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1. УВОД 
 
 

Анализирањем материјалних и духовних околности нашег времена и 
њиховог довођења у везу са циљевима културне политике ограничавања појаве 
зависности у границе друштвене контроле, на основу оперативних показатеља о 
криминалитету злоупотреба дрога у РС, долазимо до закључка да наша културна 
политика занемарује остваривање oвог циља, јер се и поред свих друштвених 
интервенција зависност у популацији младих шири и прихвата аритметичком 
прогресијом.  

 
У културној политици контролисања дрога доминантно мјесто заузима 

метод полицијске репресије и пооштравања казнених мјера за случај злоупотребе 
дрога, али се не постиже еквиваленција између друштвене интервенције, њеног 
материјалног улагања за смањење штете и стављања под контролу, ограничавања 
појаве зависности. 

 
Полазећи од ове чињенице Истраживачки тим састављен од кадрова који се 

дужи временски период баве проучавањем појаве наркоманије у оквиру образовног 
система, пројектовао је ''Васпитни програм превенције злоупотребе дрога''.  

 
У односу на садашњи приступ рјешавању проблема зависности методом 

учења о болестима зависности које изазива незаконита употреба дрога на основу 
изазивања страха код васпитаника да ће им дрога нарушити здравље и изазвати 
обољења, ''Васпитним програмом превенције'' се нуди другачији приступ и 
рјешење превенцијом злоупотреба дрога усмјереном на дидактичку мотивацију 
ученика да чувају вриједности човјека, као што су: љепота, љубав, срећа, снага, 
здравље, родитељство, пријатељство и друге вриједности што су истовремено 
идеали младих којима теже, те их неће у раној доби жртвовати ради ризика за 
лажним осјећајем уживања дрога какво мишљење је укоријењено у јавном мњењу 
када је ријеч о дрогама.  

 
Ово истраживање нема претензију да проблем ширења зависности о дрогама 

у популацији ученика дефинитивно ријеши, али се на основу мишљења и одговора 
наставника и професора биологије о овом програму, као носилаца реализације 
шкоклских програма превенције зависности о дрогама у образовном систему, може 
допринијети да се тим програмом активније захвата страна унутрашњег доживљаја 
проблема зависности и одражавање на свијест ученика о штетности злоупотреба 
дрога, праксу која се шири и притом нарушава и уништава здравље човјека. Дакле, 
квалитет васпитне превенције и појава зависности, која има више узрока, налазе се 
у узрочно посљедичној вези.  

 
Истраживање је спровео Истраживачки тим у саставу: Драго Лугић, 

професор, др Драго Бранковић, др Миле Илић, Мр Сања Ловрић, Бранко Мандић, 
Душан Марковић, професор.  
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2.  ИНСТИТУЦИОНАЛНА И КАДРОВСКА БАЗА ИСТРАЖИВАЊА 
 

Истраживање о квалитету „Програма васпитне превенције злоупотреба дрога' у 
школској популацији“ и анализу садашње праксе извођења наставе тематских 
садржаја болести зависности, према Наставном плану и програму за основну  
школу, су организовале и у реализацији партиципирале следеће институције: 

Министарство просвјете и културе, Републички педагошки завод, 
Министарство унутрашњих послова, Филозофски факултет и Истраживачки тим 
као и Министарство финансија без чије финансијске подршке Програм не би био 
реализован.  

Најзначајне институције за реализацију овог пројекта су Влада и Скупштина 
РС, с обзиром да је пројекат ограничавања потражње дрога претходно утврђен 
''Стратегијом надзора над опојним дрогама и сузбијања злоупотреба опојних дрога 
у РС за период од 2008 до 2012. године и свакако Министарство здравља као 
предлагач овог документа којим је утврђена политика Владе о контроли дрога и 
мјерама  на том плану.  

Основну базу кадрова у овом емпиријском истраживању су сачињавали 
наставници и професори биологије свих основних школа у РС који изводе наставу 
биологије у школама.  

Другу групу сачињавали су кадрови из МУП-а и Републичког педагошког 
завода Бањалука укључујући и руководне кадрове ових институција, који 
располажу бројним релевантним подацима о распрострањености појаве зависности.  

Трећу групу сачињавале су стручне службе школа и њихови руководиоци који 
су непосредно или посредно учествовали у организацији и извођењу наставе 
биологије у склопу које је реализована наставна јединица болести зависности и 
припремали стручно оспособљавање наставника за припрему и реализацију 
програма васпитне превенције злоупотребе дрога. 

