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ИСТРАЖИВАЊА У ПЕДАГОГИЈИ 
 

ЧАСОПИС СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОБРАЗОВАЊА – БЕОГРАД И ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА «МИХАИЛО ПАЛОВ» - ВРШАЦ 

 

 

 

Истраживања у педагогији је часопис међународно рецензиран, с међународним 

уређивачким одбором. Намењен је објављивању налаза научних истраживања у 

педагогији, пре свега, емпиријских, али и теоријских, примењених и др.  

 

Часопис има намеру да подстакне интерес за истраживања у педагогији, те да 

омогући да се налазима тестирају и аргументовано критички сагледавају домети и 

ограничења нових теоријских приступа, модела и стратегија у васпитању и 

образовању. Једна од намера је и да се подстакне и појача комуникација између 

истраживача у овој области у региону, Европи и шире, као и да налази буду мост 

између теоријских концепата и праксе и омогуће практичарима да и сами врше 

провере у своме раду и тако себе приближе моделу рефлексивних практичара. Сврха 

часописа је и да послужи актерима у реформским потезима образовних политика 

које су, не ретко, засноване на паушалним оценама и са слабом емпиријском 

аргуменатацијом, а велике друштвене промене у последњим деценијама, време 

транзиције, траже  научно расветљавање контекста за педагошке стратегије. 

 

Не мање вредан циљ је и да се подстакну теоријске рефлексије о методолошким 

питањима, односно да се дискутују метатеоријска питања, попут филозофских основа 

парадигми у педагошким истраживањима, домета и оганичења хетеродоксне и 

ортодоксне парадигме, могућности њихове триангулације...  

 

Часопис Истраживања у педагогији оснивају Српска академија образовања у 

Београду и Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило 

Палов“ у Вршцу. 

 

Српска академија образовања у Београду (www.sao.org.rs), као академска научно-

истраживачка институција, организује, развија и подстиче научно-истраживачки рад у 

области образовања, усмерен на теоријско и емпиријско истраживање образовања 

као друштвене делатности, научних и наставних дисциплина од значаја за 

унапређивање образовања. Српска академија образовања има у свом саставу 

истакнута имена научника, истраживача, унивезитетских професора из Србије и 

других европских земаља; из више области (педагогија, социологија образовања, 

психологија, математика, андрагогија, техника, економија, технологија, физичка 

култура и биомеханика).  
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Суиздавач часописа је Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

„Михаило Палов“ у Вршцу (www.uskolavrsac.edu.rs), акредитована као државна 

институција за оспособљавање васпитача на јасленом и предшколском узрасту - 

основне и специјалистичке струковне студије. Школа је наследник институција које су 

од  Немачке Препарандије из 1854. године до данас у Вршцу оспособљавале учитеље 

и васпитаче (Немце, Србе, Румуне, Мађаре, Јевреје...). Научна делатност Школе 

одвија се учешћем професора у домаћим и међународним пројектима, организовању 

међународних научних скупова,  издавачној делатности... У часопису ће се 

објављивати оригинални научни радови у којима су представљени налази 

квантитативних и квалитативних емпиријских истраживања. Излази у децембру и јуну 

двојезично (на српском и енглеском).  
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Упутства за ауторе за објављивање рада у часопису Истраживања у педагогији  

 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу и Српска 

академија образовања у Београду објављују часопис Истраживања у педагоји два пута 

годишње. Часопис разматра све рукописе под условом да представљају оригиналне радове 

аутора који прилаже рад и под условом да се ауторска права пренесу на суиздаваче уколико рад 

буде био прихваћен за објављивање. Часопис Истраживања у педагогији предност даје 

емпиријским и примењеним истраживањима, односно оним истраживањима чије резултате је 

могуће примењивати у стварном образовном окружењу. Студије које се баве свим нивоима и 

типовима образовања – неформалним, формалним, основним, средњошколским, високим, 

андрагошким и целоживотним сматрају се једнако значајним. Сви радови који се појаве у 

часопису Истраживања у педагогији подробно се рецензирају.  

