груби прекиди нечијег говора и др.). 

b) Непрухватање разлика (у мишљењу и др.); изоловање појединаца или група 

(избјегавање дружења, заједничке игре и рада и др.). 

c) Физчки напади и повређивање: ударање и гурање; уништавање или отимање 

имовине (ствари и др.); пријетња и слично. 

d) Оговарање и клевета: ружно „причање иза леђа“ и изношење непровјерених 

информација; намјерно причање лажи с циљем да се други повриједи (онај ко прича 

зна да то није истина и др.). 

Б групе 

1. Упишите „+” испред слова (а-х) која се односе на пожељне поступке и мирно рјешења 

сукоба, а „-” испред непожељних поступака. 

a) Престати говорити са особом у сукобу („С тобом више не говорим.”). 

b) Питати о чему се ради, тражити да се разговором разјасне неспоразуми. 

c) Узвратити на исти начин (увредом на увреду). 

d) Понудити да се разговара само о проблему, а не о томе „какав је ко”. 

e) Не обраћати пажњу на ситнице („прећи преко ситница”). 

f) Прихватити одговорност и свој дио кривице, ако постоји („Ја сам крив и сл.”). 

g) Извинити се („Молим те, извини/опрости, неће се поновити“).  

h) Прихватити извињење, ако је искрено и опростити. 

2. Образложите своје опредјељење за један од непожељних поступака (означен са „-“). 

Ц групе 

       Прочитајте причу „Неумјесна шала“, а затим одговорите на питањима/урадите задатке.  

1. Опишите прихватљиве и неприхватљиве поступке најважнијих ликова и посљедице 

које су ти поступци изазвали. 

2. Шта бисте предложили Суску у остваривању жеље да ријеши сукоб с другарима 

(Извинити се одмах,  пријатељски прижити “руку помирења” и сл.)? 

3. Завршите причу једном реченицом. 

4. Која је поруку ове приче? Изаберите једну или допишите, а затим је кратко 

образложите своје опредјељење. 

a) Ругање повређује друге и води у сукоб. 

b) Ако погријешиш треба се покајати и што прије исправити грешку. 

c) Грешку треба исправити и извући поуку из ње (не понављати је). 

d) Лоши поступци и ријечи воде у сукоб, лијепе ријечи воде помирењу. 

Прича о непромишљеном поступању 

Испричаћу вам причу како је Суско, дјечак из моје школе, добио надимак Гуско. 

Једног дана Суско је позван на рођендан. Кад је дошао, уз гласан смијех, обратио се 

слављеника ријечима које  изазваше радозналост присутних: „Финко, сигуран сам да је мој 

поклон најоригиналнији и да ће забавити госте“. Ове ријечи изазваше радозналост 

присутних, а Финко, уз осмијех, узврати: „Добро дошао! Желим ти да се лијепо...“! Не 

чекајући да Финко заврши, Суско је пружио отворен коверат и подсмјешљиво рекао 

„Нацртао сам нешто што волиш, мало и лијепо као и ти“.  
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Кад угледа ријечи Финко, срећан ти рођендан! и испод њих цртеж миша он 

преблиједи. Није очекивао да га неко, у вријеме славља и  на тако ружан начин, подсјећа на 

надимак „Миш“ који му је много сметао. Сви, који су то видјели осјећали су се веома 

непријатно. Кад се мало прибрао, Финко је збуњено рекао: „Хвала Гуско“!  

Те Финкове ријечи су изазвале урнебесан смијех и повике већине присутних: „ Суско 

- Гуско ”. Све ово је јако разљутило Суска и он је поче да галами: “Финко, ти само изиграваш 

мирно и фино дијете, а у ствари си мали покварењак? А затим се окренуо према онима који 

су му се ругали: „Зашто се кревељите, мајмуни?” Овако погрдне ријечи изазваше свађу, јер 

је група дјечака почела да оптужује Суска: да је он за све крив, да је својом неумјесном 

шалом повриједио Финка и другу дјецу, да је покварио славље и слично. Суско се грубо 

бранио, нападајући све присутне, а посебно Финка. А он, слављеник, погнуте главе са 

рукама на ушима „у души је заплакао“. Кад га је угледала тако снужденог, Ана, која је до 

тада само ћутала, проговори одлучним гласом тако да сви заћуташе: „Сви ми треба да се 

стидимо и да се извинимо слављенику. А ти Суско, да ли си помислио - колико су твоји 

поступци утицали на збуњеност Финка и његово погрешно изговарање имена?  Предлажем 

ти да мало размислиш о свему што се догодило и учиниш што је најбоље - за тебе, али и све 

нас.“ На крају, Ана је појачала музику и, уз неку мјешавину прекрасног осмијеха и молећег 

погледа, упитала: „Хоћемо ли да се мало рођендански понашамо“? Сви су то с великим 

олакшањем и одушевљењем поздравили: „Хоћемо“! И весеље је почело.  

Само је Суско ћутао. Било му је жао због свог понашања, а осјећао се и постиђен 

Аниним ријечима. Кратко вријеме сједио је, сам, размишљајући и питајући се: „Шта треба 

да урадим како би ријешио непријатан сукоб са својим другарима“?  

Прилог 2. 

Опраштањем постајемо бољи људи 

       Сједим и размишљам шта ћу написати за домаћи задатак. Свуда око мене људи 

свакодневно раде, уче, веселе се и тугују, па и гријеше. Некад намјерно, а некад и случајно. 

Једни другима чине неправду, не воле се, псују, свађају се… 

       Све би било једноставније да су људи научили опраштати једни другима. Опраштамо 

ли другим људима када нам направе неправду, дјелом или ријечју, ми смо бољи, чистији, 

богатији у својим осјећањима, дјелима и у цијелом бићу. Тако нас учи и наша вјера којој 

припадамо па вјерујемо да је опраштање прави лијек за бољи, срећнији и ведрији живот.  

                                                                                                            (Бојана К. ученик, 5. р.) 

Прилог 3. 

 
Слика 2 - Мапа ума као мултимедија – основ презентације 
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Закључак 

Припремање младих за живот и рад у дигиталном добу подразумијева интензивније 

и континуирано оспособљавање наставника да интензивније и на прави начин користе ИКТ 

као основу за креативну примјену разних модела иновативне и ефикасне наставе.  

Искуства из овог рада указују да је традиционалну наставу могуће унапеђивати 

примјеном компјутера и креативним комбиновањем елемената појединих модела 

иновативне наставе (мултимедијалне, интегративне, тимске и др.) Исто тако проистиче, да 

је коришћење електронских скица часа у виду мапа ума неискоришћена могућност за 

остваривање рационалнијег, ефикаснијег и ефектнијег поучавања и учења. То практично 

значи да припремање за наставу помоћу компјутера може бити сврсисходније, а настава 

увјерљивија и занимљивија, те да ученици могу лакше усвојајати, у мапи интегрисан, 

„систем“ кључних, повезаних и функционалних знања.  

Увјерени смо да овај рад може бити скроман подстицај ефикаснијем оспособљавању 

наставника и стручних сарадника да унапређују процес поучавање и учење младих у складу 

са потребама које намеће живот и рад у дигиталном добу.   
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Раде Р. Лаловић 

3. О РАЗАРАЊУ  СРПСКОГ ЈЕЗИКА  ЈОШ ЈЕДНОМ 

 

Рeзиме:  

У раду се, у одговарајућој форми, подсјећа на најбитније моменте разарања српског језика  

и  на улогу неких српских филолога у  разарању суштине српског језика. Осим тога 

напомињу се  ставови значајних филолога који нису припадали српском народу, али су 

коректно писали о српском језику.  

Српски језик се тренутно налази у најтежем положају и изложен је најјачим 

притисцима и процесима за његову дефинитивну деструкцију од смрти Вука Стефановића 

Караџића до данас. Ако се не предузме одлучна и научна, и политичка одбрана истине о 

српском језику ускоро ће на свим просторима гдје живи српски народ , а најприје у Босни 

и Херцеговини српски језик бити сведен на најобичнији социолект. 

А борба против српског језика и српских националних и културних интереса је 

започела у првој половини 19. вијека у вријеме успона борбе Вука Стефановића  Караџића 

за српски народни језик. Наиме, у првој половини 19. вијека у Европи јачају национални 

покрети и стварају се не само националне државе, него и националне филологије. Свима је 

јасно да утицај бившег моћног турског царства на Балкану слаби, а српски национални 

фактор уобличен у току Првог и другог српског устанка  и ширењем културног утицаја Вука 

Стефановића Караџића у Европи  јача. То јачање српског политичког, државотворног и 

културног покрета никако не одговара ни Риму, ни Бечу, ни Пешти.  Све се чини да се старе 

идеје о ширењу католчког утицаја  на исток  које је једним дијелом у ранијем периоду 

осмислио Павао Ритер Витезовић и други поново ојачају. О томе пише и Вера 

Милосаваљевић у књизи Сава Текелија и српска мисао. Бечко-ватиканска полоитичка и 

културна парадигма тада осмишљава и лансира идеју контролисаног националног буђења  

код Хрвата под називом илирски покрет с циљем да се том покрету који је више него 

сигурно осмишљен у Бечу, придруже и Срби како би се на тај начин лакше контролисали и 

неутралисали њихови национални, културни и државотворни интереси.  Управо због тога 

на чело илирског покрета у Хрватској не долази нико од Хрвата, него чистокрвни нијемац 

рођен у Крижевцима код Загреба, а чији су сви преци искључиво Нијемци. Ријеч је о 

Људевиту Гају чије је право име Бартоломејус Гајус који се касније из разумљивих разлога 

декларисао као Хрват и промијенио име Баратоломејус у Људевит. 

 Како Срби нису прихватили идеје илиризма, о чему пише и Петар Милосављевић у 

књигама Срби и њихов језик и Српски филолошки програм, званични Беч одустаје од 

пројекта "илирски покрет" и   званично га забрањује да би створио лажну представу да су 

се процеси који су довели до појаве идеје илиризма дешавали независно од Беча и Пеште, 

што, наравно, није истина. Незнатно након тога бечко-ватикански концепт неутрализације 

српских националних циљева на Балкану јача и додатно осмишљава, а затим  снажно 

лансира идеју југословенства као примамљивију од идеје илиризма. О томе је између 

осталих својевремено писао и хрватски аналитичар Предраг Матвејевић у књизи 

Југословенство данас отворено говорећи да је југословенство   хрватска, а не српска идеја. 

То не само да није српска  идеја,  него је то бечко-ватиканска идеја прије свега. О томе пише 

и Василије Крестић у студији Бискуп Штросмајер у светлу нових извора. 
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Ту идеју југословенства у незнатно модификованој варијанти је снажно прихватио 

један број  српских  интелектуалаца, а њена реализација је почела да јача нарочито након 

смрти Вука Стефановића Караџића. И управо тада, у другој половини 19. вијека и у читавом 

20. вијеку врши се на два снажна колосјека разарање српског језичког, културног и 

националног бића. Првим колосјеком снажно иду истински носиоци бечко-ватиканске 

филолошке парадигме са Хрватима у првом плану, а другим колосјеком иду Срби са 

острашћеном југословенском идејом. 

Хрватски, односно бечко-ватикански концепт предводи Ватрослав Јагић који борбу 

за хрватски језик као преименовани српски у цијелости заокружује заједно са тзв. хрватским 

вуковцима (Броз, Ивековић, Маретић), а након аустроугарске окупације Босне и 

Херцеговине снажно подржава босански концепт Бењамина Калаја. Јагићу се у тој 

антисрпској кампањи нико од Срба не супротставља осим Љубомира Стојановића који 

Јагићеве идеје јасно образлаже и одбацује у својој приступној академијској бесједи о чему 

детаљно пише Петар Милосављевић. 

Беч снажно подржава и осмишљава босански филолошки концепт и идеју о 

босанском језику о чему свједочи и књига коју је по наруџби тадашње власти написао 

Франо Вулетић, али јој он није дао име, него је тадашња власт у Босни и Херцеговини 

наредила да се на књигу стави наслов Граматика босанског језика за средње школе која се 

појавила 1890. године.  Након дефинитивне анексије  Босне и Херцеговине аустроугарска 

власт језику у Босни и Херцеговини враћа име српскохрватски језик да би тако умирила 

српско незадовољство. Срби су то рјешење прихватили као боље од ранијег, јер се у тој 

синтагми придјев српски бар појављивао у каквом таквом облику.  

Несрпски утицаји на разарање српског језика  и легализацију  преименовањем 

српског језика новонасталих језика  се настављају и након уједињења у Краљевину Срба 

Хрвата и Словенаца и касније у Краљевину Југославију. Хрвати врше притисак нарочито 

на правописну норму полако остварујући своје циљеве прво 1929. у виду правописног 

упутства  за све основне школе у тадашњој држави, а затим  у виду усклађених правописа, 

Белићевог и Боранићевог 1930. године. Хрватски притисак на правописну норму и даље 

траје па се 1939. године након оснивања Бановине Хрватске у употребу враћа  стари, 

неревидирани Боранићев правопис.  

Велика хрватска побједа  се догодила усвајањем за Србе издајничког акта под 

насловом Новосадски књижевни договор 1954. године, а затим општерприхваћеним 

хрватским филолошким програмом под насловом Декларација о називу и положају 

хрватског књижевног језика 1967. године. Из тог филолошког програма произилази и 

Хрватски правопис, популарни "Лондонац" 1971. године  чији су аутори Стјепаан Бабић, 

Милан Могуш и Божидар Финка. 

Хрватска борба за хрватски језик као преименовани српски је окончана распадом 

бивше СФРЈ. 

Овдје је значајно напоменути да се деструкцији српског језика у 20. вијеку нико од 

српских филолога није супротставио осим правника и публицисте Лаза М. Костића који је 

написао  и у Бадену објавио 1964. године књигу Крађа српског језика и русиста Радмило 

Маројевић који је 1991. године објавио књигу Ћирилица на раскршћу векова у којој 

анализира доктрину тзв. католичке лингвистике оличене у раду хрватских филолога у 20. 

вијеку. Тек у задњој деценији 20. вијека група младих српских филолога почиње активну 

борбу за истину о српском језику окупивши се 1998. године прво око декларације Слово о 

српском језику, а затим у стручним радовима и часописима научно образлажући све 

лингвистичке лажи и формирајући србистику као националну српску филологију. 

Много штетније и за српски национални корпус разорније идеје против српског 

језичког и културног идентитета су заступали  Срби југословенске оријентације. А ти Срби, 
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мондијалисти и лажне патриоте су још средином 19. вијека након низа сумњивих сплетки 

и лажи  и буквално из Београда отјерали Ђура Даничића у Загреб што је био први снажан 

ударац српској филологији.  А југословенску идеју као ригидно антисрпску међу првима је 

у пракси примијенио Јован Скерлић.    

Јован Скерлић, неспорни ауторитет у српској књижевној историографији у име 

југословенства након сличне анкете у словеначком часопису Веда расписује посебну 

Анкету о јужном или источном наречју у српско-хрватској књижевности и тиме се 

непотребно упетљава у лингвистичка питања. Он својом идејом изнесеном 1913. године у 

Српском књижевном гласнику тврди да се Срби требају одрећи ијекавице и ћирилице у 

корист екавице и латинице и у корист југословенског јединства наносећи тако штету и 

српском језику и српској култури у цјелини.  Детаљније о Скерлићевом односу према 

српском језику писали су многи српски филолози, а најсажетије Петар Милосављевић. 

Важне информације се могу у јасним и прегледним формама наћи и у текстовима хрватских 

филолога   када они говоре о развоју хрватског књижевног језика у 19. и 20. вијеку. 

Александар Белић, за кога се данас зна да је био масон, на велико изненађење 

огромног броја српских интелектуалаца је био један од првих учених Срба, а први 

лингвиста сигурно, који је задао најтеже ударце српском језику и oбиљежио главни правац 

његовог разарања. То није учинио из лингвистичких разлога, јер тих разлога никада није ни 

било, него искључиво из политичких, југословенских, а онда и из неразумљивих 

антисрпских разлога. Да је ова констатација тачна говори и чињеница да су Белића Брозови 

комунисти све до његове смрти 1960. године задржали на мјесту предсједника САНУ. А то 

се могло десити само због политичке и идеолошке подобности, а не никако због научног 

ауторитета који комунистима, ма колико велики да је био, никада није био значајан. 

Уосталом, Белић је једини функционер из бивше Краљевине Југославије који је остао на 

предратној дужности са јасним задатком да уништи српску националну мисао и да је у 

Србији замијени погубним и стерилним југословенством. 

Први Белићев имплицитни напад на српски језик је био у цијелости у складу са 

аустрославистичком доктрином и Јагићевом филолошком вертикалом о Србима и Хрватима 

као једном двоименом народу који користи један двоимени језик. Тај став је детаљно Белић 

образложио у књизи Србија и јужнословенско питање 1915. године. Ту Белић говори о 

јединственом језику Срба и Хрвата који он зове српскохрватски језик иако као лингвиста 

зна да то никако не одговара научној истини. 

Та књига, Србија и јужнословенско питање се директно наслања на Нишку 

декларацију коју усваја 7. децембра 1914. године Влада Краљевине Србије у тренутку када 

се над српским становништвом у Хрватској и Босни и Херцеговини, а онда и у дијелу Црне 

Горе и западне Србије чине невиђени злочини. Главни егзекутори тих злочина су 

Муслимани и Хрвати припадници Шуцкора17 и других јединица лојалних окупатору, а то 

                                                      

17  Шуцкори (њем. Schutzkorps - заштитне чете, заштитни војни одреди [1], нерегуларна милиција  (једнина шуцкор), 

(рјеђе шушкори), је назив за припадника аустроугарских заштитних војних одреда.  

У српском језику овај германизам се везује за припаднике аустроугарских војних чета, војне милиције, војних одреда, 

специјалних јединица жандармерије у аустроугарској провинцији Босни и Херцеговини, који су били активни на подручју 

ове аустроугарске провинције од 1908. до 1918. године, и на подручју Краљевине Србије у периоду 1914—1918. године, 

односно током Првог свјетског рата. Ови одреди су најчешће били састављени од Муслимана и Хрвата, а били су познати 

по многобројним ратним злочинима почињеним над Србима. Поред злочина, приписује им се и етничко 

чишћење српскогстановништва на подручју аустроугарске провинције БиХ. Етничко чишћење Срба се посебно веже за 

простореХерцеговине и Подриња. (Wikipedia) 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.BA.D1.81.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.BD-1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1908
https://sr.wikipedia.org/wiki/1918
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%9A%D0%B5_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0)
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је била Аустроугарска  монархија.  Тада се затирало све што је и у назнакама подсјећало на 

Србе и српку културу западно од Дрине и у западној Србији и сјеверној Црној Гори па је 

тиме још више чудо због чега и Србија, а онда и Александар Белић поступају антисрпски, 

односно ригидно југословенски, а то поново значи антисрпски. 

Одговор на питање зашто је то тако би и овдје могао бити у чињеници коју многи 

историчари наводе као кључну а то је да је тадашњи регент и каснији краљ Александар I 

Крађорђевић, као и Белић припадао масонском покрету који је  као што знамо заговарао  и 

подржавао апсолутну реализацију ригидне југословенске, а онда и антисрпске  идеје.  

Да је југословенство Александра I Карађорђевића било штетно по српске 

националне интересе говори се и у тексту који је својевремено објављен у београдском 

Телеграфу:  "Према историјским записима у Архиву Србије у које је Телеграф. рс имао 

увид, стоји запис дешавања у 1929. години, а у њему поред оснивања краљевине Југославије 

и крунисање Александра I Карађорђевића за краља Ујединитеља записано је и да је сам 

краљ размишљао и предлагао укидање ћирилице". 

 У поменутом запису у мјесецу октобру стоји да је "краљ Александар I планирао 

укидање ћирилице и прелазак на латинично писмо, а све у циљу јачања духа југословенства 

код тада […] већ разједињених народа Срба и Хрвата." (http://www.telegraf.rs/vesti/939901-

otkrivamo-kralj-aleksandar-i-hteo-da-ukine-cirilicu) 

Белић и након завршетка Великог рата и након стварања Краљевине СХС наставља  

суптилну и подлу борбу против српског језика објављујући 1923. године Правопис 

српскохрватског књижевног језика. Након антисрпског имена правописа Белић поново 

1937. године у тексту Босански језик и стил задаје безмало смртоносни ударац српском 

језику тврдњом да  "Нема никакве сумње да је босански језик, заједно са Вуковим 

херцеговачким и Даничићевим војвођанским, народна основица нашег књижевног (за 

Белића српскохрватског, прим. Р. Р. Л.) језика.”  На ову констатацију се као на С в е т о    п 

и с м о  позивају савремени заговорници тзв. босанског језика тврдећи да је ето и највећи 

српски лингвиста потврдио постојање босанског језика. 

Белићева антисрпска дјелатност у лингвистици ће се окончати дефинитивном 

пресудом о нестанку српског језика укидањем академијине публикације Рјечник српског 

књижевног и народног језика, односно његовим преименовањем у српскохрватски 1959. 

године и нешто пприје прихватањем издајничког акта који се зове Новосадски књижевни 

договор 1954. године о чему детаљно пише Петар Милосављевић у књизи Срби и њихов 

језик. О томе пишу  и други  филолози србисти. 

Осим Белића и Скерлића велику и болну штету српском језику нанијела је и Исидора 

Секулић, врсни приповједач и есејиста и прва жена академик у Српској краљевској 

академији. У свом есеју  Босански језик, говор и стил у књизи Језик и говор, она не само да 

рехабилитује, него и у потпуности оправдава аустроугарски став о тзв. босанском језику 

говорећи: "У једном особном смислу, дакле, Аустија није била сасвим у неправу са 

"босанским језиком". Можда је баш и неко из Аустрије осетио да је то језик, говор, 

стилизована фраза особита; силно афективан говор, а уједно тако бридак да се пре мисао 

оштри о њега него он о мисао. Јасна реч на јасном проблему, готова револуција".  Тај есеј 

је уствари величање босанског духа и апологија босанству, дакле антисрпству, па онда и 

није чудо што у Зеници за вријеме грађанског рата у БиХ никоме није сметало што се 

основна школа зове ОШ "Исидора  Секулић". Али је велико чудо што се један српски 

академик који је по школовању наставник математике, а Исидора Секулић се школовала за 

наставника математике а не језика, усуђије да говори о било ком језику, а поготово да 

заступа окупаторске и антисрпске идеје. За Исидору Секулић, нажалост,  у Босни и 

Херцеговини Срба већ и тада нема. Све су само Босанци, јер је то ето "неко из Аустрије 

осетио". Замислимо шта би, да је тада био жив, Петар Кочић Исидори Секулић поручио. А 
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она је и раније, и тада сигурно  знала шта је Кочић и писао, и говорио, и о Босни, и о 

Аустроугарској монархији, и о српском језику у тој истој Босни и Херцеговини. 

Евидентну штету српској, вуковској, србоцентричној  националној филологији су 

нанијели и Милка и Павле Ивић.  Милка Ивић је промовисала  и научно образлагала  

феномен источне и западне варијанте тзв. српскохрватског језика, а на те њене ставове се и 

данас позивају хрватски лингвисти  када српским ставовима бране  и учвршћују тзв. 

хрватски штокавски језик. О овим ставовима Милке Ивић детаљно говори Миланка Бабић.   

А када је ријеч о штетним потезима и ставовима Павла Ивића они су започели 

средином 20. вијека бјесомучним нападом на професора др Ивана Поповића и његову књигу 

Историја српскохрватског језика, јер се та књига  није уклапала у југословенску 

кроатоцентричну причу о тзв. српскохрватском, односно српском или хрватском језику.  