Четврту групу су сачињавали кадрови аналитичко планске службе и службе 
праћења за организацију Семинара за наставнике у основним школама под 
руководством савјетника за наставу биологије у Републичком педагошком заводу 
Бањалука.  

И пета група су кадрови службе за организацију извођења огледних часова 
наставе по Програму васпитне превенције злоупотребе дрога у школама у којима је 
настава одржана. 

 
3. МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ ИСТРАЖИВАЊА 
 
3.1. П р о б л е м   и   п р е д м е т  
 

Употребом и узимањем наркотика изазива се зависност појединца о њима, 
што за посљедицу има нарушавање културног идентитета друштвених заједница у 
којима се гомилају породични и социјални проблеми, расте криминал, те се доводи 
у опасност репродукција заједнице, због чега је циљ свих заједница борба против 
овог феномена. Савремени свијет се снажно сукобљава с овом појавом, а у РС због 
економских, политичких и егзистенцијалних проблема та борба није приоритетна, 
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иако показатељи оперативне полицијске детекције упозоравају на нужност 
снажније друштвене интервенције. 

Садашња законска рјешења за контролисање појаве код нас и у свијету не 
спречавају „уживање“ дрога – зависност, која као таква није подложна кривичном 
прогону, што такође доприноси и њеном ширењу. Правно се у вези са том појавом 
запречавају радње незаконите производње дрога и омогућавање „уживања“ другим 
лицима.  

Основни субјект борбе и спречавања зависности код нас и у свијету је 
полиција која не рјешава проблем, већ само појаву успорава у њеном нарастању. 
Овај квалитет суда (оцјене) одговара опажајној стварности и истини. Јер, полиција 
не дјелује на факторе појаве, а док они постоје, постоји и појава – принцип 
каузалности (узрочности) фактора људског мишљења и понашања. 

Када би се полицијом могао ријешити феномен зависности онда би у РС 
сигурно тај проблем био ријешен, с обзиром да је у једном периоду било 10.000 
полицајаца на око 1.000.000 становника. Појава се и поред тога убрзано ширила, па 
чак и међу будућим полицајцима. Ширење зависности у култури човјека се врши 
брзином као и ширење „кавоманије“ с разликом што „кавоманија“ није девијантна 
појава са посљедицама нарко криминала. Разлог за тражење рјешења да не буде 
прихваћена дрога у култури човјека у постотку у којем и кава, је очит, без извођења 
доказа. Уз појаву наркоманије редовно се појављује и криминал на основу чега 
можемо говорити о законитости. Закључивање по сагласности – једна појава 
изазива другу. А шта је намјера ријешити Пројектом истраживања? 
 Потребно је да се на бази познавања узрока зависности нормирају и 
пројектују васпитне мјере и садржај за повољније кориштење тих узрока, односно, 
проналажење рјешења за примјену у пракси. 

С обзиром да је Пројекат истраживања детерминисан као васпитна 
превенција онда је логично да са примјеном васпитних садржаја (мјера) о 
негативном искуству злоупотребе дроге треба почети у млађој старосној доби. 
Лоцирање проблема у подручје институционалног васпитања је на основу сазнања 
да су неуједначени стандарди породица у надзору развоја културних навика 
њихове дјеце. 

Појава зависности се може расчланити на двије компоненте: 
a) преношење негативног искуства конзумације дрога ради лажног ужитка 

појединца и група на будуће генерације и 
b) формирање ставова и културних навика у складу са том девијацијом код 

васпитаника. 
 

Зависност се развија ванинституционално, што је форма неформалног 
васпитања и образовања (образовање у слободном времену), које се одвија у 
најразличитијим ситуацијама: школском дружењу, на рођенданима, журкама, 
свадбама, испраћајима, прославама, слушању музике, у ситуацијама психичког 
оптерећења, на излету, пијанчењу, утакмицама, такмичењима, наступима преко 
медија и тако даље. 

Овакве ситуације нису обухваћене програмима циљног – основног 
образовања и васпитања, односно, изван су институционалног школског система.  
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Зашто је предмет овог истраживања искуство које се стиче у назначеним 
животним ситуацијама, тако ефикасно да га критичка кампања о штетности те 
појаве не може сторнирати (исправити и укинути) с обзиром да као таква није у 
складу са друштвеним циљевима. 