 

Пријава рада 

 

Часопис Истраживања у педагогији је двојезично издање, те ауторе молимо да своје радове 

доставе истовремено на српском (ћирилично) и енглеском језику. Рукописи треба да буду 

дугачки између 5000 и 7000 речи, укључујући резиме и библиографију. Радови који се предају не 

треба да буду дужи од 20 страница и треба да представљају оригинални и необјављени рад који 

се тренутно не рецензира од стране неког другог часописа или издавача. Аутори се моле да уз 

рад пошаљу и своју кратку биографију (до 5 реченица).  

 

Рецензија  

 

Рукописе прво рецензирају уређивачи часописа и само они који испуњавају циљеве и у складу су 

са темом часописа биће прослеђени на анонимну рецензију. Сваки рукопис рецензира бар два 

анонимна рецензента. Сви рукописи рецензирају се што је брже могуће, али овај процес траје 

бар 3 месеца. Када се ради о рецензирају радова, часопис Истраживања у педагогији има 

систем који се у потпуности заснива на кореспонденцији имејлом. Све пријаве треба слати 

имејлом на следећу адресу: vsvaskatedrasj@hemo.net  

 

Формат рукописа  

 

Рукописи у целини треба да буду у фонту Times New Roman, величина слова 12, ћирилично. Сав 

текст треба да буде поравнат са обе стране (џастификован - у блок форми), без увлачења првог 

реда. Прикази и табеле треба да буду саставни део рада и на адекватном месту у тексту 

рукописа.  

 

Насловна страна 

 

У циљу анонимног рецензирања радова, насловна страна не треба да буде део рукописа, али је 

треба засебно приложити у имејлу и послати часопису Истраживања у педагогији. Насловна 

страна треба да садржи наслов рада, име(на) аутора, институцију и поштанску и имејл адресу 

аутора са којим се врши кореспонденција.  
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Цитирање у тексту  

 

Библиографија, односно референце на које се аутор позива, треба да буде у АПА (American 

Psychological Association) формату и наведена абецедним редом уколико је рад писан 

латиницом, односно азбучним ако је рад на ћирилици. Референце треба да буду цитиране у 

тексту прво абецедним редом, а затим временски хронолошким редом (на пример: Гојков, 

2010; Гојков & Стојановић, 2010; Стојановић & Гојков, 2011) и треба да буду наведене абецедним 

редом у делу у ком је наведена библиографија на крају часописа. Уколико рад има три, четири 

или пет аутора, сви аутори треба да буду цитирани када се први пут помињу. Уколико цитиран 

рад има више од пет аутора онда треба навести првог аутора и др., али у библиографији на крају 

рада треба навести првих шест аутора. Користити зарез између две референце истог аутора (на 

пример, Гојков, 2000, 2002). Када се аутор позива на одређену страну цитираног рада, након 

презимена аутора и године издања, треба унети и страну  (на пример: Гојков, 2008: 5).  

 

Примери прихватљивих форми библиографије:  

 

Радови из часописа  

• Аутор, А. А., Аутор, Б. Б. и Аутор, Ц. Ц. (година издања). Наслов рада који је објављен у 

часопису. Наслов часописа, број издања, прва страна рада-последња страна.  

 

Књиге  

• Аутор, А. А., Аутор, Б. Б. и Аутор, Ц. Ц. (година издања). Наслов књиге. Град/ови: 

Издавач.  

 

Уређене књиге/зборници   

• Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., и Аутор, Ц. Ц. (година издања). Наслов прилога, односно 

поглавља. У А. А. Уредник, Б. Б. Уредник, и Ц. Ц. Уредник (Уредници) [или само Ур., 

уколико се радио једном уреднику], Наслов књиге (стране – прва страна-последња 

страна). Град/ови: Издавач.  

 

Електронски извори  

• Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., и Аутор, Ц. Ц. (година издања). Наслов електронског текста. 

Скинуто месеца, дана, године са сајта (навести пуну хттп адресу). 

 

Документа са конференција 

• Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., и Аутор, Ц. Ц. (година издања). Наслов поглавља. У А. А. 