Други гријех Павла Ивића је омаловажавање језичке реформе Вука Караџића, а трећи и 

највећи је наступ на Другом конгресу српских интелектуалаца 1994. године гдје је 

предлагао одрицање од српске ијекавице чему се на самом конгресу супротставио проф. др 

Радмило Маројевић, а касније и скоро сви српски лингвисти на више научних скупова. Под 

утицајем тих ставова Павла Ивића  ратно руководство у Републици Српској доноси закон 

којим се у Републици Српској забрањује ијекавски изговор у јавној употреби. Тој погубној 

идеји се након заваршетка грађанског рата у Босни и Херцеговини судским спором пред 

Уставним судом Републике Српске супротставило руководство Друштва наставника 

српског језика и књижевности Републике Српске и школски надзорници за српски језик у 

Републичком педагошком заводу добивши спор и вративши српску ијекавицу у јавну 

употребу у Републици Српској. Документи са овог судског процеса на приједлог аутора 

овог текста  су објављени у часопису Српски језик из Београда 1998. године. 

Павле Ивић је одговоран и за чињеницу што је  Одбор за стандардизацију српског 

језика при САНУ признао постојање тзв. бошњачког језика умјесто да донесе одлуку којом 

се било коме забрањује преименовање српског језика на било коме подручју и под било 

којим условима. Тиме би се овај одбор децидно опредијелио и према тзв. хрватском и према 

свим тзв. језицима насталим преименовањем српског Вуковог и вуковског језика, јер је 

опште позната научна чињеница да је све што је штокавица српски језик и све што је српски 

језик је штокавица. 

Осим штетног дјеловања поменутих српских филолога југословенске, односно 

кроатоцентричне филолошке вертикале вршен је сваки могући прогон српских филолога 

вуковске србоцентричне оријентације. Тако су осим  др Ивана Поповића са јавне сцене 

уклоњени нпр. професор др Милош Московљевић аутор Рјечника српскохрватског језика 

из 1966. године, проф др Драгољуб Павловић аутор низа студија о Дубровачкој 

књижевности као дијелу српске књижевности и на крају проф. др Радоје Симић је имао 

огромне непријатности и политички притисак због теоријске студије под насловом 

Српскохрватски правопис - нормативистичка испитивања у ортографији и ортоепији. 

Сви ови универзитетски професори су били сумњиви југословенским комунистима и 

ортодоксним југословенима због либералног односа према српском језику и српској 

култури и књижевности и као потенцијални реметилачки фактор који би могао да додатно 

испровоцира хрватско незадовољство и пробуди "великосрпски хегемонизам" су 

прогањани.  У исти кош са овим професорима су као противници  тог антисрпског 

југословенства били сврстани и књижевници попут Јована Дучића чији есеји из књиге 

Вјерујем у Бога и у Српство су били све до пред крај 20. вијека у Југославији недоступни. 

A затим и Милош Црњански, па крајем осамдесетих година и Добрица Ћосић због својих 

ставова који су пред  грађански рат у Босни и Херцеговини  обједињени у књизи Стварно 

и могуће 1988. године. 
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Овдје је неопходно напоменути и штетно дјеловање појединих српских политичара  

у 21.  вијеку. Ту прије свега мислимо на др Слободана Вуксановића некадашњег министра 

у влади Србије док је предсједник  владе био  Војислав Коштуница у времену од 2004. до 

2008. године, а онда и на Младена Иванића, члана предсједништва Босне и Херцеговине у 

функцији представника српског народа у том органу. Вуксановић је предложио, а тамошња 

влада донијела Закон о службеној употреби језика и писма у коме стоји и одредница да се 

осим српског језика у Србији употребљава и "босански језик", а Младен Иванић 2016. 

године предлаже да се у школским документима у цијелој Босни и Херцеговини пише  као 

одредница за језик синтагма "материњи језик". Ево цитата његове изјаве: ''Moj prijedlog o 

maternjem jeziku se odnosio na sve - da to bude predmet odnosno naziv predmeta za sve 

učenike u ovoj zemlјi. Maternji jezik je vrlo lijep prijedlog. Ako to nije kompromisno, ne 

znam šta jeste i oni koji taj prijedlog ruše su bolesni lјudi. Ali naravno to nije cilј, cilј je biti 

pobjednik. Moj prijedlog bio je pokušaj rješenja'', naglasio je srpski član Predsjedništva 

BiH gostujući u Pressingu.  Ова Иванићева идеја коју преузимамо са  сајта ТВ Н1 

http://ba.n1info.com/a98534/Vijesti/Vijesti/Mladen-Ivanic-u-Pressingu. од 7. јула 2016.  године 

је најгора од свих  идеја од аустроугарског термина "земаљски језик" до данас,  јер потпуно 

затире и уништава појам и свијест о постојању српског језика у Босни и Херцеговини.  

Као трећи и данас врло снажан колосјек који разара српски језик је колосјек 

оживљене Калајеве идеје босанства и тзв. босанског језика.  Ту идеју је први оживио 

Мухамед Филиповић 1967. године својом расправом под насловом Босански дух у 

књижевности. Та идеја је и буквално експлодирала 1990. године и појачава се све до данас. 

Заговарају је сви муслимански, бошњачки политичари и сви лингвисти из Сарајева па и 

поједини странци који имају одређене политичке, антисрпске па и антисловенске циљеве.  

О суштини идеје босанства и о научној неодрживости тзв. босанског језика велики 

број студија и расправа је написан, а по убједљивости се посебно  издвајају расправе 

Милоша  Ковачевића и Миланке Бабић. И студије хрватских филолога нпр.  Сњежане 

Кордић  и Далибора Брозовића негирају постојање тзв. босанског језика. 

Као илустрацију босанских превара и свог народа, и научне јавности ми овдје 

наводимо и један случај о коме нико до сада није писао.  Ријеч је о тзв. Турско - босанском 

рјечнику који је сачинио и објавио 1631. године Мухамед Хеваји  Ускуфи. Од свега је ту 

једино истина да је Ускуфи заиста те године сачинио Рјечник у стиховима. Остало је све 

лаж сарајевских, односно бошњачких филолога. Наиме, Ускуфијева књига се не зове " 

Турско - босански рјечник". На корицама оригинала пише Magbuli arif, а то у преводу гласи 

Што се свиђа разумнима. А у поднаслову пише Bosnali lisani uzere lugat-i manzume што 

у преводу гласи Рјечник у стиху језика Босанаца, па то онда значи свих тадашњих 

становника Босне, а то је чак и за Ускуфија био искључиво српски народ и српски језик. 

Да је  и за Ускуфија то био српски језик  и српски народ који њиме говори, без обзира 

што он употребљава и термин Босанци,  доказују  и оригинални  наслови других 

Ускуфијевих дјела, нпр. Ilahi be zeban-i srb што у преводу значи Илахије на српском 

језику, а затим и Beran davet-i iman be zeban-i srb, што поново у преводу значи Позив на 

вјеру на српском језику.   

Закључак је недвосмислен. Ускуфи је као рођени Тузлак, који је највјероватније 

имао сличну судбину као и Мехмед-паша (Бајо) Соколовић, поуздано знао да је то српски 

језик и тако је и писао. А то што се његов рад злоупотребљава у политичке сврхе 

обмањујући прво свој, бошњачки народ, то је питање на које морају други дати одговор.  

 А да је језик у  тадашњој Босни био српски и да су "Босанци" заиста Срби говори и 

утемељивач модерне славистике Јозеф Добровски у писму Јернеју  Копитару: "О 

географским називима мало се ја бринем. Та забога, Дубровчани, Македонци и Босанци су 

Срби." (Archiv für slavische Philologie, IV, 524). 

http://ba.n1info.com/a98534/Vijesti/Vijesti/Mladen-Ivanic-u-Pressingu


36 
 

 Као потврду тачности ове констатације наводимо и ставове познатих филолога од 

којих ниједан није Србин, како то овдје и слиједи.  

 

"У Дубровнику, ако не од првог почетка, а оно од памтивјека, говорило се српски: говорило 

– како од пучана, тако од властеле; како код куће, тако у јавном животу и у опћини, а српски  

је био и расправни језик." (Натко Нодило, Први љетописци и давна хисторијографија 

Дубровника, ЈАЗУ, Загреб 1883. свеска 65.) 

"Та нпр. сав свиет зна и признаје да смо ми књижевност илирску подигли; ну нама још из 

далека  није на ум пало икада тврдити да то није српски већ илирски  језик; паче се поносимо 

и хвалимо Богу великому  што ми Хрвати с браћом Србљима сада један књижевни језик 

имамо. [ …. ]  У кога се је сачувао чисти језик илирски, у кога обичаји, тко ли нам је 

понајвише гојио од кољена до кољена народне пјесме илирске? У сваком одговору наћи 

ћете Србље и Српство." (Људевит Гај, Чије је коло, "Даница" бр. 31, Загреб 1846.) 

"И Хрвати су, отприлике  пре 35 година, место њиховог народног дијалекта подигли српски 

језик на свој писани језик" (F. F. Kanitz, Serbien, Historisch, ethnographische Reisestudien aus 

den Jahren 1859. – 1868. Leipzig 1868. S. 697 ff.) 

"Српски језик … је један од четири идиома, не дијалекта, словенских народа... Говори се у 

Босни и Херцеговини, Загорској Далмацији и у Србији." (Nicolo Tommaseo, e Bernardo 

Bellini, Dizionariodella lingua italiana, Volume quinto, Torino 1929.) 

"Већ од најстаријих времена дијелила се је српска земља  на више области, а најзначајније 

су биле Рашка и Босна." (Др Иван Хојић, Слике из опћег земљописа, Загреб 1900. године)  

"У Босни и Херцеговини, уз три религије, нема него један народ: српски." (Венијамин 

Калај, Историја српскога народа) 

Ових неколико кључних ставова  уз јасну научну аргументацију савремене 

србистике и научно одговорних српских филолога  нам јасно говори да и српска филологија 

у цјелини, и српски политичари, писци, културни и јавни радници, сви без остатка морају 

стати у један ред и дефинитивно одбацити старе лажи и заблуде и одбранити статус 

српскога језика дајући свима до знања да су прошла времена када се фалцификатима и 

подвалама могла,  уз помоћ туђе силе и национално неодговорних Срба, остварити свака 

антисрпска идеја и прибавити лажна легитимност за непостојеће језике и непостојеће 

филологије. A истина је да се на географском простору од Српских Моравица на 

словеначкој граници па све до бугарске границе на истоку говори и пише исључиво на 

српском језику. Ту других језика нема, нити их је било. Српски језик се на овом простору  

остварује у виду три нарјечја у оквиру штокавских говора. Од три штокавска нарјечја  

ијекавско и екавско су равноправна у оквиру српског књижевног језика, а икавско  је 

некњижевно, дакле, дијалекатско нарјечје.  Остало је све обична превара и политиканство. 

 

 

SUMMARY 

 

DESTRUCTION OF SERBIAN LANGUAGE AGAIN 

 

In this paper, in appropriate form, reminiscent of the most important moments of destruction of 

Serbian language and the role of some Serbian philologists in the destruction of the essence of 

Serbian language. Also remark the attitudes of significant philologist who did not belong to the 

Serbian people, but they fair wrote about Serbian language.  
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 Слободан Наградић 

4. НЕКА ЗАКОНСКА РЈЕШЕЊА ОБРАЗОВАЊА   

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У БиХ 

 
         Some legal solutionis of education of national minorities in BiH 

         Summary: The situation in the area of education, as a basic feature of the national minorities 

identity, is exceptionally significant in definin and evaluating social position of those social groups in all 

countries in which minority communities of such etiology and provenience exist, thus in postdayton BiH, 

an Republic Srpska. Within the work, based on the analysis of almost complete legislative that accepts and 

contains rules of the rights of national minorities, especially those on education, it is shown that Dayton–

legalized BiH does not lack laws on the rights of the minority ethnic communities, including so called 

pedagogical legislative, that this legislative is harmonized with international rules (conventions, 

declarations, protocoles etc.) of protection of national minorities' human rights, but, according to the 

author's conclusion, their deficiency is in mutual disharmony and inaccuracy, which implies confusion in 

teheir implementation, and often unenforceability. 

         Key words: national minorities, education, identity, legislative, Bosnia and herzegovina, 

human rights, harmonization of laws, (non)descrimination, implementation 

         Сажетак:  

Ситуација у сфери образовања, као темељном садржају идентитета националних 

мањина, је изнимно значајна за утврђивање и евалуацију друштеног положаја тих 

друштвених група у свим државама у којима мањинске заједнице те етиологије и 

провенијенције егзистирају, па тако и у постдејтонској БиХ, а самим тим и Републици 

Српској. У раду је, на основи анализе скоро све легислативе која акцептује и садржи норме 

и санкције о правима припадника националних мањина, а посебно оне о образовању, 

показано да у дејтонски легализованој БиХ не мањка законских прописа о правима 

припадника мањинских етничких заједница, укључујући и тзв. педагошку легислативу, да 

је она хармонизована са међународним инструментима (конвенције, повеље, декларације, 

протоколи и сл.) за заштиту људских права мањина, али, како аутор закључује, њихова 

дефицијентост је у међусобној дисхармонији и непрецизности, из чега произлази конфузија 

у имплементацији, а често и непроводивост. 

Кључне ријечи: националне мањине, образовање, идентитет, легислатива, Босна и 

Херцеговина, Република Српска, људска права, хармонизација 

прописа,(не)дискриминација, имплементација. 

Подручје социјалне егзистенције, политичких процеса и односа које се из више 

разлога и с пуним покрићем може дефинисати као област очувања и учвр-шћивања 

културног, духовног, образовног и осталих садржаја и димензија иден-титета националних 

мањина, је, свакако, једнo од најважнијих конститутивних елемената њиховог социјалног и 

народносног бића, историјског (пре)траја(ва)ња и друштвеног положаја. Овдје, у овој 

расправи, у првом плану ће бити експлицирани позиција, значење и значај процеса и 

система образовања, као тек једног сегмента, „дијела“ социјалне збиље и друштвеног 

подсистема, који утиче и има консеквен-ције за онтологију и феноменологију националних 

                                                      
 магистар социологије,  директор Републичког завода за заштиту културно-истори-јског и 

природног насљеђа 
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мањина, тј. њихов правни статус и друштвени положај, ситуираних у гео-политичке и 

темпоралне координате пост-дејтонске Босне и Херцеговине и њених конститутивних, 

државотворних ентитета: Републике Српске и, узгредно, Федерације БиХ, али и то 

редуковано само на нормативну, примарно легислативну, димензију проблема.  

У контексту нормативног постулирања права националних мањина, њиховог 

гарантовања и заштите, треба свакако навести и, макар у покушају, симулирати њихову 

експликацију, тј. анализу, законâ из сфере образовања, затим оне из домена језика и 

писма, а потом анализовати и њихову имплементацију, као и феноменологију стварности 

на тој примјени утемељену. На првом мјесту, због општости норми, пажње вриједан и за 

анализу „подобан“, јесте Оквирни закон о основном и средњем образовању у БиХ.18 Тај 

закон је релевантан и, истовремено, интересантан, између осталог и због тога што су његове 

норме којим се прописују обавезе властима у БиХ, укључујући и образовне власти via-a-vis 

права припадника националних мањина на образовање, антиномичне, тј. у значајној 

супротности са нормама Закона о заштити права припадника националних мањина19, иако 

је још од староримског права идеал и циљ истовремено (био) да закони не смију бити 

противрјечни. Актуелизовани закон у више својих чланова третира питање образовања 

припадника националних мањина у БиХ: од општих циљева образовног процеса у БиХ и 

обезбјеђивања једнаких могућности, без обзира на националну припадност, што (би требало 

да) укључује и припаднике националних мањина /члан 3., посебно став е/, затим 

гарантовања права дјетета на образовање без дискриминације по било којој основи /члан 

4./, до нормирања употребе матерњег језика и писма и забране изругивања језику, култури 

и религији било којег појединца /чланови 8. и 10./, све позивајући се на узор и праксу 

засновану на нормама Оквирне конвенције за заштиту националних мањина20, али не и 

на Европској повељи о регионалним језицима и језицима мањина21. О томе ће више 

ријечи бити у наредним рече-ницама, а овдје ће се сад апсолвирати започета димензија 

актуелизоване теме.  

Оквирни закон о основном и средњем образовању у БиХ је највише интересантан и 

проблематичан по томе што, кад се на њега гледа и он вреднује искључиво са становишта 

универзалних начела о људским правима, тј. принципијелно, а не и повијесно, фактички, 

уноси својеврсну дискриминацију националних мањина по основу њихове бројности. 

Ријеч је о једном члану тог закона који нормира ква-литет, обим и начин употребе језика и 

културе националних мањина у образов-ним/наставним програмима и плановима у 

основним и средњим школама у БиХ, а по чему је речени закон различит, дивергентан, у 

                                                      
18 Босна и Херцеговина је тај закон усвојила 2003. године, не без одређеног, мимикријског, притиска  тзв. 

међународне заједнице, у првом реду ОХР-а. 
19  Поменути закони су дисхармонични, јер различито третирају/нормирају исту „материју“, тј. право 

националних мањина на образовање и услове под којима се оно одвија,  упркос чињеници да их је донио исти 

законодавац, тј. Парламентарна скупштина БиХ, да су донесени готово у исто вријеме (средином 2003. 

године), а да је приједлог Закона о заштити права припадника националних мањина прије тога био неколико 

мјесеци у фази тзв. јавне расправе, па су за његове норме морали знати и посланици оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ, као и надлежни органи и тијела у ентитетским и кантоналним нивоима власти, те дио тзв. 

стручне јавности, тако да се за својеврсни пренос надле-жности из те сфере са ентитетског на државни ниво 

одлучивања нико од њих не може амнестирати.  
20 Тај међународни инструмент за заштиту људских права, у конкретном случају: националних ма-њина, 

донесен је 1994., а на снагу ступио - кад га је ратификовало 12 држава-чланица Савјета Евро-пе – у Босни и 

Херцеговини је, у складу са aneks-om IV Дејтонског мировног споразума, тј. Уставом БиХ, ступио на снагу 

још 1995. Упореди: Оквирна конвенција за заштиту националних мањина Са-вјета Европе, у: Права мањина, 

Министарство вањских послова Босне и  Херцеговине, Сарајево, 1997.   

21 И иза овог међународног инструмента за заштиту људских права специфичних мањинских заједница стоји 

Савјет Европе. Шире о томе у: Слободан Наградић, Легалитет националних мањина, Fri-drich Ebert Stiftung, 

Сарајево, 2010.  
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опозицији са Законом о заштити права припадника националних мањина22. Наиме, 

Оквирни закон о основном и средњем образовању у БиХ прописује „Језик и култура сваке 

значајније мањине која живи у Босни и Херцеговини поштоваће се и уклапати у школу у 

највећој мјери (курзив је наш – Н. С.) у којој је то изводиво, у складу са Оквирном 

конвенцијом за заштиту националних мањина.“23 Као што се из наведеног текста закона 

види, законодавац је предвидио и нормирао да се у образовном систему и процесу „поштују 

и уклапају у школу“ само језици и култура „значајнијих мањина“, не прецизирајући при том 

које су то мањине и по којем критеријуму су значајније, те шта се мисли под категоријом 

„поштовања“ језика и културе. Нема сумње, у тако формулисаној легислативи велики 

простор се оставља арбитрарности, па и волунтаризму, углавном образовним властима на 

нивоима ентитета, кантона и општина, које су ефективно надлежне и одговорне за 

образовни процес и сегмент живота. У најмању руку, речене законске норме не само да су 

дискутабилне, него су, због своје конфузности, и неспроводиве (у пракси). Оне су далеко 

испод нивоа права националних мањина на образовање и коришћење матерњег језика и 

властитог писма и културе загарантованих Оквирном конвенцијом за заштиту националних 

мањина и Закона о заштити права припадника националних мањина, па чак и онога што је 

на дјелу било у предратној БиХ, односно СФРЈ. Међутим, б-х законодавац је ипак сматрао 

опортуним да у поменутом закону још једном обрати пажњу на националне мањине; овога 

пута нормирајући да је недопустиво да ученици било које мањине не смију бити изложени 

дискри-минацији због свог језика, културе и религије.  

Но, за разумијевање стварног стања у коришћењу речених, законски нормираних 

људских права припадника националних мањина у БиХ, треба поћи од чињеница да је 

ефективна надлежност за сферу образовања у постдејтонској БиХ ситуирана на нивоу 

ентитета, односно, кад је ријеч о Федерацији БиХ, на нивоу кантона, па због тога ваља 

видјети како су образовање, језик, писмо, кутура и остали конституенси идентитета 

националних мањина постулирани у њиховим законима и другим правним актима.                       

Као и у примјерима других закона, тако и едукацијска легислатива у ентитетима и 

кантонима баштини праксу „ресавске школе“. Посљедица тога је чињеница да се готово сви 

закони које су усвојиле власти са тих нивоа након доношења, колоквијално казано, 

државног оквирног закона о образовању, ослањају управо на њега, слиједе његову логику и 

императиве, игноришући и/или „заборављајући“, с једне стране све оне међународне 

инструменте из области људских права које је БиХ усвојила и/или ратификовала и, с друге 

стране, конкретне околности у којима ће тзв. образовно законодавство бити 

имплементисано. Власти ентитêта, у мањој мјери и кантона у Федерацији БиХ, су се 

трудиле да правима националних мањина посвете адекватну пажњу, да не 

дискриминишу њихове припаднике, али су, с друге стране, у реализацији тих намјера 

често биле неспретне, конфузне и контроверзне, на начин и у мјери да те норме није било 

могуће провести или је, пак, њихово провођење производило посљедице које нису биле 

жељене, пројектоване и очекиване. Примјер за то је и Закон о основном образовању и 

васпитању Републике Српске.24 Он у одредбама, ако не и готово у цјелини, преузима 

формулације норми из државног оквирног закона о образовању кад су језик и култура 

                                                      
22 Закон је, након „дугог марша кроз институције“ (Р. Дучке), усвојен средином 2003. Погледати: Закон о 

заштити права припадника националних мањина, Министарство за људска права и избјеглице Босне и 

Херцеговине, „Службени гласник БиХ“, бр. 2/03, Сарајево, 2003. 