Дакле, предмет истраживања, овог пројекта је „ускладиштавање“ негативног 
искуства злоупотребе дрога у културу младих генерација и примјена новог 
ефикаснијег рјешења проблема зависности програмирањем васпитно-образовних 
садржаја за процес наставе.  

Садашња пракса рјешавања проблема наркоманије правном нормом 
(полицијском забраном) није дала жељени резултат. Оваква метода са психолошког 
аспекта посматрано користи страх (психолошку категорију) као средство. То је 
застарјело рјешење. Страх се као препрека спознајом савладава. У каснијем 
периоду раста и развоја зависника појава не ишчезава, напротив „заражена“ особа с 
таквим искуством не престаје да се дрогира, а и методе ресолвирања (свођења у 
нормалу) нису пронађене. Особе не могу да забораве своје искуство дрогирања 
стечено у младости. 

Праксу репресије, иако она није ефикасно рјешење за друштвени феномен 
наркоманије, треба такође задржати, због процента (5-6%) асоцијалних особа које 
се рађају са таквом генотипском структуром која их чини отпорним на васпитне 
утицаје. 

Уже детерминисан предмет овог истраживања је евалвација (процјена) 
учинка васпитно-образовних садржаја наставних јединица које се Пројектом 
предлажу за реализацију у школским програмима за узраст VI разреда. 
 
3.2. Ц и љ   и   з а д а ц и  
 

Циљ истраживања је провјера хипотезе, да се рјешење нарастајућег 
проблема зависности ефикасно постиже дјеловањем васпитно-образовних садржаја 
на психолошке аспекте мотивације у популацији млађих малољетника. 
Истраживање је оперативно (примјена дидактички обликованих тема), а полази од 
откривених спознаја да се путем васпитања врши формирање припадника одређене 
заједнице нарочито младих генрација, према циљевима заједнице.  

Систематизацијом чињеница о раширености ове појаве у популацији 
ученика анимирати интерес Министарства образовања да прихвати третирање овог 
феномена као задатак педагогије. То би имало за посљедицу да зависност као 
феномен буде научно тумачен и цјеловитије откривен, са закономјерностима 
његовог развијања.  

Циљ је, поред осталог, лоцирање овог феномена у задатке педагогије да би 
се ријешило питање пројектовања мјера друштвене интервенције. 

Да би се открили механизми друштвене контроле зависности, задатак је 
извршити дескрипцију проблема у различитим срединама и подручјима с назнаком 
могућих фактора њеног ширења, на основу чега би се нормирали (прописивали) 
васпитно образовни садржаји који осигуравају ефикасност практичног рјешавања 
проблема. Очигледност захтјева је да проблем зависности буде задатак педагогији. 
Ријеч је о преношењу негативног генерацијског искуства на младе, долазеће 
генерације. Овај процес код младих се одвија усвајањем искустава и навика 
претходне генерације без критичног просуђивања, због тога што искуство о 
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злоупотреби дрога не пролази школску валоризацију, с нагласком на штетне 
посљедице негативног прилагођавања пориву. 

Општи циљ је провјера хипотезе да се у циљној групи популације узраста 6. 
разреда основне школе превенција злоупотребе дрога може квалитетно 
унаприједити уношењем тема васпитно – образовног садржаја које нуди овај 
Програм у области мотивације ученика, да одбацују субкултуру зависника и тако 
се очува здравље, смањи штета и спријече друге посљедице које настају 
злоупотребом дрога. 

 
3.3. М е т о д е, т е х н и к е   и   и н с т р у м е н т и 

 
Основне методе овог Пројекта су дескриптивна и каузална. С обзиром да је 

зависност сложена појава, присутна свугдје и увијек, не може се изоловати од 
фактора који ју поспјешују за самостално посматрање, истраживање ће бити 
извршено директно реализацијом васпитно-образовних тема на часовима наставе 
биологије у школама и при томе методама: разговора, анализе текста и анкете 
ученика и наставника ће бити процјењивани ефекти „Васпитног програма 
превенције злоупотребе дрога“. Да би се утврдио стварни ефекат, компарација са 
садашњим методом репресије злоупотребе дрога потребан је дужи генерацијски 
период – 5 година. Ранија истраживања ове појаве су потврдила да се појава 
оптимално развија од 14 (15) до 20 (21) године након чега кривуља раста нагло 
опада. Због ове карактеристике феномена, као и због тога што се истраживање 
темељи на откривеним спознајама о ефикасности васпитног процеса могуће је 
након проведеног испитивања у школама почети са примјеном.  