Уредник, Б. Б. Уредник, Ц. Ц. Уредник (Уредници) [или само Ур., уколико се радио 

једном уреднику], Наслов књиге (стране – прва страна-последња страна). Град/ови: 

Издавач.  

 

Прва страна 

 

Име(на) аутора не треба да буду наведена на првој страни. Прва страна главног рукописа треба 

да почне насловом рада (који може имати максимално 30 речи) и резимеом који не треба да 

буде дужи од 250 речи. Резиме не треба да садржи било какве недефинисане скраћенице или 

неодређене референце. За радове који извештавају о резултатима емпиријског истраживања 

треба кратко навести следеће: основни циљ (тестиране хипотезе или питање на које 
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истраживање треба да пружи одговор); пројекат истраживања; коришћене методе и процедуре; 

број испитаника; главне налазе и резултате; закључке изведене из наведених података и 

резултата, укључујући и њихове импликације за даља истраживања или примену/праксу. Молимо 

вас да наведете 3 до 5 кључних речи или кратких фраза абецедним редом након резимеа.  

 

Прикази, табеле и илустрације 

 

На све фотографије, графиконе или дијаграме мора се позивати као на Приказ и прикази треба 

да буду обележени бројем Приказ 1, Приказ 2, итд. Потпуни и дескриптивни називи приказа 

треба да буду наведени испод приказа. Свака табела треба да буде нумерисана Табела 1, Табела 

2 итд. Потпуни и дескриптивни називи табела треба да буду наведени пре табела. На табеле и 

приказе треба се у тексту позивати по броју и редоследу њиховог појављивања у тексту.  

 

Захвалности 

 

Захвалности људима, грантовима, фондовима итд. треба да буду наведене у засебном одељку 

пре Библиографије.  

 

Прилози  

 

Допунски материјал треба да буде наведен и приложен у одељку Прилог.  

 

Ауторска права  

 

Пошто рукопис буде прихваћен за објављивање, од аутора ће се тражити да потпишу формулар 

који се односи на пренос ауторских права. Ауторска права биће пренета Високој школи 

струковних студија за образовање васпитача у Вршцу, имејлом. Формулар ће вам бити послат 

имејлом а ви ћете га по потписивању скенираног вратити на нашу имејл адресу.  

 

Докази  

 

Доказ ће бити послат аутору с којим се врши преписка.  
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Конф. унив. др. психотерапеут Лоредана Дробот1  
Универзитет Ефтимие Мургу                         Оригиналан научни рад 
Решица           UDK: 303.442 (303.022) 
 

========================================================================== 
 
 

КВАЛИТАТИВНО ИСТРАЖИВАЊЕ У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА И У НАУКАМА О 
ВАСПИТАЊУ – ОСНОВНЕ ИСТРАЖИВАЧКЕ ПАРАДИГМЕ И МЕТОДЕ 

 
 
Резиме: Квалитативна истраживања су освојила све више простора у области 
друштвених наука, посебно у области образовања. Примећено је да, када се говори 
о истраживањима, постоји тенденција да се подвлачи улога квантитативног 
истраживања, да се у први план истичу квантитативни подаци (табеле, бројеви, 
дијаграми, графикони). Идеја рада није да се дискредитују квантитативна 
истраживања, већ да се подвуче да она имају заслужено место на  пољу 
истраживања и у квалитативним истраживањима.  
 
Кључне речи: модел научног практичара, валидност, лојалност, рефлексибилност, 
ко-истраживање. 

 
 