23 Ријеч је о члану 8. Оквирног закона о основном и средњем образовању у Босни и Херцеговини. Ок-вирни 

закон о основном и средњем образовању, „Службени гласник БиХ“, бр. 18/03, Сарајево, 2003.; 

24 Закон под тим именом први пут је у Републици Српској усвојен 2004. године и до сада је претр-пио више 

измјена и допуна, од којих су најзначајније оне из 2008. Закон о основном образовању и васпитању Републике 

Српске, „Службени  гласник Републике Српске“, бр.74/08, Бања Лука, 2008.; 
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националних мањина посриједи. Додуше, у реченом закону норма која регулише обавезу 

власти, у конкретном случају образовних власти Републике Српске, у вези са подучавањем 

о језицима и култури националних мањина у основном образовању постављена је нешто 

флексибилније, или пак рестриктивније, што зависи од тога са које стајне и вриједносне 

тачке се она посматра. И у њој се постулира обавеза и даје „свечано“ обећање по којем 

„Језик и култура националних мањина у Републици Српској поштоваће се и користити у 

школи у највећој могућој мјери, а у складу са Оквирном конвенцијом за заштиту 

националних права (?!) мањина и Законом о заштити права припадника националних 

мањина ('Сужбени гласник РС', број 2/05)“.25 Ипак, у наведеној одредби/норми постоје и 

неколике помена вриједне разлике у односу на државни оквирни закон. Прво, 

актуелизовани закон Републике Српске више не дијели националне мањине на „значајније“ 

и оне које то нису; и друго, он се позива на један други закон РС, а то је Закон о заштити 

права припадника националних мањина Републике Српске у којем се, такође, говори о 

правима националних мањина на коришћење матерњег језика и његовање властите 

културе.26 Међутим, најважнија иновација у закону српског државотворног ентитета 

(РС) је увођење новог става у којем се нормира начин на који ће се поменута обавеза 

образовних власти РС имплементисати, па се каже: „Ближи пропис о организовању и 

извођењу наставе на језицима националних мањина доноси Влада, на приједлог 

Министарства.“ Даља анализа показаће практичне ефекте тог императива, a oн je 

oпредмећен у Инструкцији за провођење тог закона коју је приредило надлежно 

министарство. У РС националне мањине су, a-pro-pos образовања, у фокусу пажње власти 

у још једном закону. Ради се о Закону о средњем образовању Републике Српске у којем 

се 27  мањинама националне детерминације, осим општих ставова о људским правима, 

поштовању различитости и забрани дискриминације, укључујући националну и вјерску 

припадност, гарантује употреба њиховог језика и културе, опет на уопштен и тешко 

проводив начин: „Језик и култура националних мањина у Републици поштоваће се у 

средњем образовању у складу са Оквирном конвенцијом за заштиту права националних 

мањина.“28   

Као што Оквирни закон о основном и средњем образовању у БиХ углавном не 

кореспондира и није хармонизован са Законом о заштити права припадника 

националних мањина исте државе, тако најчешће и закони о основном, а потом и средњем 

образовању Републике Српске, не представљају увијек, а поготово не конзистентну и 

креативну разраду и имплементацију њеног закона о заштити права припадника 

националних мањина. Нема јасних и непротиврјечних натукница или одредби о томе како 

се оперативно имплементишу норме из законâ о заштити права припадника националних 

мањина, посебно с обзиром на бројност популације националних мањина у укупном 

становништву одређене територије или нивоа власти, односно у зависности од тога да ли 

неко одјељење/разред основ-не школе похађа већина, најмање трећина или, пак, петина 

ученика припадника јед-не или више националних мањина, а што нормира и на шта 

обавезује Закон о измје-нама и допунама закона о заштити права припадника националних 

мањина из 2005. године29 итд. Такође, нигдје није прецизирано да ли су образовне власти у 

                                                      
25 Ријеч је о члану 12., ставу (4) Закона о основном образовању и васпитању Републике Српске. На-равно, 

норма је јасна, али ни она није „невина“ vis-a-vis тешкоћа у имплементацији. 
26 Додуше, у том закону РС се „омакла“ и једна грешка, превид у именовању назива Оквирне кон-венције за 

заштиту националних мањина тако што је додата и ријеч „права“, које нема у њеном пра-вом, изворном 

називу. Погледати: фус-нота број 3. 
27 То се нарочито чини у члановима 4. и 5. поменутог закона. 
28 Члан 11. Закона. И у њему се опет, из „непознатих“ разлога, назив Оквирне конвенције ... Савјета Европе 

„допуњује“ нетачним и у њој непостојећим појмом „права“. Биће да се ради о истом аутору као и Закона о 

основном образовању и васпитању РС. 
29 Ради се о члану 5. Закона о измјенама и допунама Закона о заштити права парипадника национа-лних 

мањина, који у вези са предњим питањем гласи: „Образовне власти у БиХ, у оквиру свог обра-зовног програма 
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БиХ, а то значи и у РС, по себи, ex offitio, дужне да уведу наставу на језицима национал-

них мањина или макар елементарно подучавање о њиховим језицима, култури, ис-торији и 

традицији неке националне мањине, уколико то не захтијевају сами припа-дници 

националних мањина, односно бар једне од њих. Јер, у вези са тим питањем, како смо 

напријед показали, разликују се квалитет, степен и ниво облигација за ин-ституције власти 

које произлазе из Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у односу на оне 

изведене из Закона о заштити права припадника национа-лних мањина. Закон је, показали 

смо, према правима припадника националних ма-њина, нарочито кад су образовање, 

култура, језик и писмо посриједи, „шире руке“, дарежљивији, односно облигаторнији кад 

су дужности влâсти у питању, него европска Оквирна конвенција. Такође, аргументисали 

смо и неколике разлоге и кондиције због којих и у којима је то тако.                 

Разумије се, у колико-толико демократским друштвима, легислатива је дијале-

ктичка категорија, промјенљива варијабла. Ниједан закон није сакросанктно слово, нека 

окамењена структура без могућности иновација, измјена и допуна, па и ради-калних 

промјена. Законске норме се стално, уз већи или мањи отпор, мијењају, прилагођавају 

социјалним потребама и околностима унутар којих дјелују ос-новни друштвени 

чиниоци и субјекти. Оно што је у једном историјском тренутку или, пак, дужем 

временском периоду, односно друштвеним условима, уређењу, те политичком систему, 

поретку и владајућој гарнитури, било важећа норма, импера-тив за понашање, пропис који 

регулише поступке и обрасце дјеловања, у неком др-угом амбијенту, контексту и 

аксиолошкој конфигурацији, односно времену, није или не мора бити, односно људима, 

групама и друштву као цјелини ништа не значи и ни на шта их не обавезује. Те преинаке, 

посебно уколико се врше еволутивним методима и законским средствима, процедурално 

валидно, углавном имају свој ко-нтинуитет, одређену закономјерност. Тако је (било) и са 

легислативом из облас-ти образовања у Републици Српској у њеној 

двадесетогодишњој (20) историји, односно у постдејтонској политичкој егзистенцији 

БиХ. Кад је ријеч о сету иде-нтитетских закона (култура, језик, писмо, традиција, 

образовање, умјетност и сл.), онда за разумијевање актуелног третирања националних 

мањина у њима и норми-рања обавеза институција власти спрам њихових припадника и 

заштити права у појединим сферама егзистенције, а из чега се рашчитава укупан однос 

једног друш-тва према националним мањинама које живе у њему, поред наведеног, треба 

евоци-рати и актуелизовати и Закон о школи Републике Српске, који је у њој био на 

снази, упркос неколиким измјенама и допунама, све до доношења новог, тј. актуе-лног 

Закона о основном образовању и васпитању РС, 2004. године. Са становишта елаборације 

наше основне теме, посебно анализе легислативе којом се нормира и штити идентитет 

националних мањина у постдејтонској БиХ, речени закон је вишеструко интересантан. 

Прије свега ријеч је о закону који је in extenso, у цјелини преузет од законодавства 

Републике Србије30 из времена старе, друге Југославије, затим, у закону се још користио 

појам народност умјесто данашње категорије национална мањина, баш као и израз 

школа у значењу ововремене синтагме обра-зовни процес и установа заједно итд., али је 

речени законски пропис карактери-стичан по томе што је (био) увео одређене цензусе које 

                                                      
(предшколског, основног и средњег), обавезна су да у школама у којима ученици – припадници једне 

националне мањине чине најмање једну трећину обезбиједе образовање на језику те мањине, а ако чине једну 

петину да им омогуће додатну наставу о језику, књижевности, историји и култури мањине којој припадају, 

ако то захтијева већина њихових родитеља.“ Наведено према: Слободан Наградић, Легалитет националних 

мањина, цит. издање, стр. 83. 
30 У првим, посебно ратним, годинама политичке егзистенције Републике Српске, са свим називима које је 

она тада користила за своју номинацију, српски државотоврни ентитет унутар дејтонске БиХ увелико је 

користио законе и друге правне прописе Републике Србије. У првом реду из свих оних области у којима није 

(још) имао своје законе и прописе, а потом и из подручја у којима се традици-онално ријетко доносе нови 

закони. Осим Србије, Република Српска је тада, а и касније, користила и законе СФР Југославије, СРЈ, 

предратне СР Босне и Херцеговине, чак САП Војводине итд.  
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је требало задовољити уколико се хтјела и очекивала настава и на језику националне 

мањине, односно наро-дности. У том закону се, у више чланова чак, третира феномен 

образовања народ-ности/националних мањина и постулира обавеза власти да организују 

реализацију наставе и на језицима народности, односно националних мањина. На примјер, 

у члану 5. се експлицитно каже: „За припаднике народности наставни план и програм 

остварује се и на матерњем језику, или двојезично, ако се за упис у први разред пријави 

најмање 15 ученика.“ (курзив је наш – Н. С.)31 Другим ријечима, образовне власти су (биле) 

дужне за ученике припаднике народности/националних мањина организовати 

имплементацију наставног програма и на њиховом матерњем језику, али само уколико их 

је у први разред (било) уписано најмање 15. Штавише, едукација се обављала и 

двојезично32 , а школе су, уз сагласност министра образова-ња/школства или просвјете, 

могле и саме да организују двојезичну наставу или, пак, реализацију curiculum-a и на језику 

националне мањине/народности и за мање ученика од тог броја, који је био својеврсни 

Рубикон vis-a-vis обавезе државних власти спрам мањина етничке провенијенције. Дакле, 

по ономадној легислативи, тј. у првих десет поратних година, у Републици Српској, као 

дијелу дејтонске БиХ, на дјелу је био закон чија имплементација је подразумијевала и 

„производила“ праксу у којој су се језик и писмо неке националне мањине у наставном 

процесу кори-стили само уколико је у једном одјељењу/разреду, и то од почетка основног 

школовања, било уписано најмање 15% ученика припадника националних мањина, 

односно уколико у једном одјељењу/разреду нема најмање 15% ученика који 

припадају националним мањинама, без обзира колики (је) проценат припадника 

националних мањина живи(о) на територији под „јурисдикцијом“ „мјесно надле-жне“ 

основне школе, али у том случају трошкови наставног процеса падали су на саму школу. У 

том смислу речени закон није (био) ултимативан према властима. Наиме, уколико на 

одређеној „мјерној“ територији, односно у егземпларном школ-ском одјељењу ученика, не 

живи или не похађа наставу довољно припадника националних мањина, речених најмање 

15, онда образовне власти надлежне за ту тери-торију и образовну установу нису обавезне, 

не морају, чак и уколико могу, да организују наставу на националномањинском језику. С 

друге стране, и у том закону остало је неријешено питање шта (да) се ради у ситуацијама 

кад и ако сами припадници националних мањина не захтијевају да се у школе, које похађају 

дјеца њихових припадника, уведе настава на њиховом језику. Образовне власти то не би 

могле, тачније не смију својом вољом наметнути, све и кад би хтјеле. Тако бар ствари стоје 

према одредбама Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савјета Европе, која 

је, истине ради, легализована знатно касније у односу на прву верзију актуелизованог 

закона, баш као и закони о заштити права припадника наци-оналних мањина на нивоу БиХ 

и ентитета. Требало је, али није, и то ускладити, амандманима на речене законе, са 

императивима Конвенције. 

Ради комплетирања „слике“, односно попуњавања мозаика и учвршћивања/-

аргументисања представе о људским правима припадника националних мањина, а свега 

тога нема без увида и спознаје статуса и садржаја, обима и начина третирања националних 

мањина у нормативном поретку и вриједносној „мрежи“ којом су, данас и овдје, 

обухваћене, детерминисане, па и интериоризоване и те етничке заједнице, што је потребно 

                                                      
31 Члан 5. Закона о школи Републике Српске. Према: Закон о школи Републике Српске, „Службени гласник 

Републике Спске“, бр. 38/04 и 82/04, Бања Лука, 2004.; 

15 У случају кад су ученици припадници народности/национлне мањине похађали наставу на српс-ком језику, 

њима је обезбјеђивано „савлађивање наставног плана и програма матерњег језика са еле-ментима националне 

културе“, што је нормирано у једном од чланова поменутог закона. 
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за и предузима се с циљем што прецизнијег лоцирања и дескрипције њиховог друштвеног 

положаја у постдејтонској БиХ, треба на овом мјес-ту још истаћи, односно подсјетити на 

факт који(м) (се) колико-толико објашњава „фасцинација“ бројем 15, односно истим 

процентом (15%) припадника национал-них мањина на некој територији или у школском 

одјељењу, као што је то било у претходно поменутом, анализираном и цитираном Закону о 

школи Републике Српске. Речени закон је, као што смо навели, преузет из законодавства 

Србије, али је за аргументисање наше тезе овдје важније сазнање да је, истовремено са њим, 

у истој тој републици на снази био и примјењивао се још један закон који се експлицитно, 

директно и у цјелини односио на тзв. језичку материју, уређујући начин коришће-ња језика 

и писма под њеном јурисдикцијом. Ријеч је о Закону о службеној упот-реби језика и 

писма у Републици Србији, у којем су врло детаљно прописане кондиције и начин  

употребе језика и писма националних мањина. У том закону се помиње, фиксира и етаблира 

проценат од 15% припадника националних мањина на подручју неке локалне заједнице 

којима се мора обезбиједити несметана употреба њиховог матерњег језика и писма, 

наравно, уколико је оно различито од српске ћирилице, и то у свим медијима (не само 

медијима комуникације, него и другим медијима, као што су политика, спорт, судство, 

култура итд.), околностима, пово-дима и потребама. Из тог закона пропорција о 15% 

припадника националних мањина као релевантна за остваривање неких њихових права се 

затим проширила, попут неке заразе, и на друге законске пројекте у Србији, а потом и у 

Републици Српској и, на одређени начин, по аналогији, доспјела све до Закона о измјенама 

и допунама закона о заштити права националних мањина, у поглавље и чланове у којима се 

нормира облигација власти у БиХ да обезбиједе наставу на језицима националних мањина 

или подучавање о њиховим језицима, култури, историји, тра-дицији и сл, у зависности од 

тога да ли се ради о једној трећини или, пак, једној петини ученика неког одјељења основне 

школе. Објективно, обавезу али и дужност организовања наставе на језицима етничких 

мањина није лако реализовати, али се не смије од њих одустајати. 

♣♣♣ 

Анализа педагошке, идентитетске и неколике друге легислативе у Феде-рацији 

БиХ, тј. конкретних закона о основном и средњем образовању и третирању националних 

мањина у њима, затим о њиховом језику и писму, те о другим регија-ма постојања и 

дјеловања, је овдје изостављена из једноставног разлога што је фе-дерално законодавство 

из тих сегмената правно-политичке егзистенције наци-оналних мањина у тим 

законским актима готово идентично законским пропи-сима у Републици Српској, а 

њих смо довољно експлицирали у овој расправи па је искључена могућност да би се 

анализом законâ Федерације БиХ сад детектовале и идентификовале неке битне разлике и 

novum-и у односу на оно што се може споз-нати херменеутиком легислативе Републике 

Српске. Ако међу њима и има неких пажње вриједних разликовних детаља, њих има смисла 

и оправдања елаборисати само у контексту и приликом анализе имплементације и резултата 

које та легисла-тива уписује у конкретну, повијесну егзистенцију и упливише на друштвени 

поло-жај националних мањина у ововременој постдејтонској БиХ.    
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Марија Ристић 

5. Прикази жена у оријенталистичким делима српске визуелне 

културе XIX века 

 

Апстракт:  

Студије представљања жена у визуелној култури су новијег датума, због чега и  привлаче 

пажњу савремених истраживача. Циљ овог рада је представљање приказа жене у 

оријенталистичким делима српске визуелне културе са нагласком на раздобље деветнаестог 

века.  

Оријенталистичке сцене у српској деветнаестовековној култури служиле су за 

конструисање слике другог са намером да се путем визуелних кодова најширој јавности 

пласира информација о етичким ставовима. Уметници су конституисали приказе жена у 

складу са потребама и жељама наручиоца, односно, владајућим укусом. Оријенталистичке 

концепције проналазиле су далеки свет очуване традиције, али истовремено и простор за 

еротску фантазију којом је доминирала представа жене. У зависности од пројекције другог 

код Срба су формирани одређени типови њиховог визуелног приказа. Коришћењем 

одговарајућих штампаних извора, доступних ликовних остварења и документарних 

фотографија, ти прикази се могу разматрати приказана са два полазишта: еротског и 

традиционалистичког.  

Обједињавањем одговарајућих примера и њихових анализа, предметна тема покушаће да се 

контекстуализује и актуализује.  

Кључне речи: Представа жене, оријентализам, српска уметност, ХIX век, визуелно 

представљање, сусрет култура 

 

Увод 

Образовање елите у XIX веку довело је до њиховог прихватања и уобличавања 

аристократског схватања жене као отелотворене лепоте. У овом контексту лепота се тумачи 

нераздвојиво са изгледом тела, стилом одевања и гестовима, док је у другом плану лепота 

као физичка категорија портретских карактеристика. Женске представе су оличење оног 

што се од жене као људског бића очекује, баш као и од слике као уметничког дела. Тако 

лепота постаје симболички капитал жене. 

Присутна су вишеструка и вишеслојна виђења жене у српском сликарству 

деветнаестог века, док сам феномен постаје још сложенији када се рецепција виђења жене 

смести у контекст оријенталног, односно егзотичног или традиционалног. Појмом 

оријентализам, једним од кључних за овај рад, Едвард Саид означава облик категоризације 

једног дела света које постаје империјални пројект Запада.  Односно, оријентализам је 

конструисан као специјализовано поље западног академског знања које за предмет 

истраживања има Исток. Када се представе жена сагледавају у оваквим оквирима, онда се 

оне замишљају као егзотичне источњачке лепотице, традиционално васпитане, сакривене 

од мушких погледа. 

Овај рад има за циљ да прикаже представе жена у оријенталистичким делима српске 

деветнаестовековне уметности чији су творци – уметници имали задатак да пронађу и 
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дочарају оријенталистичку представу жене, пренесу на платно и задовоље прихваћене 

потребе друштва. Они су конституисали слику жене усклађену са њеним одразом у очима 

наручиоца и друштвеним статусом. 

Имајући у виду да уметник ствара свој језик симбола у оквиру општих знања простора и 

времена у којима делује, да се то одражава и утиче на начин на који он креира представу 

жене, започећемо анализу оријенталистичких женских приказа посматрану из угла два 

полазишта: еротског и традиционалистичког. 

 

1. Еротска пројекција оријенталне жене  
 

У европској култури XIX века оријенталистички прикази жена најчешће се изграђују 

на основу еротских пројекција.33 Притом, пожељно је нагласити да се идеали пожуде увек 

проналазе и наговештавају у друштвено допуштеним оквирима. Из тих разлога током XIX 

века, да би се приказала сфера пожуде, страсти и сексуалности, стварају се у визуелној 

култури дела која приказују жену изван оквира сопствене социјалне и културне сфере, како 

би се заштитио и задржао званични морал и жељена пројекција жене. 34 Са друге стране, у 

овом периоду конструишу се Западне фантазије које почивају на појмовима харема, 

исламских жена, изражене сензуалности женског тела35, честом тумачењу жена као објекта 

жеље и, у којима се Оријент36 сагледава као ‘’идеолошка фикција’’ коју је конструисао 

оријентализам као културолошка продукција.37 У том контексту, многобројни и разноврсни 

визуелни и литерарни радови створили су визије харема које су оформиле слику која 

рефлектује западњачке оријенталистичке фантазије које су примарно засноване на 

заблудама и имагинацијама, конструисаним на појмовима сексуалности, чулности, 

еротизма и варварства. 38  Занимљиво је споменути да је истовремено друштвена елита 

негирала присуство еротског и ласцивног у народној култури.3940 Када је реч о представљају 

еротског карактера у академском сликарству, то се остваривало наглашавањем тела, 

покрета и гестова. Стандардни топоси пожуде и сексуалности у XIX веку  представљају  

игра, пуштена и разбарушена коса, разоткривени делови груди и наглашено тело.41  

Често еротско акцентовање оријенталне жене везано је за игру, која је представљала 

оличење страсти. Паралела истоветних мотива проналазе се у књижевности, као на пример 

                                                      
33 Н. Макуљевић, ''Слика другог у српској визуелној култури XIX века'', Историја и сећање, Олга 

Манојловић Пинтар, ур. (Београд: ИНИС, 2006), 150. 
34 Исто. 
35 Ирена Ћирковић, ''Imagining the Forbidden: Representations of the Harem and Serbian Orientalism'', El 

Prezente Studies in Sephardic Culture vol.7, Елиезер Папо- Ненад Макуљевић, University of the Negev, Beer-

Sheva, 2013, 247. 
36 Више о Оријентализму видети у: Е. Саид, Оријентализам, Београд, 2000. 
37 М. Тимотијевић, Паја Јовановић : Галерија САНУ, [Београд], децембар 2009 - фебруар 2010 / [студијски 

текстови Мирослав Тимотијевић ; концепт изложбе и каталошке јединице Петар Петровић], 49. 
38 Ирена Ћирковић, ''Imagining the Forbidden: Representations of the Harem and Serbian Orientalism'', El 

Prezente Studies in Sephardic Culture vol.7, Елиезер Папо- Ненад Макуљевић, University of the Negev, Beer-

Sheva, 2013, 247. 
39 Н. Макуљевић, ''Слика другог у српској визуелној култури XIX века'', Историја и сећање, Олга 

Манојловић Пинтар, ур. (Београд: ИНИС, 2006), 150. 
40 O tome код Срба сведоче Вук Караџић и очуване збирке песама (песмарице). 
41 Н. Макуљевић, ''Слика другог у српској визуелној култури XIX века'', Историја и сећање, Олга 

Манојловић Пинтар, ур. (Београд: ИНИС, 2006), 151. 
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у Коштани 

Боре 

Станковића. 

Очигледан 

еротизам 

приказан је и 

у слици из 

Народног 

музеја где је 

приказана са 

подигнутим 

рукама тако 

да јој се види 

пазух. 42 

        Еротски 

прикази 

оријенталне 

жене често се 

заснивају на 

схватањима 

да је код њих 

задржана 

изворна природна лепота. Интерпретације оваквих становишта проналазе  се на многим 

делима Паје Јовановића: на фотографији Александријска играчица, сликама  Жена у 

оријенталној ношњи 43 , приказу крчмарице у Борби петлова, Играчици са мачевима, 

Арбанаској играчици и Играчици у Скадру44. Еротичност у друштвено допуштеној мери у 

делима Паје Јовановића примећује се већ у савременим приказима његовог сликарства. 

Павле Лагарић наводи да се он посветио ‘’култусу лепога- посветио се приказивању голог 

женског тела.. и ако је уметник у тим сликама дошао већ до крајњих граница невиности, 

опет се њему не може ни најмање пребацити, да је са тим сликама хтео да служи чулним 

пожудама данашњег доста изопаченог друштва’’. Попут Паје и његов брат Светислав 

сликао је жену еротских карактертистика45. Она се видљиво среће у делима Орјенталка и 

Ашиковање.46  

                                                      
42 Ирена Ћирковић, ''Imagining the Forbidden: Representations of the Harem and Serbian Orientalism'', El 

Prezente Studies in Sephardic Culture vol.7, Елиезер Папо- Ненад Макуљевић, University of the Negev, Beer-

Sheva, 2013, 255-256. 
43 М. Тимотијевић, Паја Јовановић : Галерија САНУ, [Београд], децембар 2009 - фебруар 2010 / [студијски 

текстови Мирослав Тимотијевић ; концепт изложбе и каталошке јединице Петар Петровић],  214. 
44 Играчица у Скадру на којој је приказана млада жена у оријенталној ношњи која игра уз музичку пратњу 

двојице црнаца. У основи оваквих представа почивала је жеља да се истакне еротичност женског тела, што 

се косило са морализаторским схватањима његове представе као естетског субјекта академске уметности. То 

је разлог што се еротичност на Јовановићевим представама жене исказују уздржано и у оквирима 

општеприхваћених норми. 
45 Ирена Ћирковић, ''Imagining the Forbidden: Representations of the Harem and Serbian Orientalism'', El 

Prezente Studies in Sephardic Culture vol.7, Елиезер Папо- Ненад Макуљевић, University of the Negev, Beer-

Sheva, 2013, 255-256. 
46 Н. Макуљевић, ''Слика другог у српској визуелној култури XIX века'', Историја и сећање, Олга 

Манојловић Пинтар, ур. (Београд: ИНИС, 2006), 151. 