Наставне јединице: „Виденко и Трули“, „У школској торби“, „Записник 
полиције“, „Неупућена бака“, (види у прилогу), су дидактички обликоване за 
фронтални облик наставе. Ови васпитно – образовни садржаји, на часу од 45 
минута се реализују методама: текста, разговора, демонстрације дидактичког 
материјала и пето-минутиним тестом. На такав начин су се прикупили подаци о 
усвајању општих појмова о: дрогама, врстама дрога, околностима „уживања“, 
факторима и посљедицама лажног „уживања“, узрочно-посљедичне везе лажног 
„уживања“ и његовог утицаја на развој личности, напредовање личности, 
менталног и интелектуалног заостајања зависника, пораст криминала и слично. 

У каснијој фази би се користила и друга наставна средства као што су филм 
и ТВ. Истраживањем су се прикупљали подаци о прихваћености градива, опсег за 
реализацију на једном часу, примјереност узрасту 6. разреда, мотивацији за тему, 
информисаност о појави, као и други аспекти који се појављују у апликацији 
(примјени). 
 
3.4. У з о р а к 

 
Узорак на којем је вршено истраживање, примјена васпитно-образовних 

тема, сачињавала су дјеца и млађи малољетници старосне доби 12-14 године – 
потенцијални носиоци феномена зависности, које је потребно програмом 
(рјешењем) васпитне превенције заштити од ширења појаве. 
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То је здрави дио популације у којој је код нас и у свијету идентификован 
одређени број лица „уживалаца“ дрога, што је статистички занемарљиво за појаву у 
основноми скупу цјелокупне популације. 

С обзиром на ширину неограничене распрострањености феномена и 
присуство у различитим културним и субкултурним обрасцима истраживањем је 
обухваћен репрезентативни узорак популације. 

Узорак је сачињен од ученика шестог разреда из 7 основних школа школа у 
Републици Српској, укупно 593 ученика, разврстаних у 28 одјељења (види у 
прилогу). 

У свим образовним системима овај сегмент популације је као потенцијални 
носилац појаве зависности, погодан за ИНХИБИЦИЈУ (спречавање) заразе, а и за 
АСИМИЛАЦИЈУ уживања дрога ако се васпитно не припреми за одбацивање. 
Овакав репрезентативни узорак популације школске омладине и дјеце је одабран 
због тога што је оптималан за захватање васпитно-образовног процеса у настави 
превенције болести зависности. Узорак је хотимичан, карактерише га присуство 
високог степена мотивације за прихватање вриједности и идеала код човјека којем 
дјеца теже у тој доби (љепота, срећа, љубав, здравље, снага, родитељство и др.) и 
спремни су да их чувају од нарушавања и уништавања које изазива употреба дрога. 
 
4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
 
4.1. А н а л и з а    н а с т а в н о г    п р о г р а м а, у џ б е н и к а   и   д р у г е 
      ш к о л с к е   д о к у м е н т а ц и ј е 
 

Претварањем плана у реалност на темељу постављеног проблема, 
истраживањем је утврђено сљедеће стање организације и извођења наставе 
превенције болести зависности: 

У школама недостају квалитетни програми, о чему овиси успјех и напредак 
на пољу превенције злоупотребе дрога, као и мотивација наставника на које утиче 
и дубина познавања проблематике која није на завидном нивоу. 

Магистрална мотивација наставника је „електрични вод“ од наставно – 
образовног садржаја до формирања ставова ученика да одбацују субкултуру 
зависника.  

Изостанак или занемаривање потребе израде и примјене квалитетних 
програма усмјерене васпитне превенције зависности у процесу наставе, доводи до 
сукцесије и насљеђа појаве злоупотребе дрога у популацији ученика од једне 
генерације на другу генерацију.  