1. Садржај квалитативног истраживања 
 
Квалитативно истраживање у друштвеним наукама је добило своје заслужено место,  
упркос чињеници што су неке студије подвлачиле водећу улогу квантитативних 
истраживања у име „валидности добијених резултата”. Интересантно је да онда када 
се практичарима у области васпитања предложи реализовање неких истраживачких 
студија, не може се констатовати неко одушевљење и узбуђење за одвијање и 
имплементацију дизајна истраживања. Једно од објашњења би представљала 
непропустивост граница система образовања, која је иначе омогућила очување 
вредности образовања. Циљ овог рада је промовисање квалитативног истраживања у 
васпитању кроз сажето приказивање садржаја, парадигми и неких метода 
квалитативног истраживања у друштвеним наукама. Када ми је било предложено 
писање овог рада, инсистирало се на реализацији квантитативног поступка, а 
последица моје субјективности је била чињеница да сам се нашла у положају 
квалитативног истраживача који саучествује у стварању истраживања заједно са 
субјектима који су укључени у истраживачки дизајн. Упркос свему томе, нисам се 
одлучила да прикажем разлике између ових двеју страна истраживања, сматрајући 
да су обе корисне за остваривање васпитања, иако су наши ученици постмодерни, а 
њихови професори најчешће модерни. 
 
Једно од ограничења научно-практичног модела јесте то што полази од 
конвенционалног научног приступа и што је принуђен да заузме неутралан положај у 
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вези са дотичним проблемом. Основне вредности научно-практичног модела су 
рационалност, објективност и нужност. Пасија, парцијални интерес истраживача се 
претпоставља да буде ограђен, држан под контролом, избегава се увођење биаса  
субјективности у процес прикупљања и анализе података. Сваки просветни радник 
треба да утврди границу између рационалних аспеката људског сазнања и искуства, 
са једне стране, и емоционалних и интерперсоналних аспеката, са друге стране. Све 
оно што урадимо, па макар и у улози истраживача, представља облик нашег става, 
мотивација, наклоности, правца који смо дали нашем „селфу“. Из перспективе 
васпитача, избор да се постане истраживач или избор истраживачких метода 
представљају последицу неких фактора који су деловали у нашој личној историји 
(John McLeod, 1999).  
 
Истраживачки приступ који може да буде користан васпитачима јесте Мустакасов 
heuristic inquiry model (1967, 1990 a, b apud John McLeod, 1999). Мустакас напомиње да 
је истраживачки процес сличан једном личном путовању; долази до продирања у 
основно питање истраживања које води ка другим питањима које истраживач себи 
поставља, ка дисциплинованом ангажовању у циљу реализације постављених циљева, 
док се не оствари „просветљење”. Пратећи правац просветљења, јављају се нова 
сазнања која треба да се проверавају, понекад противно спољним запажањима. Тако 
се добија нова синтеза која се односи на ниво разумевања задатог проблема. 
Сматрамо да је у наставку корисно продубљивање појма валидности. 
 
Питање валидности у истраживачкој пракси је фундаментално. Традиција 
квантитативног истраживања заснива се на великом броју статистика и на 
одређивању техника помоћу којих вреднујемо валидност мерења, у смислу да ли 
можемо да их генерализујемо или не.  Квалитативно истраживање, које се заснива на 
анализи онога што је написано или на мерењима спроведеним на речима које 
користимо у вербалној комуникацији, са аспекта валидости се налази у процесу 
развоја.  
 
Критеријуми који усмеравају истраживачку праксу су следећи: 

- Да истраживање понуди довољно дескриптивних детаља о клијентима, 
саветницима, саветодавном раду, друштвеном и политичком контексту, да 
читаоци могу реализовати евалуације о сличностима које постоје између 
њиховог живота и резултата студије и могућности практичног коришћења 
студије у њиховом свакодневном животу; 

- Једно добро практично истраживање ће омогућити довољно информација о 
личном ангажовању истраживача у студији, о хеуристичком процесу, тако да 
читалац буде способан да процени аутентичност студије и интегритет 
истраживача.  

 
Први од два поменута критеријума је назван еколошком, дескриптивном валидношћу 
и примењује се у екперименталном истраживању; једна добра студија зависи пре 
свега од пажње и сензитивног описа истраженог феномена. Други критеријум, који се 
назива лична валидност, подразумева кредибилност и веру у истраживача. Појам 
личне валидности је прихваћен са негодовањем од стране многих академика и 
истраживача који чврсто манифестују приврженост низу рационалних процедура. 
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Ипак, лична валидност примењена у студијама о васпитању одражава сензибилитет и 
истраживачево лично искуство васпитача.  
Валидност и поверење се односе на аутентичност и убедљивост прикупљених 
података. Један од значајнијих проблема који се могу појавити се односи на везу 
између методе и истраживања, која је названа унутрашњом валидношћу, а однос 
између закључака студије и спољног света назван је спољном валидношћу. Појам 
валидности је карактеристичан за позитивистичку парадигму. Као алтернатива, 
унутар контекста постмодернистичке мисли (постпозитивизам, конструктуивистичка 
интерпретација, парадигма теоријске критике), сви експерименти су конципирани 
као да су засновани на друштвеној реалности. 
 