Слика 1 - Паја Јовановић, Александријска 
играчица, 1899.1 

 

 Слика 2 - Александријска играчица, сликама  

Жена у оријенталној ношњи 
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Еротска пројекција оријенталне жене била је изузетно 

заступљена и многобројна, те се она среће и када није 

видљиво приказано женско тело. То је остварено у делу 

Фатима Владислава Титлебаха. Спутаност и скривена 

чулност недвосмислено је исказана прикривањем доњег 

дела лица велом а откривеним очима. 47  Управо овај 

мотив жене сакривене иза вела и пажљиво смештене у 

затворене просторије харема, био је једна од 

најизраженијих западњачких опсесија. 48  Европска 

оријенталистичка продукција створила је културолошку 

репрезентацију харема у форми митологије која је 

претежно заснована и уобличена на основу мушких 

фантазија о тешко докучивом и забрањеном женском 

свету, где је жена скривена иза вела и у неприступачним 

просторима. Многобројне овакве репрезентације су 

креиране са представама заснованим примарно на 

еротским и сексуалним односима. 49  Оваква дела 

визуелне културе, харем као посебан мотив који истиче 

чулност жене, формирају и конструишу помоћу 

сексуално провокативног и пожељног концепта. На таквим визуелним представама улога 

жене је сведена готово само на сексуални аспект и претежно из позиције сексуалног робља. 
50 

Ликовна репрезентација  харемских жена у деветнаестовековној Србији обликована 

је у зависности од националних и културолошких интереса. Тако се међу разноразним 

представама харема посебно издваја амблематско приказивање женске фигуре која је сама 

оличење свих оријенталистичких значења.51  

Као пример оваквих представа поновоћемо споменути дело Владислава Тителбаха, 

Фатима, лепотица Цариграда чији је лик заснован на основу стереотипа о оријенталним 

женама. То је идеализована представа жена ласцивног и егзотичног садржаја. Овакви 

стереотипи стварали су представу о женској појави која има за циљ да изазове осећај 

мистерије, али истовремено и доступности и провокације.52 Тителбах са намером користи 

и познато муслиманско име како би целокупну атмосферу слике посматрачу наметнуо као 

реалну. 53  Сличним методама се служи и Паја Јовановић када представља харем. Он 

приказује аутентичну отоманску архитектуру у коју смешта визуелне детаље, као што су 

мали сто, ћилим, јастуци.. који би алудирали на харемски свет.54 

                                                      
47 Н. Макуљевић, ''Слика другог у српској визуелној култури XIX века'', Историја и сећање, Олга 

Манојловић Пинтар, ур. (Београд: ИНИС, 2006), 151. 
48 Ирена Ћирковић, ''Imagining the Forbidden: Representations of the Harem and Serbian Orientalism'', El 

Prezente Studies in Sephardic Culture vol.7, Елиезер Папо- Ненад Макуљевић, University of the Negev, Beer-

Sheva, 2013, 247. 
49 У том контексту Едвард Саид доводи у везу личне утиске путописаца са еротиком и егзотиком, које су 

обликовале империјалистичку политичку преокупацију и опсесију древним митовима, у оријентализацију 

Оријента. 
50 Ирена Ћирковић, ''Imagining the Forbidden: Representations of the Harem and Serbian Orientalism'', El 

Prezente Studies in Sephardic Culture vol.7, Елиезер Папо- Ненад Макуљевић, University of the Negev, Beer-

Sheva, 2013, 250. 
51 Исто, 251. 
52 Исто, 251-252. 
53 Исто, 252-253. 
54 Исто, 252-253. 

Слика 3  - Светислав Јовановић, 

Оријенталка, 1905-1910                                      

Светислав Јовановић, Ашиковање, 1901. 
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                    1.                                       2.                                     3.                                      4. 

__________________________________ 

1. Владислав Тителбах, Фатима – цариградска лепотица, репродукција у „Искра“, бр. 13, 

година 1, Београд, јули 1898. 

2. Паја Јовановић, Жена у оријенталној ношњи, средином 1880-их, уље на дасци, 36×24 цм, 

Национални музеј у Београду 

3. Паја Јовановић, У харему, уље на платну, 76×61 цм, приватна колекција 

4. Светислав Јовановић, На балкону, репродукција у „Нова Искра“, бр.12, година 4, Београд, 

децембар 1902. 

 

 

 
                          5.                                               6.                                                       7. 

________________________________ 

5. Катарина Ивановић, Гатање, 1865-70., уље на платну, 75×89 цм, Народни музеј у 

Београду 

6. Бета Вукановић, После купања (гатање), 1906., уље на платну, 105×176 цм, Народни 

музеј у Београду 

7. Владислав Тителбах, Мухамеданка из Ниша, репродукција у Српске илустроване новине, 

бр. 27, година 2, Нови Сад, аугуст 1882 

 

2. Традиционалистичка пројекција оријенталне жене 

 

За разлику од претходног дела рада овде се представа жене и њена репрезентација у 

ликовном стваралаштву посматрају из угла носиоца вредности традиционалног друштва. У 

оријенталистичким концепцијама проналажен је свет очуване традиције.55 Посматрана у 

овом контексту, жена собом носи улоге вредне домаћице, пожртвоване мајке, послушне 

кћерке, одане и верне супруге, а и многе друге. То је имало за последицу да у овом периоду 

жена постаје симболични стожер породичног дома све израженије индивидуалности. 

                                                      
55 Е. Саид, Оријентализам, Београд, 2000. 
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У другој половини и крајем XIX века европско друштво карактерисали су криза 

грађанског поретка, јачање феминистичких покрета, као и преиспитивање друштвено 

наметнутих улога жена. Из тога је произашло да националисти и конзервативци у 

фолкорним и оријенталним друштвима препознају и наметну традиционалне вредности. 

Оваква друштвена атмосфера довела је и до конзервативно-традиционалистичких 

карактеристика у приказима жене у визуелној култури оријентализма.56 Отуда се у оквиру 

традиционалистичке представе жена углавном појављује  у наративима везаним за 

приватни простор породичног дома. 

Као изванредан пример оваквог визуелног представљања традиционалне женске 

улоге послужиће нам поједина дела нашег чувеног академског сликара Паје Јовановића57. 

Критика традиционалне естетике омогућава да се феномен жене у његовим делима салгеда 

као идеолошки естетски субјекат. 58  На већини његових портрета жена је смештена у 

затворени простор, најчешће у репрезентативни део породичног дома задржавајући тон 

традиционалног као трајне вредности елитног друштва, његове културе и уметности. 59  

Истакнути пример оријенталистичке представе жене у академском сликарству Паје 

Јовановића остварен је на слици Кићење невесте.  

 
Слика 4 - Паја Јовановић, Кићење невесте, 1885-1886. 

Овде је вешто приказан један од сегмената свадбе- најсвечанијег и симболички 

најзначајнијег породичног чина јер управо свадба рефлектује читав систем друштвених 

вредности. Паја Јовановић у том контексту остварује своју композицију. Зналачки 

                                                      
56 Н. Макуљевић, ''Слика другог у српској визуелној култури XIX века'', Историја и сећање, Олга 

Манојловић Пинтар, ур. (Београд: ИНИС, 2006), 150. 
57 Više o Paji Jovanoviću i srpskoj umetnosti ovog vremena u: З. Антић, Паја Јовановић, Београд, 1970., Н. 

Кусовац, Српско сликарство XVIII и XIX века, Београд, 1987. 
58 М. Тимотијевић, Паја Јовановић : Галерија САНУ, [Београд], децембар 2009 - фебруар 2010 / [студијски 

текстови Мирослав Тимотијевић ; концепт изложбе и каталошке јединице Петар Петровић], 23. 
59 Исто, 40. 
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распоређује актере слике како би дочарао атмосферу породичног патријархалног дома, где 

је свакако традиционалност главна особеност. У средини је приказао младу девојку која се 

припрема за венчање. са њене леве стране девојчица са пажњом прати како жена и старица 

помажу невести у припреми. Вероватно су то мајка и бака младе, док су у позадини у 

шаљивом разговору друге млађе жене. Помоћу овако распоређених карактера, Јовановић је, 

ликовним језиком, исказао невиност и чедност невесте, значај старијих у преношењу знања 

млађима, континуитет традиционалног поретка и наговештај брачног живота. Са друге 

стране посматрано, овакво представљање жене као носиоца визуелног продужетка 

свакодневнице, наметнуто стандардима патријархалног морала, смешта жену изван главних 

друштвених токова, изван јавних простора који се најпре доживљавају као ‘’ мушки ‘’ 

простори. Такође, то доприноси да се овакве представе посматрају као оличење 

ограничености мушког погледа.60 

Традиционална улога мајке је присутна и у наративима везаним за јавни живот 

заједница у којима се она приказује као чувар породице. Тако на слици Умир крви, од истог 

аутора, мајка чврство држи у наручју дете, док је муж изложен сукобу.61 Требамо имати на 

уму да сликарство Паје Јовановића увек одражава конзервативна схватања европског 

елитног друштва у времену у којем ствара. 62   На овој композицији улога жене је 

представљена секундарно. Са том намером још доследније је акцентована женска улога у 

делу Повратак чете Црногораца из боја. У оба ова наратива она је само сведена на немог 

посматрача.63 

 
Слика 5 - Паја Јовановић, Умир крви, 1899. 

                                                      
60 Исто, 209- 211. 
61 Н. Макуљевић, ''Слика другог у српској визуелној култури XIX века'', Историја и сећање, Олга 

Манојловић Пинтар, ур. (Београд: ИНИС, 2006), 152. 
62 М. Тимотијевић, Паја Јовановић : Галерија САНУ, [Београд], децембар 2009 - фебруар 2010 / [студијски 

текстови Мирослав Тимотијевић ; концепт изложбе и каталошке јединице Петар Петровић], 23. 
63 Исто, 47. 
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Слика 6 - Паја Јовановић, Повратак чете Црногораца из боја, 1889. 

Када говоримо о утврђивању оријенталистичких представа споменућемо и путописе 

као значајан извор, у којима је простор Балкана64 обезбеђивао егзотичну позадину. Тако су 

на пример европски путници традиционално препознавали у исламском свету жене јаких 

страсти сузбијених друштвеним конвенцијама, док су истовремено маштали о унутрашњем 

животу харема у којем су замишљали да обитавају лепотице сакривене испод вела.65 

Закључак 

Приказивањем оријенталистичких сцена у српској визуелној култури XIX века био је и 

један од видова помоћу којег се креирала слика другог. Потреба за визуелизовањем слике 

другог лежи у њеној манипулативној моћи, јер она не представља пуки одраз дешавања већ 

активног чиниоца. Помоћу ње покретала су се осећања и манипулисало се у жељеном 

правцу. Путем визуелних кодова најширој јавности се пласира информација о етичким 

ставовима. Са друге стране посматрано, сложеност концепције слике другог у визуелној 

култури показује развој и стање српског друштва и сву комплексност политичког и 

културног живота.  

Оријенталистичке концепције проналазиле су далеки, тешко докучиви и егзотичан 

свет  у којем су заступљени страшни и занимљиви догађаји и обичаји, свет очуване 

традиције, али и простор за еротску фантазију. У зависности од пројекције другог код Срба 

формирани су и типови њиховог визуелног приказа. Жена у оријенталном контексту може 

да буде приказана са два полазишта: еротског и традиционалистичког. 

Еротски прикази оријенталне жене заснивају се на изворном представљању њене 

природне лепоте, чулности, сензуалности, као и честом тумачењу жена као објекта жеље. 

У академском сликарству то се остваривало наглашавањем тела, покрета и гестова. 

Најчешће је жена приказивана док игра, пуштене и разбарушене косе, разоткривених делова 

груди. Како би дочарали атмосферу Оријента уметници су  жене приказивали у 

просторијама харема служећи се мушким фантазијама о егзотичним женама, изражене 

сензуалности тела, скривене у недозвољеним просторијама. 

У оквиру традиционалистичке представе жена углавном појављује  у наративима 

везаним за приватни простор породичног дома. Како уметност постаје инструмент 

                                                      
64 Више о простору Балкана видети у: Марија Тодорова, Имагинарни Балкан, 2006. 
65 Н. Макуљевић, ''Слика другог у српској визуелној култури XIX века'', Историја и сећање, Олга 

Манојловић Пинтар, ур. (Београд: ИНИС, 2006), 150. 
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уобличавања пожељног критеријума заснованог на трајним и објективним категоријама 

лепог, које подразумевају поклапање моралног и естетског суда, жена је приказивана као 

узорна жена, пожртвована мајка, одана и верна супруга посвећана и апсолутно предана 

породици. 

Иза оваквих споменутих и разматраних репрезентативних улога жена у 

оријенталистичким представама деветнаестовековног сликарства, уочава се да је и даље у 

време настанка ових дела почивала женска друштвена и економска зависност од мушкарца, 

и у том смислу жена је у свету уметности остаје више објекат, него субјекат.  
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Милко Бабић, инспектор-просвјетни савјетник 

Републички педагошки завод Републике Српске 

6. Тестови знања у физици 

 

Апстракт.  У раду су дати практични савјети за прављење тестова (низова задатака 

објективног типа). Наведене су карактеристике квалитета тестова, дати су примјери 

задатака отвореног и затвореног типа. На примјеру је показана израда плана теста и 

одређивање броја задатака за сваки ниво сложености. Такође су за сваки ниво сложености 

задатака наведени примјери и дата упутства за писање задатака. У завршном дијелу су дати 

елементи статистичке обраде резултата теста и начини његовог оцјењивања. 

Кључне ријечи: тестови знања, низ задатака објективног типа, физик. 

Увод 

Важећи правилници о оцјењивању ученика у основној и средњој школи прописују бројне 

начине оцјењивања ученика који се могу свести на три облика:  

- усмене провјере знања и постигнућа,  

- писмене провјере и  

- практични рад (лабораторијске вјежбе, постери, презентације, цртежи, модели, домаћи 

задатак,  изложбе радова, писање есеја, резултати истраживања и сл.) 

Писмени вид провјеравања ученика у настави физике се проводи најчешће путем 

контролних радова и тестова знања (низова задатака објективног типа).  У стручној 

литератури тестови се дијеле на баждарене или стандардизоване тестове (тзв. прави 

тестови) и небаждерене или нестандардизоване тестове. Небаждерени тестови се често 

називају и низови задатака објективног типа. Наставници у пракси најчешће користе низове 

задатака објективног типа које самостално креирају. 

Низ задатака објективног типа је инструмент  скључиво за интерну употребу. Код 

њихове израде треба се придржавати правила као и код израде стандардизованих тестова. 

Ако су квалитетно израђени могу имати метријске карактеристике готово као 

стандардизовани тестови знања. 

Метријске карактеристике тестова знања (карактеристике квалитета тестова) 

Да би тест испунио своју улогу мора испуњавати метријске карактеристике: ваљаност, 

објективност, осјетљивост, и поузданост. 

Ваљаност теста. Тест је ваљан ако мјери оно чему је намјењен. О овоме се води 

рачуна приликом израде плана теста. Тада се врши избор тема које су битне и које ће бити 

предмет теста и одређује број питања по нивоима сложености. 

Објективност теста. Резултат примјене теста треба да зависи искључиво од 

стеченог знања ученика, а не од субјективне интерпретације онога који тест примјењује и 

оцјењује. Ако је тест знања објективан различити испитивачи прегледајући исти тест доће 

ће до истог резултата. Из овог разлога за тестове су погоднији задаци затвореног типа.  

Поузданост 

Ако исти наставник два пута оцјењује исту задаћу мала је вјероватноћа да ће једнако 

оцијенити, на скали школских оцјена од 1 до 5 грешка износи у просјеку 1,17 оцјене. Тест 
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је поуздан ако исти оцјењивач даје исту оцјену за исти рад без обзира на број прегледа тог 

рада и временског размака између њих. 

Осјетљивост теста представља карактеристику теста помоћу које можемо 

разликовати ученике с обзиром на њихова знања која представљају предмет мјерења.  

Врсте тестова знања према функцији  [1] 

Према намјени (функцији) тестови знања могу бити нормативни (класични) и 

критеријумски. Нормативни тестови су тако конципирани да у основи мјере индивидуалне 

разлике у постигнућу ученика. Резултати теста се интерпретирају у односу на друге ученике 

(у односу на просјек популације). Критеријумски тестови знања омогућавају да се утврди 

шта и до ког нивоа су ученици научили у неком предмету. За израду и примјену 

критеријумских тестова битна је претпоставка да постоје дефинисани васпитно-образовни 

циљеви (стандарди) које је потребно достићи у настави одређеног предмета. 

Низови задатака објективног типа (у даљем тексту тестови) састоје се од бројних 

задатака (квалитативних и квантитативних) на које ученици кратко одговарају. Начин 

одговора предвиђен је самом формулацијом задатка.  

Задаци у тесту могу бити отвореног и затвореног типа. У задацима отвореног  типа 

ученик сам пише свој одговор, а у задацима затвореног  типа ученик на неки начин бира 

одговор између неколико понуђених одговора. 

 

Примјери задатака отвореног  типа. 

 

1. Како дефинишемо убрзање? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Од чега зависи интензитет силе отпора средине? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Убрзање Земљине теже расте од екватора према половима. Објасни зашто? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

На овакве задатке је могуће на више начина дати тачан одговор и на много више начина 

дати дјелимично тачан одговор. То пред наставника  ставља тежак задатак  приликом 

бодовања одговора. Истраживања су показала да би различити наставници различито 

бодовали исти одговор. 

  

Седам, најчешће кориштених, типова задатака затвореног типа [2]. 

 

1. Задаци облика тачно / нетачно 

 Међусобни судари молекула идеалног гаса, као и судари молекула гаса са задивома посуде 

у којој је он затворен, су нееластични. 

    а) ДА    б) НЕ 

2. Вишеструко тачно / нетачно 

За сваки од наведених исказа заокружите ДА ако је исказ тачан или НЕ ако је нетачан 

1. Сила је векторска величина  ДА / НЕ 

2. Јединица за убрзање је m/s2  ДА / НЕ 
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3. Динамика проучава услове мировања тијела ДА / НЕ 

4. Јединаица за силу 1N је исто што и kgm/s   ДА / НЕ 

3. Задаци алтернативног избора 

Производ масе и брзине тијела назива се: 

а) сила б) импулс 

4. Задаци вишеструког избора 

Авогардов број је једнак: 

   а) количини молекула у 1 g  било које супстанце 

   б) количини молекула у 12  kg  угљениковог изотопа 12С 

   в) средњој кинетичкој енергији количине од 1023
  молекула 

   г) количини молекула или атом у 1 molu  било које супстанце 

 

5. Задаци придруживања 

На линији испред физичке величине (константе) упиши број испред одговарајуће јединице 

мјере: 

 

__________ топлотни капацитет    1. m3 

__________ притисак     2. m/s 

__________ запремина     3. J/kgK 

__________ густина     4. l 

__________ средња квадратна брзина молекула  5. J 

__________ унутрашња енергија    6. kg/mol 

     7. kg/m3 

     8. J/K 

     9. N/m2 

6. Задаци комплексног придруживања 

Изотермски процес на сликама (а), (б) и (в) , представљен је графицима: 

 

    а) 1, 5, 7 б) 1, 6, 8 г) 2, 4, 9  д) 1, 6, 7  

 

  

  
               (а)  (б)          (в) 

 

 

 

7. Скуп задатака који се односи на дати контекст [4] 

 

p 

T 

p 

T 

V 

V 

1 
2 

3 

4 

5 6 

7 
8 

9 
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Посматрајте скицу (десно) док одговарате на 

сљедећа три питања.  

Скица описује клизање блока без трења низ 

рампу. Осам нумерисаних стрелица на скици 

означавају  различите смјерове који су понуђени 

у одговорима.  

1.  Смјер убрзања блока када је у положају  I , је 

најбоље представљен стрелицом која је 

означена бројем: 

A) 1  B) 2  C) 4  D) 5        E) Ниједна од стрелица, убрзање је 

нула. 

2. Којом стрелицом је најбоље представљено убрзање блока када је у положају II ? 

A) 1  B) 3  C) 5  D) 7   E) Ниједна од стрелица, убрзање је 

нула. 

3. Којом стрелицом је најбоље представљено убрзање блока када је у положају III (када 

напусти рампу) ? 

A) 2  B) 3  C) 5  D) 6        E) Ниједна од стрелица, убрзање је 

нула. 

План теста 

Планом теста се одређује шта се тестом провјерава. Планирање теста се изводи у два 

корака. У првом кораку се прави списак тема које обухвата тест. Тестови се обично праве 

тако да обухватају једну или више тематских цјелина. Свака од тематских цјелина састоји 

се од одређеног броја тема. За ову етапу је најбоље употребити програм предмета и на 

основу њега одабрати тематску цјелину(е) и теме које тест обухвата. Најчешће неће бити 

могуће да се тестом обухвате све теме и на наставнику је да одабере најважније теме које 

најбоље одсликавају  суштину програма предмета. Списак тема са процентуалним учешћем 

тематских цјелина  у тесту чини садржај плана и дат је у табели 1. Процентуално учешће 

тематске цјелине у тесту се по правилу одређује на основу броја часова који су утрошени 

за њену реализацију. 

 
Табела 1. Могући план теста који обухвата физику за први разред гимназије општег смјера у првом 

полугодишту. У првој колони је дата процентуална заступљеност сваке тематске цјелине у тесту 

и теме (појмови) које ће се провјеравати. 

 

Садржај Ниво 

знање/ 

присјећање          разумијевање         

примјена 

       30% 40% 30% 

Мјерење физичких величина 10% 

        значајне цифре 

        апслолутна грешка мјерења 

        релативна грешка мјерења 

 

Кретање  50% 

        брзина  

        кретање сталном брзином 

        убрзање 

        кретање у гравитационом пољу 

        кружно кретање материјалне тачке 

 

Сила 40%  
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       Први Њутнов закон 

       Други Њутнов  закон 

       Трећи Њутнов закон 

       Сила трења 

       Неинерцијални референтни системи 

 

У другом кораку  одређује се у процентима број задатака по нивоу сложености за 

сваку тематску цјелину (друга колона у табели 1). Нивои сложености су наведени на основу 

Блумове таксономије прилагођене конкретном случају. 

Ниво „знање/присјећање“ обухвата задатке која тестирају памћење чињеница и 

дефиниција.  Одговор на задатак овог нивоа налази се у уџбенику у неизмјењеном облику 

и ученик треба само да се присјети причитаног. 

Примјер задатка нивоа “знање/присјећање“ 

У којој од сљедећих комбинација су све три величине векторске: 

     а) брзина, пут, помјерај 

     б) брзина, пут, убрзање 

     в) брзина, помјерај, убрзање 

     г) ни у једној од датих комбинација 

Ниво „разумијевање“  захтјева од ученика да објасни ново на основу већ наученог на 

квалитативни начин.  Одговор на питање оваквог нивоа се не налази у уџбенику у 

експицитном облику али се одговор може дати закључивањем на основу чињеница, закона 

и примјера  копји су наведени у уџбенику. 

Примјер задатка нивоа „разумијевање“ 

Аутомобил се креће сталном брзином по криволинијској путањи приказаној на слици. У 

којој кривини (1 или 2) је веће убрзање аутомобила? 

 

а) 1   

б) 2 

в) у обје кривине је исто 

г) аутомобил нема убрзање јер му се  

   брзина не мијења 

 

Ниво „примјена“ означава задатке који захтјевају проширење наученог на новим 

примјерима и која додатно изискују нумеричка израчунавања.  

 

Примјер задатка нивоа „примјена“ 

Жена тежине 6,0 . 102 N се вози лифтом са првог на шести спрат. Када се лифт 

приближава шестом спрату, он смањује своју брзину са 8,0 на 2,0 m/s за 3,0 s. Колика је 

средња сила којом под лифта дјелује на жену за вријеме овог интервала од 3,0 s? 

A) 120 N  B) 480 N   C) 600 N    

D) 720 N  E) 1200 N 

Проценат учешћа задатака по нивоима сложености потребно је написати прије него 

што је иједан задатак написан. Проценат за сваки ниво сложености се одређује према врсти 

школе (основна, средња) и према специфичностима занимања, тако да ће негдје бити више 

задатака присјећања и разумијевања а мање примјене, а негдје обрнуто. 

1 
2 
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Табела 1 се лако претвара у број задатака за сваку тематску цјелину и сваки ниво 

сложености када се одлучимо колико задатака садржи тест. Тако да се одреди колико 

задатака и ког нивоа сложености треба написати за тематску цјелину Сила поступа се на 

сљедећи начин. Проценат учешћа те теме у тесту према табели 1 је 40% а у децималном 

облику је 0,40, а задатака нивоа присјећања је 30 % или 0,30. Ако у тесту има укупно 26 

задатака број задатака нивоа присјећања за тему сила је 0,4*0,3*26=3,12, тј. 3 задатка. На 

сличан начин за поменуту тематску цјелину број задатака нивоа разумијевање је 4 а број 

задатака нивоа примјена је 3. Када се израчуна број задатака за сваку тематску цјелину и 

сваки ниво сложености остаје само да се број задатака за тематску цјелину расподијели по 

темама (појмовима), тако да се обухвате све планиране теме (појмови) и при томе испуни 

услов о броју задатака за сваки ниво сложености као што је то приказано у табели 2. 