Студијском анализом наставне документације, припрема наставника, 
планова за организацију и извођење наставе по програму болести зависности о 
дрогама из Уџбеника биологије у 6. разреду основне школе, истраживањем се 
дошло до сазнања да су програмирање васпитно образовних садржаја превенције 
зависности и с њим мотивациони дидактички приступ ученика настави болести 
зависности  на оперативном нивоу извођења ове наставе препуштени слободном 
опредјељењу сваког наставника појединачно, те имамо шароликост извођења 
наставе што за посљедицу има кризу развоја мотивационог дидактичког приступа 
настави ученика и њихових наставника. 
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Криза мотивације наставника је посљедица што наставници током свог 
школовања нису оспособљавани елаборацијом (обрадом) програма о болестима 
зависности и дрогама, као и да немају одговарајуће наставне документације 
(приручника) за квалитетну припрему и извођења овог вида наставе. 

Криза мотивације ученика је посљедица погрешног тумачења појаве 
зависности у Уџбенику биологије за 6. разред основне школе, у којима се појам 
зависности о дрогама дефинише, да је зависност:  

''Стање када се узимањем опојних средстава остварује угодан осјећај и 
безбрижност, од којег је алкохолизам опаснији''. 

Комплетно градиво за ову тематску област у Уџбенику је непримјерено за 
узраст 6. разреда основне школе тако да се зависност као болест спомиње само у 
наслову ове теме. 

С обзиром да се у свијести васпитаника свијет одражава искуством којег они 
стичу опажањем да се без алкохола човјек не може родити ни умријети, прославити 
рођендан и успјех у животу, отићи на излет или журку и слично, није тешко 
закључити да се овако погрешним приступом, појава зависности према уџбенику 
своди на опште прихваћену законитост потребе узимања и употребе дрога у 
култури човјека, без којих се не може, али декларативно се против злоупотреба 
дрога треба борити. 

У суштини таквом интерпретацијом болести зависности о дрогама без 
великог узбуђивања и  мотивационог дидактичког принципа, објашњавајући да је 
дрога мање опасна од алколизма, ученици могу да закључују да она није велика 
пријетња култури, здрављу, економији и безбједности наше заједнице. 

Ова озбиљна слабост је један од разлога неефикасне превенције зависности 
о дрогама у образовном систему, јер се околни свијет у свијести ученика, па и кад 
је ријеч о дрогама, у образовном систему одражава онако како га они у првом 
контакту са дрогама доживљавају, без формираног става у њиховој свијести како се 
понашати у вези  с тим.  

Подаци о наставној документацији и планирања организације и извођења 
наставе о болестима зависностима о дрогама и припремање  наставника  за ову 
наставу прикупљени су на Семинару који је организован за наставнике биологије 
свих основних школа у РС, укупно 186 основних школа. 

План и програм извођења Семинара је садржан у прилогу овог извјештаја, а 
одржан је по регијама: у Требињу, Фочи, Бијељини, Добоју, Бањалуци и Приједору.  

Укупан број наставника биологије који реализују програм болести 
зависности у оквиру наставе предмета биологије је 248, а у раду Семинара 
учествовало је 167 наставника. Одступање од укупног броја наставника према 
Пројекту истраживања је због тога што су школе, да не би потпуно прекинуле 
наставу биологије за вријеме одржавања Семинара задржале на настави мањи број 
наставника који су истовремено и наставници хемије.  
 
4.2. М и ш љ е њ е   н а с т а в н и к а   о   р е а л и з а ц и ј и   в а с п и т н о г       

п р о г р а м а   п р е в е н ц и ј е   з л о у п о т р е б е   д р о г а 
  
Под менторством носилаца пројектне идеје о примјени новог начина и 

приступа превенцији болести зависности о дрогама по Програму ''Васпитне 
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превенције злоупотребе дрога'', наставници су на Семинару обрађивали наставне 
јединице из тог програмског садржаја. 

По завршетку Семинара учесници су попунили анкетни лист путем кога су 
прикупљени подаци о квалитету ''Васпитног програма превенције злоупотребе 
дрога'' и предностима или недостацима овог Програма у односу на градиво ове 
теме у Уџбенику биологије за 6. разред основне школе који је у примјени.  
 

Обрадом података прикупљених од анкетираних наставника и професора,  
утврђено је да су свих 167 учесника семинара дали оцјену, да је ''Васпирни програм 
превенције злоупотребе дрога'' који је обрађиван на Семинару, квалитетнији и 
примјеренији узрасту 6. разреда за остваривање циља ефикасне превенције болести 
зависности о дрогама, од програма по Уџбенику биологије за 6. разред који је у 
примјени.  
 