Квалитативно истраживање подразумева многе стандарде квалитета, као што су 
валидност, нужност, поверење, коректност, аутентичност и кредибилитет (Morrow, 
2005). 
 

Парадигма квалитативног истраживања познаје следеће типове валидности (apud 
Christine J. Yeh; Arpana G. Inman, 2007, p. 386-389): 

- субјективност и селф-рефлексивност. Једна од већих забринутости које су 
идентификоване у контексту свих парадигми квалитативних истраживања 
представља биас прикупљених података и њихову интерпретација од стране 
истраживача. Једна од стратегија која се користи против биаса је селф-
рефлексивност (Rennie, 2004). Друга коришћена стратегија је триангулација, која 
се употребљава у разним методологијама. Слушалац покушава да пружи 
алтернативу подацима које је прикупио истраживач (Denzin, 1978); 

- кредибилитет и адеквација података. Елеменат квалитета се односи на бригу и 
на целовитост прикупљених података, а то су аспекти које помињу 
постпозитивизам и интерпретативно-конструктивистичке парадигме. Често, 
кредибилитет и адеквација података су се заснивале на простим мерењима са 
вредностима позиционираним на скали од 3 до 100 транскрипција. Познато је да 
валидност студија у квалитативним истраживањима зависи од квалитета и 
дубине реализованих интервјуа. Тако је Дензин (1978), како је раније наглашено, 
развио триангулацију података која се користи у методама као што су 
етнографија, феноменологија, студије случаја и укључује изворе информација 
као што су интервјуи, селф-рефлексивни дневници, запажања учесника и друге 
информације које могу да дају једну мултидимензионалност прикупљеним 
подацима. Поменуте стратегије смањују ризик биаса прикупљених података и без 
једног адекватног интегрисања разних извора и дубинског разумевања 
контекста, искуства учесника могу да доживе озбиљне девијације. 

- интерпретација података. Адеквација прикупљених података на реалност 
учесника доноси у први план избегавање или алтерацију одговора учесника 
према истраживачу. Препоручује се једна равнотежа између речи учесника и 
интерпретације истраживача. Један важан елеменат у интерпретацији података 
јесте коришћење статистичких података или нумеричких резултата коришћених 
у интерпретацији и сама интерпретација података. Идентификовање феномена 
као ретких, различитих или типичних, или коришћење честих догађаја, 
омогућавају истраживачу да дискутује квантитативно о евиденцији података који 
одражавају личне закључке.  
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Квалитативно истраживање је блиско одговору на питање „Како?“ или „Шта?“, које је 
супротно питању „Зашто?“ Qualitative inquiry је описано као једна студија 
„experiential life of people” (Polkinghorne, 2005, str.138). Истраживач је способан да 
извлачи из дубине људског искуства оно што није приметно за другог и оно што не 
може да се прикупља и сабира путем испитивања или неких других метода 
прикупљања података.  
 

Квалитативне методе су корисне за истраживање варијабли које се не могу лако 
идентификовати, као и за идентификацију контрадикторних проблема који се јављају 
у разним друштвеним пољима, онда када теорија не може објаснити појаву, 
истраживачки дизајн олакшава процес конструисања теорије. Док квантитативне 
методе омогућавају истраживачу боље разумевање појаве, квалитативни приступи 
омогућавају истраживање унутар сложеног процеса и илуструју многобројне стране 
људског феномена. Један од разлога селектирања квалитативног дизајна јесте и 
интерес слушаоца за наративни приступ или за приказивање студија случаја. Из ове 
перспективе, васпитачи формирани кроз праксу, и нарочито они који се налазе међу  
васпитаницима, осећају да одговарају Qualitative inquiry и једној наративној 
перспективи.  
 