Табела 2. Број питања по нивоима сложености за тематску цјелину Сила у тесту који садржи 

26 питања. Свака тема из плана је обухваћена најмање једним питањем. 

Садржај Ниво 

Присјећање          Разумијевање         

Примјена 

       30% 40% 30% 

Сила 40% 

       Први Њутнов закон 

       Други Њутнов  закон 

       Трећи Њутнов закон 

       Сила трења 

       Неинерцијални референтни системи 

 

/ / 

 / / 

 / / 

/ / 

 / / 

 

Тест пројектован помоћу плана теста ће много боље представљати садржаје и бити 

одмјеренији у захтјевима према ученицима него што би то учинио тест написан директно 

из наставникове главе. 

Писање задатака за тест 

Написати добре задатке за тест није  лаган  посао.  Неки принципи и основна упутства могу 

у томе помоћи. 

- Изразити задатак што је могуће јасније и прецизније. 

- Користити једноставне ријечи и фразе. 

- Укључити све неопходне напомене. 

- Избјегавати навођење на тачан одговор. 

- Увјерити се да одговор није очигледан некоме ко нема посебна знања која се стичу у 

оквиру предмета ( да на резултат не утиче вјештина ученика да без знања погоди одговор). 

- Увјерити се да идеја коју тестира задатак није беззначајна. 

- Увјерити се да је одговор на задатак недвосмислено тачан. 

Број задатака у тесту треба да је довољно велики да омогући што боље раздвајање 

ученика по нивоима постигнућа тј. тест мора имати задовољавајућу осјетљивост.. При томе 

треба узети да за задатке затвореног типа постоји вјероватноћа случајног одабира тачног 

одговора. Ученик који насумично погађа одговоре ће у просјеку остварити половину бодова 

у задацима тачно/ нетачно или задацима са понуђена два одговора., трећину бодова на 

задацима вишеструког избора са понуђена три одговора, а једну четвртину бодова на 

питањима вишеструког избора са понуђена 4 одговора итд. Процјена доње границе броја 

бодова (L) на тесту ће бити: 

      5432
5

1

4

1

3

1

2

1
NNNNL     (1) , гдје је: 

N2 - број задатака са понуђена 2 одговора, 
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N3 - број задатака са понуђена 3 одговора, 

N4 - број задатака са понуђена 4 одговора, 

N5 - број задатака са понуђених 5 одговора. 

Укупан број бодова на тесту (U) је горња граница и једнака је једноставно броју задатака у 

тесту (један задатак - један бод). 

54321 NNNNNU   

Добра процјена ширине интервала у коме ће се налазити резултати теста је LU  . 









 543254321

5

1

4

1

3

1

2

1
NNNNNNNNNLU  односно 

5432
5

4

4

3

3

2

2

1
NNNNLU   

Из претходне формуле је видљиво да осјетљивости теста најмање доприносе задаци 

типа тачно/нетачно (или са два понуђена одговора). Што је више понуђених одговора већи 

је допринос таквог задатка ширини интервала у коме су резултати теста. 

Статистика теста 

Статистика појединих задатака 

Тест је изграђен од скупа задатака, али сви задаци која напишемо нису једнако 

добри. Један важан критеријум доброг задатка је његов допринос осјетљивости теста тј. 

његов допринос ширењу интервала у ком се налазе бројеви бодова резултата теста [3]. 

Ниво тежине задатка је дефинисан као однос броја ученика који су исправно 

одговорили на задатак и укупног брја ученика који су радили тест. 

Тежина = исправни одговори/укупни одговори. 

Очигледно је да ако свако погрешно одговори на задатак, да је његов ниво тежине 

једнак нули. Ако сви ученици тачно одговоре на задатак, његова тежина је 1. Једнако 

бескорисни су и једни и други као врста задатака. Идеалан ниво тежине је половина између 

шансе случајног избора исправног одговора и 1 за сваки задатак. Нпр. задатак са два 

понуђена одговора има шансу случајног избора 0,5 па је његов идеални ниво тежине 0,75. 

Задатак са 4 понуђена одговора има шансу случајног избора 0,25 има идеални ниво тежине 

0,625, а задатак са понуђених 5 одговора 0,6. 

У пракси ће мали број задатака имати идеални ниво тежине. Онај ко прави тест ће 

морати да се задовољи неким прихватљивим интервалом. Нпр. за задатак са 5 понуђених 

одговора прихватљив би био задатак које има ниво тежине у интервалу 0,4 до 0,8. 

Друга карактеристика задатка је индекс раздвајања или индекс 

дискриминативности. Када правимо задатак ми желимо да тачан одговор на питање да 

ученик који зна одговор и да истовремено ученик који не зна одговор - одговори погрешно.  

Да се одреди индекс раздвајања поступа се на сљедећи начин. Након урађеног и 

прегледаног теста одвоји се 27% најбоље урађених радова и 27% најлошије урађених радова 

(горња и доња група) затим се за сваки задатак израчуна индекс раздвајања  

      
N

CC
D

dg 
  гдје је : 

gC - број тачних одговора за дати задатак у горњој групи, 

dC - број тачних одговора за дати задатак у доњој групи, 

N - број ученика у горњој групи (или доњој, јер су ти бројеви исти). 
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Индекс може имати вриједност од -1 до +1. Ако сви ученици из горње групе одговоре 

тачно, а ниједан ученик из доње групе, тада задатак савршено раздваја учнике и његов 

индекс је D=+1 . Ако више тачних одговора дају ученици из доње групе него из горње, 

индекс D је негативан - сигнал израђивачу теста да нешто није у реду са поставком задатка. 

Низак али позитиван D уз расподјелу нетачних понуђених одговора могу да укажу на пут 

према побољшању задатка, а задатак може послужити као костур око кога се може 

направити бољи задатак. У пракси је прихватљива доња граница од 0,3 за индекс раздвајања 

задатка. 

Статистичка процјена теста 

Могуће је прије употребе теста израчунати очекивану средњу вриједност резултата теста и 

стандардну девијацију под претпоставком  да су одабрани идеални задаци. Ако се тест 

састоји од 10 задатака тачно/нетачно (N2=10), 10 задатака са 4 понуђена одговора (N4=10) и 

20 задатака са 5 понуђених одговора (N5=20) процијењена средња вриједност резултата 

теста ће бити x . 

brojslucajan
brojslucajanbrojmaks

x 



2

.
 

maks. broj (U) је максималан број бодова у тесту и по правилу је једнак броју задатака у 

тесту. 

slucajan broj (L) је број бодова које би имали ученици ако би само покушавали да погоде 

тачне одговоре (и не читајући задатке). Тај број се може израчунати према формули (1). 

За наведени примјер теста од 40 задатака: горња граница U=40 ,  случајан број бодова 

  5,1120
5

1
10

4

1
10

2

1
L  а средња вриједност 8,255,11

2

5,1140



x . 

Оптимална вриједност стандардне девијације (S) је 1/6 од корисног распона теста. 

6,4
6





LU

S  

Према томе за наведени тест од 40 задатака и датог састава за очекивати је да ће 68% 

ученика имати резултат у интервалу 6,48,25  . Што су задаци бољег нивоа тежине и 

индекса раздвајања то ће резултати теста бити ближе очекиваним. У овим израчунавањима 

је претпостављено да ће резултати теста имати нормалну расподјелу, а не искошени у 

страну виших или нижих резултата. Ово вјероватно није лоша претпоставка за велики 

узорак (велика одјељења) али можда неће бити оправдана за мала одјељења. 

Оцјењивање теста 

Релативни (компаративни) критеријум се користи за оцјењивање нормативних 

тестова и садржи претпоставку о нормалној расподјели ученичких постигнућа. Резултати 

ученика дијеле се према нормалној расподјели у категорије којима се додјељују 

одговарајуће оцјене нпр. <10% недовољан, 10-30% довољан, 30-70% добар, 70-90% врло 

добар, 90-100% одличан. 

Апсолутни критеријум користи се за оцјењивање критеријумских тестова. 

Наставник унапријед одреди која количина показаног знања одговара којој оцјени. Нпр. 61-

70% довољан,  71-80% добар, 81-90% врло добар, 91-100% одличан.  

Правилник о оцјењивању у средњој школи прописује апсолутни критеријум: 

0-40% недовољан, 41-55% довољан, 56-70% добар, 71-85% врло добар, 86-100% одличан . 
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7. АНАЛИЗА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА СТУДИЈСКОМ 

ПРОГРАМУ ФИЗИКА ПМФ У БАЊАЛУЦИ ШКОЛСКЕ 

2015/2016 ГОДИНЕ 

Резиме.  

У овом раду извшена је детаљна анализа  пријемног испита из физике на Студијском 

програму физика, у школској 2015 - 16. години. Представљени су резултати пријављених 

кандидата по областима: механика, термодинамика, електромагнетиза и оптика. Анализом 

добијених података са пријемног испита, као и оцјена ученика из средње школе, те врсте 

школе из које долазе кандидати, добио се увид у степен знања кандидата из физике које 

доносе из средње школе. Овде представљени резултати могу да послуже као смјернице 

професорима физике за припремање ученика који имају жељу да студирају физику. 

Кључне ријечи. Пријемни испит из физике, Студијски програм физика, настава, наставни 

процес. 

УВОД 

Студијски програм физика је основан 1994. године, под називом Одсјек за физику на 

Филозофском факултету, Универзитета у Бањој Луци. Од оснивања факултета до данас 

дипломирало је 57 студената. Од укупног броја дипломираних, једну трећину чине студенти 

који су завршили Педагошку академију, па су се накандно уписали на факултет. 

 Општи проблем који се јаваља сваке године при упису нових студената јесте слаба 

заинетесованост свршених средњосколаца, те низак ниво знања средњосколског градива 

физике и математике, што је неопходно за успјешно студирање. 

 Један од кључних разлога за тренутну ситуацију је начин на који се данас изводи 

настава физике у основним и средњим школама, незаинетересованост самих ученика, те 

слаба или готово никаква оперемљеност школских лабораторија. Посебну тешкоћу током 

студија представљају слабо заступљене лаборатојиске вјежбе у средњосколској настави, па 

студенти долазе са готово никаквим предзнањем што се тиче рада у лаборатоији. 

 Одсуство креативног односа у наставном процесу има дугорочне негативне 

посљедице. То се  види на пријемним испитима техничких факултета и природних наука. 

Уочава се да ученици средњих школа не успијевају ријешити једноставне задатке из физике 

и математике. Истовремено је број кандидата обично недовољан и не покрива број 

слободних мјеста на наведеним факултетима. 

АНАЛИЗА И РЕЗУЛТАТИ 

 За  упис на Студијски програм физика за школску 2015/2016 годину пријавило се 25 

кандидата који су радили пријемни испит из физике. Дванаест кандидата је заврсило 

Средњу усмјерену школу, а тринаест кандидата Гимназију. Средња оцјена током 

школовања за кандидате који су завршили усмјерену школу је из физике износила је 4,26 а 

математике 3,27. Кандидати из Гимназије су имали средњу оцјену из физике 4,39 а из 

математике 3,55. Шеснаест кандидата је положило пријемни испит. 

Резултати указују на низак ниво рјешености задатака што можда указује на малу 

заступљеност рада рачунских задатака из физике у средњој школи. 
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Исто тако резултати пријемног испита указују на прилично висок ниво теоријског 

знања из физике кандидата и из Гимназије и из Средње усмјерене школе,  јер је рјешеност 

теоријских задатака од 55% до 70% без обзира на коју наставну тему се односе наведени 

задаци. Могући разлог оваквог резултата је и мали узорак (број кандидата) а исто тако и 

могућност тачног одговара је 25% јер су понуђена четири одговора од који је један тачан, 

те што за тачно рјешавање теоријских задатака потребно познавање градива физике из 

основне школе. 

На сликама и у табелама које слиједе представљени су резултати са пријемног 

успита, збирно, те појединачно групишући кандидате према завршеној средњој школи. 
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Графикон 1 - Квалификациони испит 

График са резултатима испита из физике, 29.06. 2015.године 

Табела 1 - Проценат ријешености задатака са пријемног испита по тематским областима 

 

Области Гимназија 
(проценти 

тачних одговора) 

Средње усмјерено 

образовање 

(проценти тачних 

одговора) 

Збирно 

(проценти 

тачних 

одговора) 

 Теорија Задаци Теорија Задаци Теорија  Задаци 

Механика 69,2 30,76 61,9 25 68 32 
Термодинамика 50 23,08 54,1 16,6 60 28 
Електромагнетизам 69,2 - 61 - 68 - 
Оптика 55,5 7,6 55,5 8,3 58,6 8 

       

Табела 2 - Преглед тачних  одговора на питања и проценат рјешености рачунских задатака 

кандидата из физике на пријемном испиту одржаном 29.06.2015. 
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БРОЈ 

ЗАДАТКА 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

I - + - + + + + + + + - + + + - + + - 

II - - - + + - - - + - - - + - + - - - 

III + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

IV + + - + + - + + + + + + + - - + - - 

V - + + + - - + - + - - + + + + + - - 

VI - + + + + + - + - + - + + + - - - - 

VII + + + + - + + - - + + + - - - - - - 

VIII - - + + + + + - - + + + - + - + + - 

IX - + + + + + + + + + - + - + + + + - 

X - + - + + + + - - + - + + - - - - - 

XI - + + + +- + + - + + - + + + - + + - 

XII - + + + + + + + + + + + - + + - - - 

XIII - + + + - + - + + + + + + + - - - - 

XIV - - + + + + + - - + - + + - + - - - 

XV - + + + - - + + + + - + - + - - - - 

XVI - - - - + - - - - - - + + - - - - - 

XVII - + + + + + + + + + - - + + + - - - 

XVII - + - + + + + + - + - - - + - - - - 

XIX - + - + - + + + + + + + - - + - + - 

XX + + + + - + + + + + + + - - + - + - 

XXI + + + + - - - - - + + + + - - + + + 

XXII + + + + + - + + + + + - + + + - + - 

XXIII + - + + - + + + - - + - + + + - - - 

XXIV - + + + + -+ - + + + + + + - + + - - 

XXV - + + + + + + + + - + - + + - -  - 

ПРОЦЕНАТ 

ТАЧНОГ 

ОДГОВОРА 

28 76 72 96 64 64 76 56 76 84 44 76 64 56 52 32 28 8 

ЗАКЉУЧАК 

 Из претходно представљених резултата, може се на први поглед чинити како 

резутати теста и нису бас лоши, али треба се узети у обзир да се овдје ради о, за статистику, 

малом узорку, а да је у старту могућност тачног одговора 25%, јер су на тесту понуђена 

четири одговора. Оно што је очигледно је, да је рјешеност рачунских задатака доста мања, 

посебно из области оптике, гдје износи 8%. Може се претпоставити да је узрок овоме 

настава у којој је наставниково предавање на првом мјесту, а рјешавање задатака и рад 

лабораторијских вјежби је одсутан, или му је дат врло мали простор, а, и то се обично чини 

након одржане наставне јединице а ријетко се дешава да рјешавање задатака и сам 

практичан рад тј. експериментални рад буде уврштен у сам чин наставног процеса. Када у 

учењу изостане ова компонента примјене сазнања новога путем рјешавања питања, 

проблема, задатака, експеримената ученику је ускраћена могућност да буде активан 

учесник у стицању знања, његово знање нужно остаје само на папиру без конкертних 

сазнања. 

У прилогу је дат примјер пријемног испита.  
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PRIJEMNI ISPIT NA STUDIJSKOM PROGRAMU FIZIKA 

 

29.06.2015. 

 

 

 

                                    prezime i ime:________________________________ 

 
 

 

 

U sljedećim pitanjima zaokružite jedan  odgovor koji smatrate tačnim 

 

 

Zadati su vektori jia


105   i jib


105  . Koji iskaz  o ovim vektorima je tačan? 

a) intenzitet vektora a


 je tri puta veći od intenziteta vektora b


, 

b) intenziteti  vektora a


 i b


 su jednaki, 

v) vektori a


 i  b


 su antiparalelni, 

g) vektori a


 i  b


 su ortogonalni. 

 

 

Kod vertikalnog hica intenzitet brzine tijela u najvišoj tački putanje je: 

 

a) maksimalan, 

b)  








s

m
81.9 , 

c) negativan, 

d) nula. 

 

Autobus poveća brzinu sa 








h

km
20  na  









h

km
92  u toku od  s5 . Koliko je (srednje) ubrzanje autobusa? 

a) 







2

4.14
s

m
, 

b) 







2

4
s

m
, 

c) 







2

8
s

m
, 

d) 







2

10
s

m
. 

 

Ako je rezultujuća sila koja djeluje na neki objekat jednaka nuli, objekat će: 

 

a) usporavati do zaustavljanja, 

b) usporavati do neke manje konačne brzine, 

c)    ubrzavati, 

d) mirovati ili se kretati pravolinijski stalnom brzinom. 
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Na blok koji može slobodno da se kreće djelovale su dvije stalne, antiparalelne sile, jedna od  N36 , a 

druga od  N12 .  Ako je blok dobio ubrzanje od  







2

12
s

m
, masa bloka je: 

a)  kg2 , 

b)  kg3 , 

c)  kg4 , 

d)   kg1 . 

 

Lopta mase  kgm 1  bačena sa visine od  m2  odbila se do visine od  m5.1 . Koliko energije je 

izgubljeno u tom procesu? 

 

a)  J4 , 

b)  J10 , 

c)  J5 , 

d)  J35 . 

 

Na putu od  m50   stalna sila od  N40  djelovala je   na tijelo pod uglom od  60  s obzirom na pravac 

kretanja tijela. Rad koji je izvršila ova sila je: 

 

a)  J0 , 

b)  J1000 , 

c)  J2000 , 

d)  J1732 . 

 

Pri izotermnom procesu idealnog gasa : 

 

a) ne mijenja se unutrašnja energija, 

b) ne vrši se rad, 

c) ne dovodi  se toplota, 

d) ne odvodi  se toplota.  

 

Ako  idealnom gasu  zatvorenom u  stakleni balon povećamo  temperaturu sa   

 K300  na   K600 , pritisak  gasa će : 

 

a)  se povećati 2 puta, 

b)  se povećati  za   Pa510 , 

c)   se smanjiti 2 puta, 

d)   ostati nepromjenjen. 

 

10. Ako u jedinici vremena nekim provodnikom prođe 
18102 N  elektrona (naelektrisanje svakog 

elektrona po modulu  je  C19106.1  ) , jačina struje u provodniku  je: 

 

a)  A2.3 , 

b)  mA2.3 , 

c)  A32.0 , 

d)  A2 . 
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11. Dvije naelektrisane čestice djeluju jedna na drugu silom F . Ako se rastojanje između čestica 

udvostruči, i udvostruči naeklektrisanje jedne od kuglica, sila  će biti: 

 

a) 
4

F , 

b) 
2

F , 

c) F ,  

d) F2 .  

 

12. Redno vezani otpornici   od  5  i  7  vezani su paralelno sa otpornikom od  3 . 

Ekvivalentan otpor je: 

 

a)  15 , 

b)  9 , 

c)  4.2 , 

d)  5.1 . 

 

Lik predmeta koji se nalazi na rastojanju većem od radijusa zakrivljenosti konkavnog ogledala je: 

 

a) realan i uspravan, 

b) realan i obrnut, 

c) prividan i obrnut,  

d) prividan i uspravan. 

 

14. Svijetli predmet udaljen je  cm60  od konvergentnog sočiva. Ako je lik tri puta manji  od 

predmeta, žarišna daljina sočiva je: 

a)  cm45 , 

b)  cm20 , 

c)  cm15 , 

d)  cm10 . 

 

15. Kada svjetlost talasne dužine  nm600  pređe iz vazduha ( 1n ) u staklo indeksa prelamanja 

5.1n , talasna dužina  se promjeni na : 

 

a)  m910400  , 

b)  nm4000 , 

c)  nm900 , 

d)  m9109  . 

Svaki tačan odgovor boduje se sa  jednim  bodom. 

Riješiti sljedeće zadatke: 

Rezervoar zapremine 20 litara napunjen je kiseonikom pod pritiskom od 1*107 Pa  i nalazi se na 

temperaturi od 15 oC. Poslije potrošnje kiseonika pritisak je pao na 75*105 Pa, a temperatura na 

10 oC. Odrediti masu utrošenog kiseonika. (10 bodova). 

Tijelo je bačeno vertiklno uvis sa Zemljine površine i dostiglo visinu h = 100 m. Koju maksimalnu 

visinu će dostići, ako je bačeno istom brzinom na Mjesecu? Masa Mjeseca je 81 puta manja od 
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mase Zemlje, a poluprečnik oko 3,7 puta manji od Zemljanog. (masa Zemlje: 5.972*1024 kg, 

poluprečnik Zemlje: 6 371 km) (10 bodova). 

 

Tanko sabirno sočivo daje na zastoru realan lik predmeta uvećan tri puta. Predmet primaknemo 

sočivu za 15 cm, a zatim pomjeramo sočivo dok ne dobijemo realan lik na zastoru umanjen dva 

puta. Naći prethodno rastojanje između predmeta i zastora.  (15 bodova).  
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Ведрана Мијовић Пантелић, мр лингвистичких наука 

8. ЈЕЗИЧКЕ УНИВЕРЗАЛИЈЕ У ФРЕКВЕНЦИЈСКОМ РЈЕЧНИКУ 

ЉУБИВОЈА РШУМОВИЋА1 

Фреквенцијски рјечници писаца доприносе богаћењу лексичког фонда читалаца и 

омогућавају бољу, свеобухватнију анализу књижевног дјела. У васпитно-образовном 

процесу фреквенцијски рјечници се могу користити за најразличитије провјере знања 

ученика. 

Фреквенцијски рјечник Љубивоја Ршумовића је дао одговор на питање колико је 

ријечи употријебио један од најчитанијих дјечјих пјесника у истраженом корпусу, те колика 

је фреквенција тих ријечи.  Међу десет најфреквентнијих именица у фреквенцијском 

рјечнику Љ. Ршумовића налазе се именице дете и песма које откривају опредјељење самог 

аутора. Језичка анализа је потврдила неке универзалије, својствене свим до сада испитаним 

фреквенцијским рјечницима у српском језику, као што су расподјела ријечи према 

категоријама, однос текућих ријечи  и лексема, расподјела ријечи јединичне фреквенције.  

Кључне ријечи: фреквенција, језичке универзалије, текуће ријечи, лексеме, хапакси. 

Рјечници писаца имају велики како језички, тако и књижевни значај. Омогућавају 

бољу, свеобухватнију анализу књижевног дјела, доприносе усвајању нових ријечи, утичу 

на сагледавање и анализу различитих садржинских и формално-садржинских односа међу 

лексемама. Фреквенцијски рјечници су значајни и са културолошког аспекта. Заступљеност 

лексема у најразличитијим лексичко-терминолошким групама  открива нам низ социјалних, 

етичких и других односа важних за једну језичку, односно националну заједницу. Улога и 

значај фреквенцијских рјечника у васпитању и образовању су изузетно велики. Наиме, 

испитана лексичка грађа може се искористити за организовање морфолошких, лексичких, 

стилских вјежби у васпитно-образовном раду. У раду са дјецом наставници могу да 

провјере да ли ученици разумију сва значења ријечи које је писац употријебио. Помоћу 

посебних тестова наставници могу да провјере да ли ученици знају значења апстрактних, 

збирних, градивних именица, да ли разликују врсте ријечи, колико познају породице ријечи. 