Табела 1. 
 
Преглед  података о процјенама анкетираних наставника и професора 
биологије учесника Семинара, о квалитету ''Програма васпитне превенције 
злоупотреба дрога'' 
 

 
Питање: 

Укупан број 
наставника 

Број одговора  167 
___________________
Да %               Не % 

 
''Vaspirni program prevencije zloupotrebe 
droga“ je kvalitetniji i primjereniji uzrastu 
učenika 6. razreda od programa po Udžbeniku 
biologije za 6. razred koji je u primjeni.  
 

167 
       167                   - 
     100 %                 - 

 
Укупно 

 
167 

       167                    - 
      100 %                 - 

 
 
4.3. М и ш љ е њ е   у ч е н и к а   о   в а с п и т н о м   п р о г р а м у    
       п р е в е н ц и ј е   з л о у п о т р е б е   д р о г а 
  

У склопу са задатком овог оперативног истраживања да се директном 
примјеном Програма васпитне превенције злоупотреба дрога у настави, провјери 
квалитет тог Програма као рационалног рјешења и унапређивања превенције 
злоупотребе дрога на основи дидактичке мотивације младих у настави по овом  
Програму изведена је у школама широм РС, по регијама, на затвореном узорку од 
593 ученика, према распореду и календару у следећој табели:  
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Табела 2. 
 
Узорак популације ученика седам школа које су обухваћене истраживањем 

 
 
Након одржавања часова огледне наставе по Програму васпитне превенције 
злоупотребе дрога које су одржали наставници и професори предметних школа, 
анкетирањем ученика који су били обухваћени овом наставом прикупљени су  
подаци о следећим варијаблама: 

- склоности ученика 6. разреда злоупотреби дрога; 
- прихватљивост овог градива и облика наставе за узраст 6. разреда; 
- препознатљивост порука о штетности злоупотребе дрога садржаних у 

Програму; 
- разумљивост градива; 
- степену сентиментализације и развијања емоција према вриједностима које 

уништава дрога код човјека; 
- формирању ставова за одбацивање субкултуре зависности. 

 

 
 Школа Мјесто 

Датум 
одржавања 
огледног часа 

Бр.одјeљ. 
6.разреда 

Бр.ученика 
6. разреда 

Наставници 
биологије 

 
1. 

ОШ „Змај Ј. 
Јовановић“ 

Требиње 14.12.09. 4 118 
1.Стана Шкипо 
2.Васо Боро 
3.Мира Миличевић 

 
2. 
 

ОШ ''Јован Дучић'' Касиндол 15.12.09. 2 37 
1.Тања Гламочак 
2.Наташа Мирковић 

 
3. 

ОШ '' Свети Сава'' Бијељина 16.12.09. 6 158 

1.Драган Милојица 
2.Бранислав   
    Миловановић 
3.Радинка  
   Јоксимовић 
4.Драга Солаковић 

 
4. 
 

ОШ ''Доситеј 
Обрадовић'' 

Добој 17.12.09. 3 75 
1.Љубинка Ристић 
2.Милка Ђурановић 

 
5. 
 

ОШ ''Георги С. 
Раковски 

Бањалука 18.12.09. 3 78 
1.Мира Вејиновић 
2.Борјана Петровић 

 
6. 
 

ОШ ''Васа 
Чубриловић'' 

Градишка 23.12.09. 4 109 
1.Милутин Боговац 
2.Весна Микић 

 
7. 
 

ОШ ''Петар Кочић'' Приједор 24.12.09. 6 150 
1.Славко    
   Михајловић 
2.Свјетлана Шолаја 

          Укупно: 28 725 17 
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Резултати анкетирања ученика о реализованом Васпитном програму 
превенције злоупотреба дрога 
 
 

Табела 3. – Склоности ученика 6. разреда злоупотреби дрога 
Питања Укупан број 

ученика 
Одговори % 

1.) Када би ми неко случајно понудио  
дрогу? 
а) Никада дрогу не бих узео-ла 
б) Узео-ла бих због знатижеље 
ц) Неодлучан-на сам, не знам како би 
поступио-ла 

 
 

593 

 
 
   а) 586 
   б) 1 
   ц) 4 

 
 
98,81 % 
0,16 % 
0,67 % 

Укупно 593 591 99,64 % 
 

Обрадом података прикупљених анкетирањем ученика изводимо сљедеће 
закључке: 

Од 593 анкетираних ученика, 586 или 98,81% никад неби узело дрогу, а само 1 
ученик или 0,16 % би узео дрогу из знатижеље и 4 или 0,67% су неодлучни, без 
чврстог става како би се понашали у контакту са дрогом.  