(Васић 2001: 351) Поред осталог, фреквенцијски рјечници откривају занимљиву 

ономастичку грађу: имена села, брда, ријека, планина из краја одакле писац потиче. (Васић 

2001: 358)     

Љубивоје Ршумовић је један од најчитанијих дјечјих пјесника. У Антологији српске 

поезије за децу Душко Радовић је записао: „Један циклус поезије за децу завршен је, и то 

славно. Од Змаја до Ршумовића. Нови почиње од Ршумовића, а завршиће се песницима који 

још нису рођени.“ (2004: V) За велики број Ршумовићевих пјесама написана је и музика. 

Ршумовићева дјела имају и те какав утицај на језик најмлађе популације читалаца, на језик 

дјеце. Фреквенцијски рјечник Љубивоја Ршумовића има 115 462 текуће ријечи1, односно 10 

400 лексема. Рјечник је дао одговор на питање колико је ријечи Ршумовић употријебио у 

испитаном корпусу, колика је фреквенција употријебљених ријечи, те које лексеме имају 

највећу фреквенцију.  

Фреквенцијски рјечник Љубивоја Ршумовића указао је на неке универзалије које су 

заједничке за све наше до сада испитане фреквенцијске рјечнике.1  Испитани корпус 

потврдио је језичке универзалије које се односе на сталност првих десет најчешћих ријечи 

и сталност редослиједа врста ријечи. Наиме, у свим досад испитаним језичким корпусима 
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најфреквентније су кратке, најчешће  једносложне ријечи, ријечи из групе тзв. релационих 

ријечи или ријечи функтори (Вукчевић 2005: 14). 

1.1. Најфреквентније лексеме1 

Првих десет најфреквентнијих лексичких одредница у рјечнику Љубивоја 

Ршумовића су: јесам, и, да, себе (се), у, ја, он, бити, на и не.  Фреквенцијски рјечници 

Горског вијенца и Луче микрокозма, романа Бездно, приповједака Лазе Лазаревића, 

књижевног опуса Љ. Ршумовића, као и Дечји фреквенцијски речник имају осам заједничких 

најчешћих  лексичких одредница, али различитих по рангу. То су сљедеће одреднице: јесам, 

односно бити, и, у, себе, се, он, на, ја и да.  У Фреквенцијском рјечнику Горског вијенца и 

Луче микрокозма, Дечјем фреквенцијском речнику и Рјечнику књижевног опуса Љубивоја 

Ршумовића помоћни глагол јесам и бити се наводе као посебне одреднице. У сва три 

фреквенцијска рјечника оба помоћна глагола се налазе међу десет најфреквентнијих ријечи. 

Међу првих 10 најфреквентнијих ријечи нема именица, глагола, придјева и бројева. Од 

промјенљивих ријечи јављају се само замјенице себе (се), ја и он и помоћни глаголи јесам 

и бити.  Ријечи које се налазе на врху ранговног поретка чине језгро рјечника. Међутим, из 

табеле 1. видимо да најфреквентније ријечи не наговјештавају тематско-мотивски слој 

истраженог корпуса (Вукчевић 2005: 57).  

Табела 1.  Дистрибуција 10 најфреквентнијих лексема 

Ранг Лексема Кат. ф ф % 

1 јесам г. 7237 6,26 

2 и¹ вез. 3843 3,32 

3 да¹ вез. 3331 2,88 

4 себе, се зам. 2958 2,56 

5 у пријед. 2480 2,14 

6 ја зам. 1807 1,56 

7 он, она, оно зам. 1672 1,44 

8 бити¹ г. 1639 1,41 

9 на² пријед. 1476 1,27 

10 не ријеч. 1463 1,26 

2.1. Однос лексема и текућих ријечи 

У досад испитаним језичким корпусима распоред текућих ријечи није био у 

корелацији са фреквенцијом лексичких одредница, што је потврдио и фреквенцијски 

рјечник Љубивоја Ршумовића. У Фреквенцијским речницима Горског вијенца и Луче 

микрокозма најфреквентнија категорија на нивоу текућих ријечи су именице, а на другом 

ранговном поретку су глаголи. У испитаном језичком корпусу Љ. Ршумовића на нивоу 

текућих ријечи најфреквентнији су глаголи. Они чине 25, 74 %  испитаних текућих ријечи. 

Одмах послије глагола јављају се именице, које чине 23, 13 % од укупног броја текућих 

ријечи. На трећем мјесту су замјенице, 14, 23 %, затим слиједе везници и приједлози. 

Придјеви су на шестом мјесту, прилози на седмом, иза прилога јављају се ријечце. Бројеви 

и узвици су, као и у другим фреквенцијским рјечницима, затворене категорије, које се 

налазе на крају ранговног поретка.  

Од укупног броја текућих ријечи промјенљиве ријечи обухватају 71, 30 %, а 

непромјенљиве ријечи 28, 65 %.   

Табела 2. Расподјела и узајамни односи лексема и текућих ријечи 



75 
 

Кат. 

Лексеме 
Текуће 

ријечи 

Апсолутни 

износ 
% 

Апсолутни 

износ 
% 

и. 4711 45,29 26711 23,13 

зам. 61 0,58 16434 14,23 

прид. 1713 16,47 7557 6,54 

бр. 57 0,54 1907 1,65 

г. 2927 28,14 29724 25,74 

прил. 716 6,88 7449 6,45 

пријед. 62 0,59 9138 7,91 

вез. 33 0,31 12928 11,19 

узв. 58 0,55 385 0,33 

ријеч. 39 0,37 3183 2,75 

кат. неодређена 23 0,22 42 0,03 

Укупно 10400 100 115462 100 

 

3.1. Расподјела ријечи по граматичким категоријама 

Фреквенција појављивања врста ријечи у свим досадашњим истраживањима је врло 

блиска, а ранговни поредак је константан (Вукчевић 2005: 32). Ова језичка универзалија је 

само донекле потврђена и у фреквенцијском рјечнику Љубивоја Ршумовића. Наиме, када је 

ријеч о фреквенцији појављивања до одступања не долази код именица, глагола, придјева 

и прилога. Најфреквентнија категорија ријечи у испитаном језичком корпусу су именице. 

Оне обухватају 45, 29 %, затим слиједе глаголи који чине 28, 14 % рјечника. Придјеви су по 

фреквентности на трећем мјесту, чине 16, 33 % укупног броја  лексема. Прилози су, као и у 

фреквенцијском рјечнику Горског вијенца и Луче микрокозма, на четвртом мјесту по 

честости јављања.  До одступања долази код приједлога који се јављају на петом рангу 

испред замјеница. Замјенице су на шестом мјесту по фреквентности (0, 59 %), узвици су на 

седмом ранговном поретку (0, 56 %). На дну ранговног поретка у досад испитаним 

рјечницима налазе се ријечце и узвици. Међутим, у Ршумовићевом рјечнику, када је ријеч 

о овим категоријама ријечи, долази до одступања. Узвици се јављају на седмом ранговном 

поретку са 0, 56 %, ријечце на деветом (0, 38 %). Већа фреквентност узвика у односу на 

досад истражени корпус указује на природу пјесничког дјела и у уској је вези са тематиком. 

Најмању фреквентност имају везници (0, 32 %) који се налазе на дну ранговног поретка. Из 

табеле 3 се види да је проценат ријечи, чија категорија није одређена, 0, 19 %.   
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Табела 3 -  Расподјела лексема по категорији ријечи 

Редни 

број 
Кат. 

Лексема 

Апсолутни 

износ 
% 

1 и. 4711 45,29 

2 г. 2927 28,14 

3 прид. 1713 16,47 

4 прил. 716 6,88 

5 пријед. 62 0,59 

6 зам. 61 0,58 

7 узв. 58 0,55 

8 бр. 57 0,54 

9 ријеч. 39 0,37 

10 вез. 33 0,31 

11 кат. неодређена 23 0,22 

                

У испитаном језичком корпусу промјенљивих лексема је 91, 02 %, а непромјенљивих  

8, 7 %. 

Да бисмо открили особине језика цјелокупног корпуса, није довољно да истражимо 

ријечи са врха фреквенцијског рјечника. Потребно је да истраживање проширимо на 100 

најфреквентнијих ријечи. Првих 100 ријечи чини чак 50, 99 % лексичког фонда. Међу првих 

100 најфреквентнијих ријечи јављају се и основне врсте ријечи: именице, глаголи и 

придјеви. Управо ове ријечи откривају тему, идеју, ставове аутора (Вукчевић 2005: 61).  

      Првих десет именица су тематске или кључне ријечи, тј. ријечи које откривају 

тематско-мотивски слој истраженог корпуса. Међу првих десет најфреквентнијих именица 

на првом мјесту је именица дан (273). Затим слиједе именице отац (246), деца (230), мајка 

(221), деда (216), глава (213), рука (207), кућа (201), време (191) и песма (190). Из ранговног 

поретка видимо да су то именице из тематске групе породица, именице које означавају 

дијелове тијела, именице које припадају сфери опште употребе, али и именице које 

откривају опредјељења самог аутора истраженог корпуса. У Дечјем фреквенцијском 

речнику именица дан је такође најфреквентнија именица. 

У истраженом корпусу налазе се и дјела писана за одрасле. Међутим, да је Љубивоје 

Ршумовић првенствено дјечји пјесник, који је писао за дјецу и о дјеци, потврђује и 

фреквентност именице деца. Ова именица се на листи десет најфреквентнијих именица 

налази на трећем мјесту.  Истраживачки корпус, поред поезије, обухвата и прозу (Три чвора 

на трепавици, Причанка, Тајна ледене пећине) и једну радио-драму (Северозападни 

крокодил). Фреквенција именице песма (190), која се налази на десетом мјесту на листи 

десет најучесталијих именица, потврђује ауторово опредјељење – Љубивоје Ршумовић је 

првенствено пјесник чија је примарна форма изражавања управо пјесма.  
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Табела 4 - 10 најфреквентнијих именица 

1 дан 273 

2 отац 246 

3 деца 230 

4 мајка 221 

5 деда 216 

6 глава 213 

7 рука 207 

8 кућа 201 

9 време 191 

10 песма 190 

                                                                        

На листи десет најфреквентнијих глагола налазе се помоћни глаголи јесам (7237), бити 

(1639) и хтети (966), глаголи општег значења имати (608), моћи (385) и немати (316), као и 

глаголи из групе seciendi et dicendi. Из ове групе глагола у истраженом корпусу 

најфреквентнији су глаголи рећи (560), волети (345), знати (343) и казати (272). 

Карактеристичан или тематски глагол у истраженом корпусу Љ. Ршумовића је глагол 

волети (се).  

Упоредимо ли  фреквенцијски  рјечник Љ. Ршумовића са фрквенцијским рјечником 

романа Бездно, видјећемо да се међу најфреквентнијим глаголима јављају глаголи: бити, 

хтети, моћи, имати, рећи, казати и знати. „Они представљају неку врсту глаголских 

универзалија.“ (Васић 2000: 19) 

                                Табела 5 - 10 најфреквентнијих глагола 

1 јесам 7237 

2 бити¹ 1639 

3 хтети 966 

4 имати 608 

5 рећи 560 

6 моћи 385 

7 волети (се) 345 

8 знати 343 

9 немати 316 

10 казати 272 

                                          

Придјеви су трећа најфреквентнија категорија ријечи у рјечнику Љубивоја 

Ршумовића. Везани су за тематске именице. Првих десет најфреквентнијих придјева су 

описни придјеви. Водеће мјесто на листи десет најфреквентнијих придјева заузимају 

придјеви позитивне конотације добар (199) и леп (179). Међу десет најфреквентнијих 

придјева налазе се антонимски парови мали: велик, црн: бео и стар: млад.  
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Табела 6 - 10 најфреквентнијих придјева 

1 добар 180 

2 леп 179 

3 мали 143 

4 нов 123 

5 црн 115 

6 стар 105 

7 цео 98 

8 бео 93 

9 млад 83 

10 исти 74 

                                                                 

Повратна замјеница себе, се налази се на првом ранговном поретку на листи десет 

најфреквентнијих замјеница не само у фреквенцијском рјечнику Љ. Ршумовића, већ и у 

фреквенцијским рјечницима Горског вијенца и Луче микрокозма, приповијеткама Л. 

Лазаревића, роману Бездно и Дечјем фреквенцијском речнику. Друга по честости јављања 

је лична замјеница за 1. лице. Ранговни поредак исти је за прве три најучесталије замјенице 

себе, се, ја и он, -а, -о у Дечјем фреквенцијском речнику и у Фреквенцијском рјечнику Љ. 

Ршумовића. 

1 себе, се 2958 

2 ја 1807 

3 он, она, оно 1672 

4 тај, та, то 1321 

5 ми 1196 

6 ти 926 

7 који 755 

8 мој 576 

9 шта¹ 564 

10 сав, сва, све 534 

 Најфреквентнији бројеви су основни бројеви један, два, три, четири, пет, седам и 

десет и редни бројеви први, други и трећи. Међу десет најфреквентнијих бројева нема 

збирних бројева. 

Табела 8 - 10 најфреквентнијих бројева 

1 један 702 

2 други 282 

3 први 175 

4 два 161 

5 три 77 

6 пет 44 

7 четири 43 

8 седам 41 

9 трећи 41 

10 десет 36 
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Прилози су најфреквентнија непромјенљива категорија ријечи. У свим до сада 

испитаним фреквенцијским рјечницима најфреквентнији су прилози тако, само, онда, још, 

сад, више и како. Ранговни поредак најфреквентнијих прилога није исти у свим рјечницима. 

 

Табела 9 - 10 најфреквентнијих прилога 

1 тако 303 

2 сад(а) 256 

3 само¹ 224 

4 онда 221 

5 још 206 

6 где 198 

7 више¹ 174 

8 мало 148 

9 како² 135 

10 ту 130 

                                

Приједлози су друга најфреквентнија категорија непромјенљивих ријечи. У свим 

испитаним корпусима међу најфреквентнијим приједлозима су приједлози у, на, од, с(са), 

за, из, о, по и до. Ови приједлози имају различит ранговни поредак. Карактеристичан 

приједлог у фреквенцијском рјечнику Љ. Ршумовића је приједлог без, који означава немање 

и изузимање. 

Табела 10 - 10 најфреквентнијих  приједлога 

1 у 2480 

2 на 1476 

3 од 768 

4 с(а) 767 

5 за 702 

6 из 456 

7 о¹ 305 

8 по¹ 283 

9 до¹ 223 

10 без² 174 

Координирани везници и и а и субординирани везник да су најфреквентнији везници. Имају 

исти ранговни поредак у свим испитаним рјечницима.  
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                                                   Табела 11 - 10 најфреквентнијих везника 

1 и¹ 3843 

2 да¹ 3331 

3 а² 1041 

4 кад² 752 

5 али 650 

6 па¹ 551 

7 као¹ 520 

8 јер 318 

9 или 272 

10 ако 262 

Истраживања су показала да се узвици налазе на дну ранговне листе. Међутим, у 

фреквенцијском рјечнику Љ. Ршумовића узвици су по честости јављања на осмом 

ранговном поретку, испред везника и ријечца.  Када је ријеч о непромјенљивим ријечима, 

узвици су по честости јављања на трећем мјесту. Најфреквентнији узвици о, ах и е користе 

се за исказивање или појачавање неког осјећања (бола, жалости, радости, дивљења, 

одушевљења, чуђења, одобравања, негодовања и сл.). Већа фреквенција узвика у односу на 

друге истражене корпусе одговара лирској природи пјесниковог језика. 

Табела 12 - 10 најфреквентнијих узвика 

1 о² 55 

2 ах 39 

3 е² 36 

4 ма² 23 

5 бре 18 

6 ха 18 

7 гле 12 

8 хм 12 

9 а⁴ 11 

10 бу 11 

                                                

Најфреквентније ријечце су ријечца за одрицање не, ријечца за потврђивање да и упитна 

ријечца ли. 

Табела 13 - 10 најфреквентнијих ријечца 

1 не 1463 

2 да² 329 

3 ли 301 

4 ни² 219 

5 и² 218 

6 па² 183 

7 баш 83 

8 ипак 54 

9 међутим 38 

10 већ³ 36 
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4.1. Расподјела ријечи јединичне фреквенције 

Фреквенцијски рјечник Љубовоја Ршумовића потврдио је и Ципфово правило везано 

за ријечи јединичне фреквенције. Према Ципфу на врху фреквенцијског рјечника се налазе 

обично најкраће, једносложне  ријечи, а на крају фреквенцијског рјечника јављају се 

вишесложне ријечи мале фреквенције (Кнафлич 1990: 154). Ријечи јединичне фреквенције 

називају се хапакси или идиосинкратске ријечи. Хапакс означава „реч или израз који се у 

свим забалеженим текстовима датог језика јавља само једном“ (Клајн – Шипка 2010: 1382). 

Термин идиосинкратичан дефинише се као „особен, лични, својеврстан“ (Клајн – Шипка 

2010: 494).  Идиосинкратске ријечи које говорник свјесно измишља и употребљава у једној 

јединој прилици су одраз богатства стилског израза аутора.  

Досадашња испитивања су показала да скоро 50 % укупних одредница представљају 

ријечи са фреквенцијом један. У фреквенцијском рјечнику Љубивоја Ршумовића потврђена 

је и ова језичка универзалија. Наиме, ријечи јединичне фреквенције чине  4, 11 % текућих 

ријечи, односно 45, 69 % укупног броја лексичких одредница.  Највише су заступљене 

именице са јединичном фреквенцијом, оне чине 45, 60 % укупног фонда хапакса. Одмах 

послије именица, друга категорија ријечи чија је фреквенција један су глаголи (27, 56 %). 

Именице и глаголи са јединичном фреквенцијом су најзаступљенија категорија ријечи у 

свим до сада испитаним корпусима. Иза глагола слиједе придјеви (18, 87 %), прилози (6, 35 

%), узвици (0, 42 %), неодређене ријечи (0, 37 %), бројеви (0, 29 %), приједлози (0, 21 %) и 

замјенице (0, 21 %). У испитаној грађи нема хапакса везника.  

Табела 14 - Расподјела хапакса према категоријама ријечи 

Категорија 
Апсол. 

износ 
Проценат 

Именице 2167 45,60 

Глаголи 1310 27,56 

Замјенице 10 0,21 

Придјеви 897 18,87 

Бројеви 14 0,29 

Прилози 302 6,35 

Приједлози 10 0,21 

Везници 0 0 

Узвици 20 0,42 

Ријечце 4 0,08 

Неодређ. 

ријечи 18 0,37 

 

Резиме 

Истражени језички корпус потврдио је језичке универзалије које су својствене свим 

до сада испитаним фреквенцијским рјечницима. Наиме, на врху фреквенцијског рјечника 

се налазе најкраће ријечи. Међу првих десет најфреквентнијих ријечи нема именица, 

глагола, придјева и бројева. Распоред текућих ријечи није у корелацији са распоредом 

лексичких одредница. Најфреквентнија категорија ријечи су именице, затим слиједе 

глаголи и придјеви. Прилози су најфреквентнија непромјенљива категорија ријечи. Првих 

десет именица откривају тематско-мотивски слој истраженог корпуса. Ријечи јединичне 

фреквенције (хапакси) чине и до 50 % укупних одредница. Најзаступљенија категорија 

ријечи јединичне фреквенције су именице и глаголи. Истраживања која су урађена на 
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корпусима различитих језика указала су на чињеницу да 100 најфреквентнијих ријечи чини 

и до 60 % цјелокупног корпуса. 
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Сања Зекић1 

ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош“, Источна Илиџа 

 

9. УЧЕЊЕ У  21. ВИЈЕКУ 

 

“Данашњи дигитални ученици сматрају да је технологија као кисеоник. 

Очекују је, неопходна им је као ваздух, кроз њу и помоћу ње живе“  

John Seely Brown 

 

 

Апстракт: Често се поставља питањe да ли су данашња дјеца (ученици) другачија од 

њихових наставника у периоду кад су били дјеца. Одговор је једноставан – јесу. Не 

разликују се само по одјећи коју носе, по понашању или изражавању, по музици коју 

слушају или литератури коју читају. Генерација данашњих ученика одрасла је у дигиталном 

окружењу и већина њих не зна како је изгледао, нити може да замисли свакодневни живот 

без компјутера, мобилног телефона, интернета или видео игрица.  

Овај рад покушава да данашњим наставницима приближи „дигиталне“ ученике, како 

би њихово поучавање било што ефикасније. 

Поред приказивања карактеристика ученика и карактеристика које треба да има 

добар наставник 21. вијека у раду се предлаже креирање ситуација за учење, задатака који 

морају бити атрактивни за ученике и којим ће се на тај начин постићи најбољи резултат. 

Дјеца данас живе у свијeту видео игрица, он им је познат и у њему се осјећају задовољно и 

сигурно. Управо из тог разлога у раду се предлаже кориштење предности видео игара, 

њихове добре карактеристике, како би поучавање било успјешније. Даје се примјер 

припреме за час информатике у основној школи. 

Кључне ријечи: ученик 21. вијека, наставник 21. вијека, видео игре. 

 

Увод 

  

„Настава је васпитно-образовни процес заснован на друштвено одређеним циљевима 

и задацима који се остварују на дидактички обликованим садржајима, кроз разноврсне 

облике и помоћу различитих средстава. То је плански организован васпитно-образовни 

процес којим руководи наставник чији је задатак да помаже ученицима (полазницим) да 

стичу знања, вјештине и навике и да се развијају као личности.“ (Вилотијевић 1999: 83-84). 

Из претходне дефиниције јасно је да се наставни процес састоји од два подједнaко важна 

процеса – поучавања и учења. Поучавање и учење су процеси интеракције у којима ученици 

уз подршку наставника самостално усвајају одређене форме знања, ставова и вриједности. 

При том је поучавање вођени процес којим наставник провоцира процес учења код ученика. 

Као резултат поучавања и учења настаје знање, које можемо дефинисати као низ усвојених 

и међусобно повезаних чињеница, појмова, генерализација, искустава и ставова 

похрањених у нашему памћењу. Да бисмо стекли знање морамо уложити напор како бисмо 

чињенице, појмове, искуства и ставове организовали и међусобно повезали, те тако 

креирали систем знања. 
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Одговорност за учење, односно стицање знања лежи на наставнику. Његова обавеза је не 

више (као што је било у традиционалној школи) да предаје знање, него да поучава ученике. 

Наставник је дакле одговоран за стварање како услова, тако и ситуација за учење. То ради 

избором одговарајућих облика и метода рада. 

Међутим, да би квалитетно поучавао ученике наставник мора добро да их познаје. 

Овдје се појављује проблем у данашњим школама. Наставници који су знања стицали у 20. 

вијеку морају поучавати ученике 21. вијека, који је означен вијеком технологије. 

У свом блогу „Message to My Freshman Students“ професор Keith M. Parsons каже да су 

наставници једнако плаћени без обзира на то добију ли њихови ученици петице или 

јединице, али ако ученици не успијевају научити оно што би требало, питање које морамо 

поставити себи моралне је, а не финансијске природе. Да ли ми гријешимо? 

Карактристике ученика у 21. вијеку 

Савремене ИКТ технологије инфилтрирале су се у домове готово свих ученика. 

Суочени са овим промјенама наставници се свакодневно суочавају са генерацијама ученика 

које технологију користе свакодневно, готово па непрестано. Данашњи ученици рођени су 

послије 1995. године и према истраживањима проводе више од четири сата дневно 

користећи нове медије. Они слушају и снимају музику; прате, креирају и објављују 

интернет садржаје; играју видео игрице; гледају телевизију; користе мобилни телефон.  

Заједничке карактристике свих данашњих ученика су: 

o Они су активни корисници ИКТ технологија – ИКТ технологија је од рођења дио 

њиховог живота. Они очекују да ИКТ олакша њихов живот, а самим тим и  учење. 