Дакле, у овој популацији број оних који носе предиспозицију да постану 
зависници је статистички занемарљив, популација је потпуно здрава и нема ни 
једног атрибута, ближе ознаке појаве зависностима о дрогама који се може 
приписати овом узрасту.  

Зависност пушта ''корјене'' у старосној популацији изнад ове доби и развија се 
даље својим током измичући јавној контроли.  

 
 

Табела 4. – Подаци о прихватљивости овог градива и облика наставе 
Питања Укупан број 

ученика 
Одговори % 

1.) Приче о трагичним случајевима 
зависника које смо данас прочитали су: 
а) Занимљиве и поучне 
б) Нису занимљиве пошто је то већ познато 

 
 

593 

 
    
   а) 481 
   б) 109 
 

 
 
81,11 % 
18,38 % 
 

Укупно 593 590 99,49 % 
 
Подаци о прихватљивости садржаја градива у форми наставних јединица су 
следећи: 

Од 593 испитаника, 481 или 81,11% су оцијенили градиво занимљивим и 
поучним, за 109 или 18,38% градиво није занимљиво с обзиром да им је у вези с 
тим све већ познато.   
 
 
 
 
 

Табела 5. – Подаци о препознатљивости порука штетности злоупотребе дрога 
Питања Укупан број Одговори % 
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ученика 
1.) Ко су у причама позитивни ликови? 
а) Виденко 
б) Трули 

 
593 

 
   а) 508 
   б)  80 
 

 
85,66 % 
13,49 % 
 

Укупно 593 588 99,15 % 
 

Одговори на питања о препознавању позитивних ликова у причама из Програма, 
указују да су поруке о поучности градива јасне, градиво разумљиво, јер је од 593 
ученика 508 или 85,66% дало одговор за Виденка (позитиван лик из приче), док 80 
ученика или 13,49% има погрешне одговоре за Трулог (негативан лик из приче), 
што ће се уз менторство наставника утврђивањем градива као и у другим 
поступцима у настави бити исправљено с обзиром да одређеном броју ученика није 
био познат израз ''позитиван''. 
 
Табела 6. – Подаци о исказаном интересу и мотивацији ученика за васпитно –   
                    образовни садржај 

Питања Укупан број 
ученика 

Одговори % 

1.) Да ли би желио-ла прочитати још 
оваквих прича? 
а) ДА 
б) НЕ 

 
 

593 

 
 
   а) 491 
   б) 101 
 

 
 
82,79 % 
17,03 % 
 

Укупно 593 592 99,82 % 
 

У корелацији са подацима из Табеле 5. су и подаци у овој Табели, 491 ученик или 
82,79% изјаснио се да би желио још сличних садржаја о зависности у настави. Док 
101 испитаник или 17,03% нема интереса за таквим садржајем. 
 
Табела 7. – Подаци о степену сентиментализације, развијања емоција према  
                     вриједностима које уништава дрога и формирању ставова за  
                     одбацивање субкултуре зависности 

Питања Укупан број 
ученика 

Одговори % 

1.) Случај о зависницима из приче о Трулом 
и Јелени сам доживио-ла тако да: 
а) Желио-ла би да Трули и Јелена престану 
употребљавати дрогу и оздраве да би били 
поново лијепи и сретни 
б) Не жалим их, јер су за то сами криви и 
нанијели су бол и патњу својим 
родитељима 

 
 

593 

 
    
    
   а) 435 
   б) 148 
 

 
 
 
73,35 % 
24,95 % 
 

Укупно 593 583 98,30 % 
 

Одговори ученика дати у анкети на последње, седмо питање, потврђују да се 
остварити превенција зависности а тиме и превенција криминала, као посљедице 
злоупотребе дрога, јер је 435 или 73,35% ученика изразило саосјећање за трагичну 



 13

судбину зависника, а 148 или 24,95% су били још критичнији према поступцима и 
грешкама зависника не жалећи их, пошто су сами криви за своје поступке узимање 
дроге. То указује да дидактички метивациони приступ рјешавања проблема 
зависности има неискориштене могућности за превентивно дјеловање.  
 

Из ових показатеља је видљиво да је преко 80% ученика исказало интересе 
за овим програмским садржајем као новом мјером превенције, можемо извести 
закључак да Програм васпитне превенције злоупотребе дрога, у односу на 
традиционални метод аланлизе текста, садржи висок дидактички мотивациони 
ефекат на формирање ставова ученика да одбацују субкултуру зависности и 
потенцијал за повећање продуктивности наставе на том плану.  
 

На основу одговора испитаника датих на други дио анкетних питања 
потврђена је претпоставка да се апсолвирањем ових васпитних садржаја у настави 
биологије оптималније формирају позитивни ставови и поступци у вези са дрогом, 
тако да се овим видом наставе остварује амбијент за одбацивање појаве зависности.  

 
Знања стечена у процесу наставе на бази емоција, методом 

сентиментализације, развијања позитивних осјећања за вриједности човјека – 
идеале младих које уништава дрога, су далеко трајнија у односу на учење о 
болестима зависности по уџбенику, а доживљаји о трагичним судбинама зависника 
снажнији за постизање генералног циља превенције злоупотребе дрога у 
популацији младих.  

 
Дакле, висок је проценат ученика који уочавају узрочно посљедичну везу 

злоупотребе дрога и нарушавања и уништавања здравља, и других вриједности. 
 
 
5. ЗНАЧАЈ ИСТРАЖИВАЊА И МОГУЋНОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ  
 

Сви наставници и професори који изводе наставу биологије у основној 
школи и у оквиру тог предмета реализују програм превенције злоупотребе дрога 
чији је квалитет био предмет истраживања потврдили су да ће дидактички 
материјал поменутог предметног Програма у форми наставних јединица, 
унаприједити продуктивност и организацију наставе, као и да им је овакав Програм 
усмјерене превенције реална потреба за извођење наставе.  

 
Током извођења наставе по овом Програму, на огледним часовима, утврђен 

је висок степен дидактичке мотивације ученика за усвајање наставних садржаја 
васпитне превенције злоупотреба дрога. 

 
Уважавајући резултате овог истраживања, Истраживачки тим препоручује 

да се васпитно образовни садржај Програма васпитне превенције злоупотребе 
дрога унесе у Програм наставе биологије за 6.разред основне школе, а потом да се 
дисеминира (достави) школама. 

 



 14

Истраживањем је потврђена хипотеза да се развијање и ширење појаве 
зависности у популацији ученика, може ефикасно предупређивати дјеловањем на 
здрави дио популације, односно на психичке аспекте проблема зависности у пољу 
дидактичке мотивације ученика да сачувају здраве идеале којима млади теже, иако 
овим истраживањем нису обухваћена сва виђења ове сложене појаве па због тога 
васпитна превенција није универзални кључ којим се зависност о дрогама може 
ријешити на свим нивоима, али је поуздано да ће дати позитивне резултате на 
истраживаном  психофизичком узрасту ученика. 
 

Резултати истраживања представљају допринос укупној друштвеној 
интервенцији да се оствари контрола над употребом дрога, смањи штета, очува 
здравље и безбједност грађана, што је у складу са Стратегијом надзора над опојним 
дрогама и сузбијања злоупотребе опојних дрога у Републици Српској. 
 

Директну корист од истраживања у педагошкој стварности ће имати 
Министарство просвете и културе као и Министарство унутрашњих послова  с 
обзиром да ће за потребе предузимања превенције криминала и извођења наставе у 
образовном систему располагати провјерено квалитетним програмом за 
остваривање циљева друштвене заједнице зацртне кроз властите програме на плану 
спречавања појаве зависности и криминала.  
 

Корист ће имати и друга министарства, као на примјер Министарство 
здравља и социјалне заштите као и други субјекти које погађа проблем зависности 
о дрогама.  
 
 
 
 
 

Истраживачки тим: 
 

1. Драго Лугић, професор Републички педагошки завод,__________________   
 

2. Др Драго Бранковић, Филозофски факултет, Бањалука,__________________ 
 

3. Др Миле Илић, Филозофски факултет, Бањалука,_______________________ 
 

4. Мр Сања Ловрић, Филозофски факултет, Бањалука, ____________________ 
 

5. Бранко Мандић, Министарство унутрашњих послова РС,________________ 
 

6. Душан Марковић, професор_________________________________________ 
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