Практично знају да ураде много више са мобилним телефонима, бежичним 

уређајима него са традиционалним компјутером. Користећи технологију они се 

изражавају другачије него што смо то ми радили у прошлости и веома често у 

комуникацији користе сопствени језик који садржи изразе као што су „LOL” 

(laughing out loud – смијање наглас), „ATM“ (аt the moment – у овом тренутку), 

„BTW“ (by the way - узгред), ... 

o Размишљају на другачији, себи својствен начин – Ми смо се трудили прво да 

разумијемо како нешто ради, па онда да то и користимо. Наши ученици поступају 

потпуно другачије. Они технологију прилагођавају себи и користе, не водећи при 

томе рачуна како она ради. Ако нпр. треба да пронађу неки појам на Google-u они ће 

га једноставно пронаћи, не водећи при том рачуна шта је Google и како 

функционише. 

o Воле да држе ствари под контролом - Не желе да буду везани традиционалним 

распоредом, да уче искључиво сједећи у учионици или да раде сједећи у 

канцеларији. Они радије користе технологију да уче у било које доба дана или ноћи, 

комуницирају са било ког мјеста у свијету. 

o Воле могућност избора који им нуди савремена технологија – Кориштењем ове 

технологије они рјешавају задатке нудећи нова креативна рјешења, уз по правилу 

већу продуктивност. 

o Воле тимски рад - Веома често користе социјалне мреже за дружење са вршњацима 

из своје околине, али и оним широм свијета. Кориштењем друштвених мрежа играју 

игрице, рјешавају задатке или једноставно разговарају. На овај начин своја знања и 

искуства на једноставан начин дијеле са другима. 

o Користе различите изворе знања  и уче о различитим темама које их занимају – 

Они нису ограничени на информације које им нуде наставници, уџбеници или 

библиотеке. Умјесто тога користе интернет како би пронашли информације и учили. 
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o Спремни су да преузму ризик - За разику од својих родитеља или нас наставника који 

у случају да не успију одустају, они ће покушати поново, на други начин, а при том 

су спремни и на нови неуспјех. 

o Цијене одмор и слободно вријеме – Захваљујући дигиталним технологијама они су 

видјели све свјетске трагедије и масакре (ратове, цунами, земљотрес, терористичке 

нападе). Свјесни су колико је живот несигуран и желе у њему да уживају сваког 

тренутка, поготово у слободно вријеме. 

Карактеристике наставника у 21. вијеку  

Добар наставник у 21. вијеку мора да има све одлике доброг наставника које су 

важиле у претходном 20. вијеку. Његов основни задатак јесте да током процеса поучавања 

створи квалитетне услове, односно да креира ситуације за учење. Добар наставник дакле 

мора имати следеће особине: 

o увијек је миран, спокојан, добро расположен, не губи прибраност, никад не показује 

снажна осећања; 

o нема предубјеђења и предрасуде; 

o може да прикрије своја права осјећања од ученика и то редовно чини; 

o на исти начин прихвата све ученике, без обзира на њихове особине; 

o обезбјеђују да радна средина увијек буде занимљива, стимулативна и слободна али 

ипак у свако доба, тиха и уредна; 

o увијек је доследан, никада се не мијења, није површан, не заборавља, не мијења 

расположења, не прави грешке; 

o ученицима увијек даје одговоре на њихова питања, мудрији је од ученика; 

o добри наставници подржавају једни друге, без обзира на лична осјећања, 

вриједности и убјеђења. 

Како би задовољили потребе ученика у 21. вијеку, а тиме испунили и свој основни задатак, 

квалитетно поучавање, наставници данас морају имати и додатне карактеристике: 

o Морају бити оспособљени за цјеложивотно учење – дакле њихово учење није 

завршено завршетком факултета. Морају непрестано учити о новим технологијама, 

како би могли поучавати ученике који ове технологије добро познају и свакодневно 

користе; 

o Њихово радно окружење великом већином подцјењује употребу и значај технологије 

у настави, а самим тим и обуке из ове области које добри наставници завршавају. 

Добри наставници овога морају бити свјесни и морају знати како са овим проблемом 

да се носе; 

o Морају добро планирати вријеме како би ускладили професионални и приватни 

живот, јер се број обавеза на оба поља из дана у дан повећава; 

o Нове технологије у настави воде наставнике изван познате зоне у којој се они 

осјећају комфорно. Наставник данас мора бити организатор наставног процеса, не 

више само предавач, дакле мора добро да познаје технологије које користи. 

Добар наставник, дакле, мора увести неке измјене у поучавање: 

o Начин поучавања мора бити промијењен како би садржаји које наставници 

поучавају били релевантни. Садржај ће бити научени од стране данашњег ученика 

само уколико му ученици пронађу сврху, дакле уколико могу да га примјене у свом 

животу. Уколико то није тако морамо бити свјесни да ће ученици такве садржаје 

тражити на другом мјесту.  

o Водећи рачуна о количини информација у данашњем друштву, као и о брзини којом 

се ова количина повећава наставници морају правилно дозирати информације, те 

тако омогућити ученицима да их обраде и повежу. 
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o Технологија не мора и не смије у учионице бити уведена увијек и по сваку цијену. 

Добар наставник неће дозволити да технологија збуњује и њега и ученике. Дакле 

употреба технологије мора бити добро испланирана. 

o Трошкови увођења технологије у наставу су огромни, а одговорност за њену 

правилну употребу лежи на наставницима. Уколико располажемо технологијом, а не 

користимо је, наша одговорност је моралне природе (Parson). 

Шта радити? 

Поставља се питање шта данашњи наставник може урадити како би са ученицима 

остварио позитивну интеракцију и створио квалитетне услове за учење. 

Стручњаци који се баве образовањем сматрају да се позитивне одлике видео игрица могу и 

морају уградити у наставни процес. „Кроз видео игрице ученици данас развијају 

аналитички приступ проблему, тимски дух, рјешавање проблема под притиском, а стичу и 

способност рада на више проблема у исто вријеме.“( Scientists 2006). Све ово су вјештине 

неопходне за 21.вијек.  

Приликом планирања, припремања и реализације наставе потребно је: 

o Јасно и прецизно дефинисати исходе учења - Управо ово је једна од основних 

карактеристика видео игрица. При томе треба водити рачуна да неће сви ученици 

остварити исход истом брзином и на потпуно исти начин, али је исход учења исти за 

све. 

o Ученицима би требало омогућити да задатке рјешавају својим темпом и 

достављају наставнику на провјеру. Уколико рјешење није добро потребно је 

омогућити ученику да покуша поново, док не стигне до тачног рјешења. На овај 

начин ученици уче на основу грешака, а поред тог вјежбају стрпљење. И ово је 

карактеристика видео игрица – играч може више пута покушати да обави задатак, 

користћи при том различите начине и средства. 

o Неопходно је у пракси што чешће примјењивати групни рад и сарадњу међу 

ученицима. У учионици је потребно створити физичке услове за групни рад и 

размјену идеја, циљеве постављати за групу и захтјевати групно извјештавање. 

Употребом савремених технологија групни рад могуће је реализовати на далеко 

лакши начин (коришењем интернета, друштваних мрежа или електронске поште), а 

ученици су на овакав начин сарадње навикли кроз видео игрице. 

o По узору на видео игре задатке за ученике препоручено је организовати по нивоима. 

На овај начин ученици могу на једноставан начин пратити сопствени напредак на 

путу до циља. 

o Ситуацију за учење креирати тако да ученици одмах сагледају последице својих 

радњи. Ово се може оставрити кроз квалитетне повратне информације које 

наставник мора да даје ученицима. При том задатке за ученике треба осмислити тако 

да они виде њихову примјену у свакодневном животу. Ово су такође карактеристике 

видео игрица – после сваког потеза ученици виде последицу. 

o Ситуацију за учење је потребно креирати тако да сваки ученик може да искаже 

своју личност и сопствену креативност. Ово се једноставно постиже кроз различите 

пројектне задатке, у којима ученици исказују сопствена интресовања и креативност. 

o Задатке за ученике формирати као такмичење, када је то могуће. Дозволити 

ученицима да учествују у формирању група које заједнички раде на истом задатку. 

Ово је још једна карактеристика видео игрице која се може уградити у наставу, а 

кроз коју поред стицања знања уеници и развијају тимски дух. 

Поштујући ове препоруке ствара се окружење за учење у којем ученици дијеле задатке, 

доносе одлуке и суочавају се са последицама својих одлука и поступака. Да би побиједио у 

видео игри играч мора да препозна приоритете, мора да сарађује у тиму и размјењује 
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сопствена знања и искуства. Уколико успијемо да створимо овакве услове за учење ми у 

ствари омогућавамо ученицима да уче у њима познатом окружењу, које је уз то веома 

блиско стварном окружењу у коме ће они у будућности живјети и радити. 

Примјер из праксе 

Као примјер наводимо припрему за реализацију једног часа информатике у основној 

школи. 

Наставна јединица: Табеларни прорачуни - систематизација градива 

Наставна тема: Табеларни прорачуни 

Разред и одјељење: VII1 

Датум реализације: 30.5.2016. године 

Наставни час по реду: 6. час (12:20-13:05) 

Локација часа: Електронска учионица 

Тип часа: Систематизација 

Наставне методе: Монолошка, дијалошка, демонстрација и метода практичних радова 

Облици рада: Фронтални, групни и индивидуални 

Наставна средства: Ученички рачунари и наставнички рачунар у електронској учионици, 

Excel датотека са низом практичних задатака за рад 

Циљ часа: Систематизација стечених знања из табеларних прорачуна  

Задаци часа: 

а) Образовни: 
• Систематизовати стечена знања o поравнањима, формулама, функцијама и 

графиконима у Excel-у, 
• Kреирати слику о бројним могућностима обраде података у Excel-у.  

 
б) Васпитни: 

• Подстицати тачност, прецизност и уредност у раду, те поступност у рјешавању 

проблема 

• Развијати способност прилагођавања новим ситуацијама.  
 

в) Функционални: 

• Развијати вјештину комуникације и рада у групи, 

• Развијати способност самопроцјене и процјене рада других ученика,  
• Развијати вјештину процјењивања најефикаснијег приступа рјешавању постављеног 

проблема, •  
• Развијати вјештину конкретне употребе ИКТ технологије и програма за табеларни 

прорачун.  

Исходи учења: 

• Ученици самостално користе рачунаре за рјешавање конкретних задатака,  

• Ученици самостално комбинују подешавања знакова, уређују поравнања, 

израчунавају вриједности формула и функција, те генеришу графиконе (уз накнадно 

уређивање графикона: тип графикона, подешавање стила графикона итд) приликом 

рјешавања проблема, 

• Ученици правилно користе ИКТ технологије у раду. 

Временска артикулација часа : 

Уводни дио часа: 10 минута  

Централни дио часа: 25 минута 

Завршни дио часа: 10 минута  



88 
 

АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА 

Уводни дио часа (10 минута): 

 Ученици се дијеле на тимове за такмичење. Подјела се врши на сљедећи начин: 

наставник именује вође четири тима (укупно ће бити 4 тима по 5 чланова, јер у 

одјељењу има 22 ученика; уколико буду присутни сви ученици наставник именује 2 

редара који добијају посебна задужења), потом вође тимова редом прозивају остале 

чланове свог тима (сваки вођа редом именује другог члана свог тима из остатка 

одјељења; потом уз консултације са бираним чланом бирају редом трећег члана 

сваког тима итд, док не буду бирани сви присутни ученици одјељења). На тај начин 

ће се формирати 4 тима (Тим-1, Тим-2, Тим-3 и Тим-4) са 5 чланова/ученика. 

 

 Презентују се правила квиза, те се ученицима/такмичарима просљеђује датотека са 

задацима у е-учионици. Правила квиза су сљедећа: након подјеле на тимове сваки 

члан тима се пријављује у е-учионицу са својом шифром (нпр. 1-Тина је ученица која 

је члан првог тима, 3-Александар је ученик који је члан трећег тима итд); након 

пријаве сваки члан тима преузима датотеку са задацима. Excel датотека се састоји од 

6 радних листова сљедећих назива: „Знакови“, „Поравнање“, „Уређивање табела“, 

„Формуле“, „Функције“ и „Графикони“ са различитим типовима задатака помоћу 

којих се систематизују стечена знања. Ученици задатке рјешавају на сљедећи начин: 

сваки задатак (радни лист) треба да се ријеши у оквиру предвиђених четири минуте. 

Након истека четири минуте ученици се на позив наставника помијерају за једно 

мјесто удесно (супротно од казаљке на сату; кружна формација групе) и приступају 

рјешавању сљедећег задатка, без обзира да ли су у потпуности ријешили претходни 

задатак. Уколико сви чланови групе и прије истека четири минуте ријеше задатак, 

могу извршити ротацију. На тај начин добијају више времена за сљедећи задатак. 

Такође, ученицима објаснити и правила комуникације. Правила комуникације су 

сљедећа: уколико неко од такмичара не зна неки од задатака, помоћ може тражити 

само од сусједних чланова тима (лијево и десно од њега); уколико ни они не знају 

одговор, помоћ могу потражити од својих сусједа итд. Информација се искључиво 

преноси ланчано (помоћ у раду или информација о евентуалној ранијој ротацији 

чланова тима). Није дозвољено комуницирати на други начин.  

Након што су упознати са правилима, ученицима напоменути да евентуално 

размисле о тренутном распореду сједења унутар групе гдје, уколико желе, могу 

тренутно промијенити распоред сједења (идеја је да ученици процијене којим 

распоредом сједења се „скраћује“ ланац информација). 

Редари добијају упутства да прате исправност рада такмичара тј. да ли такмичари 

свих тимова поштују задана правила, те помажу наставнику у свим фазама 

такмичења. 

 

 Након упознавања са правилима квиза, ученици се под шифром пријављују у е-

учионицу и преузимају датотеке са задацима. Редари помажу у процесу пријаве и 

преузимања датотека. 

Централни дио часа (25 минута): 

• Ученици у оквиру тимова по заданим правилима рјешавају задатке. Након истека 

времена за сваки од задатака врши се „ротација“ такмичара. Наставник уз помоћ редара 

прати вријеме за сваки од задатака. 
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Задаци: 

Задатак 1: Према упутству задатка потребно је уредити знакове. 

 

 

 

Задатак 2: Према упутству задатка потребно је уредити поравнање  

 

Задатак 3: Према упутству задатка потребно је уредити табелу. 
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Задатак 4: Према упутству задатка потребно је израчунати вриједности формула (коментар 

„Помоћ“ нуди додатне информације). 

 

Задатак 5: Према упутству задатка потребно је израчунати вриједности функција 

(коментар „Помоћ“ нуди додатне информације). 
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Задатак 6: Према упутству задатка потребно је за задане табеларне податке генерисати 
одговарајуће графиконе (коментар „Помоћ“ нуди додатне информације). 

 

Завршни дио часа (10 минута): 

• Анализа свих рјешења и сугестије за даљи рад. 

• Потом вршимо бодовање ријешених задатака на сљедећи начин: сваки ученик за 

својим рачунаром (рачунар за којим сједи након завршеног шестог задатка тј. након 

истека времена за израду задатака) врши бодовање задатака; током бодовања нпр. 

тима 1 вође осталих тимова могу прићи тиму 1 и контролисати да ли правилно бодују 

задатке; редари такође контролишу исправност бодовања задатака:  
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- први задатак укупно носи 9 бодова (свака правилно уређена ћелија носи по 1 бод);  

- други задатак укупно носи 9 бодова (по 0,5 бодова за сваку од ћелија за поравнање 

слова А, Б, Ц, Д... укупно 4,5 бодова; 1 бод за уређење поравнања текста „Први Други 

Трећи“; 1,5 бодова за уређење поравнања текста „Ова реченица је прешла преко 

сусједних поља!“; 1 бод за уређење поравнања текста „Успон 30º“; 1 бод за уређење 

поравнања текста „Окомито“); 

- трећи задатак укупно носи 6 бодова (1 бод уређење ивица табеле; 1 бод уређење 

поравнања заглавља табеле; 1 бод уређење боје заглавља табеле; 1 бод уређење боје 

за укупне вриједности табеле; 1 бод за уређење типа податка за новчане износе; 1 

бод за уређење типа податка и израчунавање процената); 

- четврти задатак укупно носи 5 бодова (свака формула по 1 бод); 

- пети задатак укупно носи 4 бода (свака функција по 1 бод); 

- шести задатак укупно носи 4 бода (по 2 бода за сваки добро генерисани графикон 

– правилно одређен тип графикона) 

Табела 1 – максималан број бодова по такмичару/ученику 

Задатак Максималан број бодова 

1. 9 бод. 

2. 9 бод. 

3. 6 бод. 

4. 5 бод. 

5. 4 бод. 

6. 4 бод. 

УКУПНО 37 бод. 

На овај начин сваки од ученика може освојити максимално 37 бодова тј. тим може 

освојити максимално 5x37=185 бодова. 

Када бодујемо тим тада у првом задатку уносимо суму бодова свих чланова тима за 

први задатак, потом за други задатак и тако редом до шестог задатка. 

• Проглашење тима побједника, похвала и награда за најбоље. Побједник је онај тим 

који има највише освојених бодова. 
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Закључак 

Како се Република Српска, кроз реализацију пројекта „Доситеј“, опредјелила за 

увођење ИКТ технологије у наставни процес, неопходно је да и наставници стекну вјештине 

које ће им интеграцију ИКТ-а и омогућити.   

Наставници морају непрекидно учити не само да користе ИКТ технологије, него и 

како да ове технологије непримјетно интегришу у наставни процес. Стога је у  будућности 

неопходно да наставнички факултети уведу предмете кроз које ће се изучавати интеграција 

савремене технологије у наставни процес.  

Наставници који тренутно раде у школама нису искључени из овог процеса. 

Потребно је обезбиједити квалитетну обуку за наставнике свих предмета, како би они могли 

да одговоре на зaхтјеве 21. вијека. Једино квалитетни наставници су у стању да спроведу 

сваку будућу реформу у свери образовања, која сигурно мора бити ослоњена на ИКТ 

технологије. Свима треба да буде јасно да ће најбољи наставници бити само они који у 

рукама буду имали најјачи алат звани ИКТ техологија у наставном процесу.  
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Abstract: It is often raises the question of whether today's children (students) different from their 

teachers during the period when they were kids. Аnswer is simple - they are. Тhеy are not  different 

only by their clothes they wear, their behavior or expression, from their music, or literature you 

read. The generation of today's students grew up in the digital environment, and most of them do 

not know what the daily life without a computer, mobile phone, Internet or video games looked 

like and they can not imagine that kind of life.  

 

This paper tries to approach today's teachers 'digital' disciples, in order to teaching them to be as 

efficient as possible. 

 

In addition to displaying the characteristics of students and characteristics which a good teacher 

of the 21st century need to have, the paper suggests creating a situation for learning, tasks that 

must be attractive to students and which will thus achieve the best result. Children today live in 

the world of video games, they know it and they feel happy and safe in it. For this reason, the 

author recommends the use of the advantages of video games, their good characteristics, to teach 

any more successful. It gives the example of one school lesson for Informatics in elementary 

school.  

Keywords: 21st century student, the teacher of the 21st century, video games  
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Маринко Савић, инспектор-просвјетни савјетник 

Републички педагошки завод Републике Српске 

10.   Одговори на питања наставника који реализују наставу у првом 

разреду основне школе 

Евалуација семинара за наставнике који реализују наставу у првом разреду основне 

школе је подразумијeвала оцјену појединих сегмената семинара, уз коментаре о сваком 

сегменту, те давање приједлога за унапређење концепта наредних семинара везаних за рад 

у првом разреду, као и  навођење питања на која би жељели да добију одговор, а нису имали 

прилику у току семинара да питају. 

У наставку текста слиједе одговори на конкретна питања наставника, везана за 

васпитно-образовни рад у првом  разреду основне школе: 

1. Колико је дозвољено одступање од предвиђених сати по темама у НПП-у? 

Наставни план и програм за основну школу се примијењује у свим школама 

Републике Српске. У складу са дидактичким упутствима и препорукама наставног плана и 

програма одређеног предметног подручја предложени фонд сати за реализацију садржаја и 

остваривање исхода учења може се кориговати тј. извршити прерасподјела фонда сати за 

поједине наставне теме или садржаје. Глобалним и оперативним планирањем, наставни 

план и програм се прилагођава конкретним условима тј. осигурава се његова ефикасност у 

свим специфичним условима (услови рада школе, састав/структура одјељења, материјално-

технички услови и сл.). То значи да наставник у глобалном програму, а касније и 

оперативном, може да коригује број сати предвиђених за одређену тему, наравно, уз 

професионално образложење разлога за поменуту корекцију. 

2. Како треба да изгледа писана припрема наставника у првом разреду? 

Наставни процес у првом разреду се значајно разликује од оног у старијим 

разредима. Не постоје диференцирани наставни предмети, не постоје временска 

ограничења у виду наставних часова, рад се углавном заснива на игроликим активностим и 

искуственом учењу и сл. Самим тим не постоји писана припрема за један наставни час, него 

је ријеч о скици цјелодневног рада. Поменута скица (сценарио) обично садржи опредјељење 

шта се жели постићи тај дан (очекиване исходе) и начин на који се намјерава доћи до 

дефинисаних исхода (активности). С обзиром да наредни наставни дан искључиво зависи 

од реализације претходног, некада није потребно за сваки дан писати „припрему“, јер ако 

наставник процијени да је неопходно и сутра поновити исте активности онда се на 

постојећу скицу уписују интервенције које су потребне за наредни дан, без потребе да се 

пише нови сценариј. Или, у постојећој скици, активности које су потребне за сутра се 

задржавају, а само се дописују потребне нове активности. Као што се види, нема крутог 

шаблона писања припрема, него је много флексибилније и функционално конкретније. 

Суштина припремања наставника је да рад са ученицима заснује на функционалним 

основама, а не да прави архиву уредно сложених припрема које не користе ни њему ни 

другима. 

3. Како ускладити рад у комбинованом одјељењу од два и више разреда?! Како 

ускладити рад у првом разреду у комбинованом одјељењу? 
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Савремена дидактика не даје довољно добре одговоре, како ускладити рад у 

комбинованом одјељењу са два и више разреда. Најчешће опредјељење је тзв. „клацкалица“ 

између тихог и гласног комуницирања са различитим разредним групама. Новија 

стремљења су, да се дио програма дугорочно може „интегрисати“ и изводити у исто вријеме 

са свим ученицима, без обзира на то који разред похађају. Чак се сматра да је и пожељна 

комбинација два или три разреда у једном одјељењу, са посебном климом међусобног 

ослањања једних на друге, јер се тиме стварају природнији услови за прилагођавањем 

захтјева и укупног школског рада са ученицима, имајући у виду психофизичке разлике међу 

ученицима исте узрасне категорије. Штавише, комбиновано одјељење је посебан 

педагошки изазов, јер без обзира на тезе о „природној предности“ хомогеног одјељења (са 

дјецом истог узраста), разлике су само на први поглед мале, а заправо су „изговор“ за 

примјену „фронталне наставе. У свијету је много примјера да се намјерно формирају 

хетерогене школске групе због њихових предности у погледу богатства интеракцијских и 

социјалних односа такве школске групе. 

Полазећи од тога да су разлике међу ученицима, исте узрасне популације, много веће 

него што су сличности, онда је комбинација од два или три разреда природније окружење 

да се рад ученика и захтјеви према ученицима базирају на стварним потребама и 

могућностима појединих ученика, односно индивидуализацији наставе. Међутим, то 

подразумијева и флексибилнији, рационалнији и слободнији приступ планирању и 

интерпретацији наставног плана и програма. Исто тако, рад са првим разредом у 

комбинацији са другим разредима елиминише могућност ригорозне подјеле ученика у 

организацији наставе (да са ученицима првог разреда радимо по „ центрима за учење“ а са 

другим разредом традиционалну наставу). Рад у комбинацији (и са првим и са осталим 

разредима) подразумијева сврсисходно планирање, у коме се губе круте границе између 

програма једног и другог разреда. Дакле, наставник треба да изврши синтезу програма и 

једног и другог разреда, утврдивши шта је то што може да ради са свим ученицима 

истовремено, без обзира ком разреду формално припадају, шта мора да диференцира по 

тежини и шта мора да раздвоји као засебан рад по разредима и то првенствено 

индивидуализацијом. Да би овакав вид планирања остварио свој циљ – прилагођавање 

наставе тренутним могућностима ученика, као што је већ речено, неопходно је напустити 

формалну подјелу ученика по узрасним категоријама, него их посматрати као индивидуе са 

одређеним способностима и могућностима. 

То конкретно значи да ученик млађег разреда може да добија задатке који су 

формално предвиђени за ученике старијег разреда, а ученик старијег разреда може да добија 

задатке који су формално предвиђени за ученике млађег разреда. У условима напуштања 

круте формалне подјеле ученика по узрастима, оцјењивање добија другачију основу од оне 

у традиционалном смислу. Док традиционално оцјењивање подразумијева одређене 

стандарде за знања вјештине и способности, нови приступ оцјењивању подразумијева 

праћење постигнућа ученика према индивидуалном напредовању, а сумарна оцјена 

изражава постигнућа која сваки ученик може постићи у поређењу са исходима учења, с тим, 

да се исходи никада не гледају поједностављено, већ увијек у много више варијетета у 

односу на записане. 

4. Писане припреме за рад у комбинованом одјељењу 
 

Писане припреме за рад у комбинованим одјељењима се израђују на различите 

начине. Има наставника који према броју разреда у комбинованом одјељењу пише и број 

писаних припрема. Други наставници пишу једну припрему без обзира од колико разреда 

је сачињено одјељење. Став инспектора-просвјетних савјетника је да одјељење представља 

једну цјелину у коме наставни процес траје за све ученике, па према томе и припрема треба 
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да садржи приказ наставног процеса са његовим специфичностима. Имајући у виду раније 

речено о раду у комбинованом одјељењу, неопходно је да се пише припрема за одјељење, а 

не за разреде.  

5. Како радити са „центрима за учење“ у комбинованом одјељењу? 

Постоји више начина на који можемо организовати наставни рад када је у питању 

комбинација првог и неког другог разреда. Врсту наставе, као и пратећу наставну 

технологију наставник аутономно бира према својој процјени ефикасности, односно, 

професионалној одговорности за остваривање васпитно-образовних циљева.  Настава 

организована по дидактичком моделу „центара за учење“ за оба разреда, с тим да се 

„центри“ прилагоде потребама свих ученика, представља најпожељнији модел. „Центри за 

учење“ представљају просторно и садржајно дефинисане мање цјелине унутар учионице, са 

специфичном опремом и материјалима којима се може подржати диференцирано учење. 

Иако се „центри за учење“ у основној школи углавном везују за рад у првом разреду, њихова 

дефиниција упућује на закључак да се овај модел рада може примијењивати и у другим 

разредима. 

Међутим, рад по моделу „центара за учење“ није законска обавеза коју наставници 

морају испоштовати. То је само један од дидактичких модела наставе који се препоручује 

због евидентних предности у остваривању васпитно-образовних циљева.  

6. Да ли сваки ученик мора „проћи“ кроз све „центре за учење“ предвиђене 

припремом? 

Рад по „центрима за учење“ је детаљно објашњен у књизи „Методика наставног рада 

– приручник за учитеље у основној школи“, аутора Е. Каменов, П. Спасојевић.  

Треба експлицитно рећи, да идеја, да сваки ученик, сваког дана, „мора проћи кроз 

све центре за учење, је неодржива и у супротности је са једним од основних принципа 

програма првог разреда, заснивању учења на уоченим интересовањима ученика. То значи, 

да та тежња да се задовоље ученичка „краткотрајна и доста површна интересовања“ намеће 

потребу да дјеца недвосмислено прихвате да раде оно што учитељ нуди као садржајну 

структуру учења у „центрима“. Од учитеља се очекује да он дјелује на интересовања дјеце 

и култивише их до оне границе која је у складу са развојним могућностима дјеце.  

7. Организација рада по центрима у скученом простору и коришћење једне 

учионице од стране више учитеља (без паузе). 

Један од основних услова за квалитет наставног рада су и одговарајући просторни 

услови. С тим у вези, већина школа је обезбиједила „специјализоване“ учионице у којима 

се реализује настава само са ученицима првог разреда. Уколико то у некој школи није 

случај, онда је приоритетна обавеза директора да то обезбиједи. До тада наставнику остаје 

да изналази просторно најповољнија рјешења. 

8. Питање рада у мјесецу септембру. Начин рада, трајање активности у циљу 

социјализације и прилагођавања ученика животу и раду у школи? 

Долазак шестогодишњака у школу треба да буде, прије свега, пријатан догађај за 

дијете као једна од најважнијих животних прекретница, срећна спона између школе и 

породице. То значи: циљ је да дјеца школу, кроз први разред, прије свега заволе. Да би 

завољела школу, дјеца школу морају доживљавати као оазу задовољства, среће, успјеха и 



99 
 

забаве. Карактеристика традиционалног школског живота и рада је строга дисциплина, 

захтјеви и праћење извршавања захтјева, доминација обавеза у односу на права и сл. Све су 

то услови који нису блиски природи дјетета које је осјетљиво на стрес, чији психофизички 

развој није завршен, што значи да дијете није ни интелектуално, ни физички ни 

емоционално ни социјално сазрело. То представља велики ризик да код ученика, умјесто 

пожељног подстицаја, створимо негативне посљедице, које му могу бити препрека у 

будућем животу и раду. Због тога је од изузетне важности правилан рад и однос према 

ученицима у првом разреду. У првом разреду најосјетљивији је сам почетак школске 

године, односно рад у септембру и октобру. То је период који може да буде подстицај 

будућем успјешном раду и развоју, али и кочница за чије санирање посљедица је потребно 

више времена. Кључне ријечи, које имају највећи значај у том периоду, су: стрпљење  и 

разумијевање, изражено кроз поштовање педагошких принципа, индивидуализације и 

вјероватно, оног што је основни услов успјеха са ученицима првог разреда, успостављања 

партнерских односа са породицом, како би свакодневно дјеловали уједињено и складно на 

прва искуства шестогодишњака.  

9. Зашто се дозволи да поједини наставници оцјењују ученике у првом разреду? 
 

Оцјењивање ученика у првом разреду је прописано Законом о основном образовању и 

васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у основној школи. Свако одступање од 

наведених докумената није дозвољено.  

Међутим, неки наставници, због чињенице да у првом разреду није дозвољено 

оцјењивање ученика бројчаном оцјеном (од један до пет), сами осмишљавају категорије 

оцјена које означавају на различите начине (цвјетић, сунце, облак...). То оправдавају 

тврдњама да оцјена (без обзира како она била изражена) мотивише ученике на рад и има 

позитивне ефекта на постигнуће ученика. Став Републичког педагошког завода је да то није 

исправно и да оцјењивање, и нумеричко и симболичко, има много више негативних 

посљедица него користи. Прије свега, оцјена, ако се посматра као мотивационо средство, 

представља вањски мотив који не одражава истински подстицај ученика на успјех. Дјеца 

само под утиском очекивања других (родитеља, наставника, окружења), оцјену виде као 

доказ свога успјеха. Међутим, истинска мотивација представља потребу ученика да научи 

ново, да ужива у откривању непознатог, да осјети задовољство личним напредовањем, да 

задовољи своју знатижељу, креативност и на крају осјети задовољство успјеха. Друго,  

оцјена се сматра непожељном методом вредновања, а нарочито у првом разреду, због њене 

ограничености да прецизно мјери постигнуће педагошког ефекта у школи и онога што је 

ученик „донио“ из породице. Због тога оцјена ученике ставља у неравноправан положај, 

што може изазвати неправедан осјећај сталног неуспјеха код ученика који не могу да 

достигну ниво знања и вјештина других, иако улажу велики труд и имају одличан лични 

напредак. То је и лоша посљедица оцјењивања ученика у првом разреду, јер изазива 

поређење ученика једних са другим, што треба избјећи.  Напротив, једино исправно је 

„поређење ученика са самим собом“, поређење неког његовог постигнућа у односу на оно 

што је он раније могао да учини. Ученику се може поредити само тренутни ниво постигнућа 

знања, способности и вјештина у односу на властити ранији период.  

Због ових и низа других разлога наставници првог разреда не могу користити оцјене 

у класичном смислу, било да су оне нумеричке или симболичке.  

10. Како извршити провјеру очекиваних исхода и када, у организацији наставе по 

центрима активности? 

Сама чињеница да у првом разреду нема бројчаног оцјењивања указује да постоји 

разлика у самом приступу и процесу вредновања ученичких постигнућа, у односу на старије 
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разреде. Праћење и вредновање у првом разреду је процес, а не активност. Док у старијим 

разредима се планира активност, која подразумијева различите начине, методе, технике и 

инструменте за провјеру тренутних знања, способности и вјештина појединих ученика, у 

првом разреду је то континуирани процес праћења и вођење евиденције о личном напретку 

сваког ученика из различитих области тј. описно изражавање мјере ученикових знања и 

постигнућа у учењу, као и остварењу исхода учења. Описна оцјена треба да представља 

поуздану мјеру напредовања и развоја ученика, те ефикасности у остварењу очекиваних 

исхода учења, као и да буде подстицај за развој ученика. У складу са Правилником о 

оцјењивању ученика у основној школи, описном оцјеном треба да се изражава „ а) 

оствареност циљева, исхода учења у току савладавања наставног програма, б) ангажовање 

ученика у настави, в) напредовање у односу на претходни период, г) препорука за даље 

напредовање ученика и д) владање ученик.“  За то је веома погодан евалуациони лист у 

коме је понуђено више варијабли датих на четири нивоа сложености (који је понуђен на 

семинару). 

11. Да ли користити свеске уских и широког простора, или можда без линија? 

Колико радити задатака типа: непознати умањеник или умањилац? 

Коју врсту свесака користити треба да процијени учитељ. Треба напоменути да неки 

методичари наглашавају да ученике на том узрасту, па ни у почетном писању, не треба 

ограничавати на мале просторе (квадратиће, линије) због неразвијености њихове 

графомоторике. Због тога се препоручује, „као забавни кутак“, да дјеца скоро свакодневно 

на почетку године, користе, из сета „Прве књиге“, много учесталије свеску за вјежбање 

графомоторике, умјесто било какве друге свеске. Осим тога цртаћи или обичан бијели 

папир, великог формата, је примјерен и користан за цртање, што је, у правилу, омиљена 

дјечија активност. 

Колико задатака и какве задатке давати ученицима првенствено зависи од самих 

ученика, због чега се истиче важност индивидуализације наставе.  

12. Када ће усагласити рад у 1. разреду? 

Питање о усаглашавању рада у првом разреду није потпуно јасно. Немогуће је 

шаблонизирати наставни рад и да као такав буде обавеза наставницима. То је прије свега 

због чињенице да наставни рад предстаља академски, а не технички ниво рада. Док 

технички ниво рада представља реализацију тачно прописаних норми и упутстава, које даје 

неко други, стваралачки (академски) ниво рада представља креативан приступ, прилагођен 

свим околностима у сваком конкретном одјељењу,  у коме радник сам ствара услове, доноси 

одлуке, стваралачки креира и практично рјешава питања из струке. То је посебно изражено 

у васпитно-образовном раду, па и у првом разреду, јер је методика наставе толико 

комплексна и сложена дисциплина која не трпи шаблонизацију. Међутим, и поред тога, 

наставницима се препоручује да у првом разреду наставу заснивају на принципима рада по 

„центрима за учење“ који пружа наставнику неограничене могућности креативног 

изражавања, а доказана је његова ефикасност.  

13. Рад са дјецом ометеном у развоју  

Концепт инклузивног образовања подразумијева укључивање ученика са сметњама 

у развоју у редован наставни процес, у складу са њиховим могућностима. Инклузија 

подстиче учење о значају уважавања различитости, једнак третман за све, односно једнаке 

могућности за приступ васпитању и образовању за све, што подразумијева услове да свако 

дијете у настави и школи уопште, доживи успјех и развије своје потенцијалне способности 
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до индивидуалног максимума. То значи да  ће и ученици са одређеним развојним 

потешкоћама имати стимулативне услове за развој Задатак школе је да свим ученицима 

омогући што бољу социјализацију и развој у складу са њиховим објективним 

могућностима.  

14. „Притисак“ родитеља 

Родитељи школу (њен значај, улогу, функцију...) доживљавају према личном 

искуству и према томе граде и очекивања. С обзиром да су различита искуства родитеља, 

различита су и очекивања. Задатак просвјетног радника је да помогне родитељу да упозна 

функцију, значај и начин рада школе и разумије то на правилан начин,  да га придобије за 

„подијељену одговорност“ за постигнућа ученика, за партнерство које није обична фраза, 

већ истинско укључивање родитеље у све чему они, објективно, могу дати допринос у 

оквиру педагошког дјеловања школе. То је од велике важности, јер ће тако од родитеља 

који изражава неразумијевање и негодовање, добити родитеља значајног сарадника и 

партнера. То се може постићи искључиво професионалним односом који подразумијева да 

родитеље до детаља упознамо са специфичностима рада у првом разреду, значају таквог 

рада за развој ученика и прецизним, јасним и тачним информисањем о напредовању самог 

ученика. Наставник треба да помогне родитељу да разумије каква је његова улога у праћењу 

и подршци своме дјетету, а не да подлијеже „притиску“ и свој однос према ученицима и 

настави гради према „притиску“ и очекивањима родитеља. 

15. Надарени ученици у првом разреду и како поступити према таквим ученицима 

Да бисмо говорили о надареном ученику треба имати поуздане показатеље да је 

ученик заиста надарен за одређену област. Наставницима се препоручује да у ситуацијама 

када уоче да се ученик значајно издваја од осталих ученика по способностима, 

интересовању и склоностима према некој области, у сарадњи  са стручном службом школе, 

тимски донесу одлуке о врсти и начину заједничке подршке том ученику. 

16. Усклађеност НПП и Прве књиге  

У складу са Законом о основном образовању и васпитању „уџбеници и наставна 

средства морају да буду урађени у складу са наставним програмом.“. Усклађивање садржаја 

уџбеника са актуелним наставним програмом, захтијева вријеме, то се не може урадити „у 

ходу“, потребно јр поштовати одређену процедуру. Прва књига, као и остали уџбеници, 

треба да прати наставни план и програм, а уколико то није случај, аутори су обавезни да у 

новом издању допуне уџбеник. Исто тако, наставник је тај који усмјерава и обучава ученике 

за кориштење уџбеника, али и осталих извора знања. 

Надаље, „Прва књига“ је замишљена као интерактивни уџбеник, који се користи у 

школи, а повремено шаље родитељима ради упознавања о томе шта су дјеца успјела, а шта 

нису. У првој књизи учитељи не упозоравају на грешке, дјеци се „признаје право на 

грешку“, дјеца која ријеше неке задатке погрешно, вјероватно нису још дорасла адекватном 

одговору. Учитељ само за себе региструје да дијете није нешто добро разумјело, а затим, 

ставља ученике на нова, слична „искушења“. У погодној прилици и ненаметљиво, дијете се 

мотивише да „прегледа“ шта је раније радило и, на тај начин, уоче своје грешке и поправе 

их. То ће појачати њихова задовољства и самопоуздање. 

17. Да ли ученици морају савладати читање? 

Читање је специфична вјештина која зависи од више фактора: сазријевања кортекса 

великог мозга (Светомир Бојанин), методичког поступка, вјежбања, општих карактеристика 
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дјетета... због чега ученици различитим темпом развијају вјештину читања. Због тога је 

неопходно пратити могућности ученика како не бисмо ризиковали да уништимо латентне 

способности ученика које у неком наредном времену могу доћи до пуног изражаја. За 

правилан однос према читању није важна брзина, него начин читања и обавезно претходно 

упознавање гласовне структуре говора, што је Ељкоњинова метода почетног читања 

ријешила у оквиру индивидуалног темпа напредовања. Опште је прихваћен став да ученици 

лакше и брже овладавају изражајним читањем уз методу шчитавања. Због тога, ако 

наставник има правилан однос према ученицима (инсистира на шчитавању, а не читању 

слово по слово, читању на слогове, читању у себи па наглас...), уколико има досљедне 

инструкције за родитеље (упозна родитеље о ефикасном начину вјежбања читања, каква је 

улога родитеља у праћењу и подршци ученику, о оптималном оптерећењу ученика...), без 

обзира колико је ученик овладао техником читања наставник је у потпуности извршио своје 

обавезе. То значи да није искључиво наставник одговоран за евентуалне потешкоће 

појединих ученика у читању  те да узроци могу бити и друге природе.  

18. Да ли рад у првом разреду траје три сата дневно?  

Вријеме рада са ученицима првог разреда је прописано законом и износи три сата 

(180 минута). То значи да је наставник обавезан да са ученицима проведе пуна три сата, без 

одлажења од ученика на паузе, за вријеме ужине и других одмора. Процес учења и 

правилног подстицајног утицаја учитеља на ученике се не завршава завршетком конкретног 

„образовног“ задатка, него почиње пријемом ученика у школу, и траје све до одласка 

ученика из школе, укључујући све школске активности, паузе између њих, ужину и остало. 

Свако самоиницијативно скраћивање овог времена је неоправдано. 

19. Треба ли задавати домаћу задаћу у првом разреду?  

Домаћа задаћа у првом разреду (као и у осталим разредима) има оправдање, само ако 

је дата смислено, са јасним циљем. Дакле, ако наставник у првом разреду жели да провјери 

колико су ученици одговорни, самостални, да код ученика развија истраживачке 

способности, да искористи другачије учеће ситуације од оних у школи, добро одмјерени 

задаци за домаћу задаћу могу имати важну улогу. Међутим, ако је домаћа задаћа додатно 

оптерећење ученика код куће без јасних васпитно-образовних циљева, онда нема оправдање 

и не треба је задавати. При том не треба заборавити да домаћа задаћа не подразумијева 

обавезно писање или цртање, она може бити и разговор на одређену тему, прикупљање 

информација или неког материјала и слично. Не мора бити иста за све ученике. Није 

потребно објашњавати значај разговора о реализованој домаћој задаћи, односно увида у 

њену реализацију. 

При том, стално требамо имати на уму да је ријеч о шестогодишњацима који су тај 

дан, већ три сата провели у организованом васпитно-образовном раду, уз стално 

промишљање о њиховим узрасним карактеристикама.   
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20. Пошто нема задаће у првом разреду, да ли је грешка ако се на инсисистирање 

родитеља даје? 

Већ је било говора и о домаћој задаћи и о захтјевима родитеља, тачније односу према 

родитељима. Одговорност наставника је да родитеље поучи, између осталог, и о питањима 

која се тичу домаће задаће, уколико неко од родитеља иницира то питање. Сваком 

професијом управљају професионалци, те и наставним и васпитно-образовним радом у 

цјелини, управља наставник, што подразумијева да и родитеље треба усмјеравати у правцу 

који струка и професија налажу.  

21. Да ли у првом разреду примјењивати казне и које? 

Школа, као васпитно-образовна установа, не користи појам „казна“, нити 

примјењује казне, неовисно о узрасту ученика. Законом о основном образовању и 

васпитању је предвиђено, а посебним правилником детаљније регулисано, начин 

коришћења васпитно-дисциплинских мјера у случају кршења права и обавеза од стране 

ученика. Међутим, наставници често постављају питање да ли у случају нарушавања 

наставног рада, недисциплине и кршења правила понашања у учионици може и да ли треба 

наставник да „казни“ ученика. Са законског, али и педагошког аспекта то је непримјерено 

и недопустиво. Нарочито када се ради о ученицима првог разреда, појава недисциплине се 

не може везати за поремећај у понашању, него је то најчешћи одговор на досаду, на радне 

задатке који нису заинтересовали ученика, који нису прилагођени њиховим могућностима 

(или су претешки или прелаки), на неадекватне методе рада, на неконтролисану слободу и 

сл. Самим тим се намеће питање: Да ли можемо (и требамо) казнити ученика зато што га 

нисмо правилно запослили? Међутим, у случају да поред свих педагошких интервенција  и 

мјера, ученик и даље не учествује у раду, ремети рад других и својим понашањем наноси 

штету и себи и другима, први корак је покушај рјешавања проблема са родитељима. То 

подразумијева идентификацију узрока који доводе до неприхватљивог понашања ученика, 

а затим договор о одговорности свих у елиминисању идентификованих узрока. Ако и то 

није промијенило понашање ученика, онда се обавезно укључује стручна служба школе, 

која може даље да укључи и друге институције ван школе.  

22. Како одржати дисциплину у првом разреду? 

Пракса (наставна, васпитно-образовна) показује да наставници различито поимају 

дисциплину, односно вежу је за лична очекивања и личне представе о дисциплини. С друге 

стране нико није успио прецизно дефинисати „дисциплину у првом разреду“, другом 

разреду и слично. Поуздани начини креирања дисциплине у првом разреду су: (1) Јасна 

педагошка правила која се досљедно поштују и на којима се инсистира. У прво вријеме (на 

почетку школске године) потребно је доста стрпљења и истрајности да се правила 

понашања у учионици прихвате као принципи који су непромјењиви и на које наставник 

стално указује; (2) Активност ученика која ће окупирати дјечију пажњу. То значи ученике 

запослити тако да њихов активан рад траје што дуже, да се активности смјењују, да им рад 

буде занимљив и изазован. С обзиром на карактеристике тог узраста, ученицима треба 

омогућити манипулисање материјалом, истраживање, кретање, рад у пару и малој групи, 

али и индивидуални рад и сл. Ученицима који у школском раду осјете задовољство, успјех 

и лични напредак, неће бити потребно наметати дисциплину.  

Уопште о дисциплини и њеном поимању у савременој школи, постоји бројна стручна 

литература, која може значајно допринијети разумијевању овог, за васпитно-образовни рад, 

важног питања. Поменута литература се дотиче и питања награде и казне у васпитно-

образовном раду, развијања самопоуздања и слике о себи и нуди различите технике и 
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процедуре за развијање како самодисциплине, тако и стимулативне радне атмосфере у 

учионици и школи уопште.  

23. Како развијати самопоуздање код ученика? 

Самопоуздање, (вјера у себе и своје способности) се остварује успјехом. Ученик који 

ријетко буде похваљен за постигнуте резултате, који ријетко доживљава успјех, не може ни 

да створи слику о себи као успјешном. Грешке, које чине неки наставници, су ранговање 

ученика на „најбоље“, „добре“ и „слабе“ ученике. У таквој подјели наставници сматрају да 

је штетно хвалити ученике који су „слаби“ и давати им погрешну информацију и слику о 

себи, „јер ће се тaко, без основе, задовољити и неће се трудити да се поправе“. Нема подјеле 

ученика на „најбоље“ и оне који су слабији. Сваки ученик првог разреда је „најбољи“. 

Ученик да може бити бољи, он би то био, па према томе он је у том тренутку најбољи што 

може. Можда неки други ученик, у том тренутку нешто више зна, лакше нешто ради и сл, 

али је то карактеристика тог другог ученика. Потребно је у ученицима увијек откривати оно 

што је добро и истицати и похваљивати, а у ономе у чему је очигледно да може бити бољи, 

правилним педагошким утицајем подстицати на унапређење.      

Међутим, најсигурнији пут до високог самопоштовања јесте успјех у нечему за шта 

се претпостављало да ће бити тешко (Рилвије Рим). Ако ученицима дајемо сувише лаке 

задатке, шаљемо им и поруку како мислимо да не могу много. То је и порука да њихов 

наставник мисли да нису довољно способни да уче. Зато пред ученике не треба стављати 

прелаке задатке, него изазовне задатке, односно оне задатке чије ће рјешење код ученика 

изазвати самодивљење и задовољство.  

24. Да ли ученици првог разреда морају научити писати и читати како је наведено 

у исходима у НПП или да се поштују индивидуалне могућности ученика? 

У Наставном плану и програму за основну школу је наведено: „ученик пише велика 

и мала штампана слова првог писма....шчитава и чита у складу са индивидуалним 

могућностима велика и мала штампана слова првог писма....“. Дефинисани исход нас 

упућује на закључак, да је неопходно поштовати индивидуалне могућности сваког ученика.  

Неће сви ученици савладати успјешно технику читања и писања у првом разреду, али ће у 

другом разреду моћи вјежбати и усавршавати технику читања и писања. 