Christine J. Yeh i Arpana G. Inman (2007) објављују чланак Qualitative Data Analysis and 
Interpretation in Counseling Psychology: Strategies for Best Practices, у којем дају 
приказ стратегија за интервенције у квалитативном истраживању (стр. 374-375): 
- студија случаја – једна од главних особина методе је детаљисање и дубинска 

анализа једног јединог случаја кроз коришћење неких вишеструких извора као 
што су интервјуи, запажања, аудиовизуелни материјали (Creswell, 2002; Merriam, 
1988; Stake, 1995); 

- консензуално квалитативно истраживање - ради се о једном конструктивистичком 
приступу (између учесника и истраживача) са елементима постпозитивизма 
(квазистатистике или нумеричке класификације резултата). Једна од главних 
особина консензуалног квалитативног истраживања јесте консензус међу 
истраживачима и коришћење једног спољног аудиторијума који би дао једну 
објективну перспективу у стицању информација (Hill, Knox, Thompson, Williams, 
Hess, & Ladany, 2005; Hill, Thompson, &Williams, 1997); 

- оријентисано откривање – представља методу која подразумева једно наивно 
испитивање појава из нове ситуације, ситуације која још није позната. Метода 
може да буде коришћена на једном узорку или на више узорака. Једна од главних 
особина ове методе јесте примена консензуса међу истраживачима (Mahrer, 1988; 
Mahrer & Boulet, 1999); 

- основна теорија – представља методу у којој истраживач не проверава хипотезе, 
него гради теорију од непроцесуираних информација или проширењем постојеће 
теорије. Идеје и теме произилазе из информација које су више конектоване на 
реалност. Штавише, основна теорија нуди увиде, повећава разумевање и нуди 
један правац за усмеравање истраживачких акција (Fassinger, 2005; Strauss & 
Corbin, 1998);    

- етнографија – представља приступ у којем истраживач ангажује групе у 
продуженим запажањима и у свакодневном животу. Понашања, вредности, 
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интеракције међу члановима групе су испитане у дубини, описане и 
интерпретиране у дубини од стране истраживача (Bernard, 2002; Creswell, 1998; 
Suzuki, Ahluwalia, Mattis, & Quizon, 2005);  

- дуги интервју – представља конструктивистички приступ реализован у културном 
контексту индивидуе, центрираног на добијање смисла афективних  стања и 
укључује једно интензивно фокусирање у процесу интервјуисања (McCracken, 1988 
); 

- наративна метода – представља методу која укључује анализу карактеристика 
наративног текста и у новије време значења међуљудских односа у социјалним, 
историјским културним контекстима (Hoshmand, 2005); 

- феноменологија – метода наглашава суштину доживљеног искуства појаве која се 
истражује. Смисао појаве је концептуализован унутар освешћивања индивидуе 
(Creswell, 1998, 2002;  Moustakas, 1994; Polkinghorne 1989); 

- истраживање акције учествовања – метода подразумева заједничка конструкција 
смисла од стране истраживача и клијента (PAR ili participatory action research), 
тако, PAR укључује испитивање учесника као integral research collaborators (Fine et 
al., 2002;  Kidd & Kral, 2005) 

 
2.Основне парадигме квалитативног истраживања 
 
Под основним парадигмама подразумевамо приказивање фундаменталних 
елемената из антропологије, социологије, васпитања, који су обележили 
квалитативно истраживање.  
 
Перспективе парадигми које се налазе у основи квалитативног истраживања, самим 
тим и у области васпитања, су многобројне. Једно корисно разграничење парадигми 
би било следеће: 

- постпозитивизам – подразумева реалистичну онтолошку критику, примењује се 
објективна епистемолошка модификација, објективност је посматрана као 
идеал који истраживач покушава да достигне. Дизајн истраживања укључује 
квантитативне методе и неколико квалитативних метода, неки 
постпозитивистички истраживачи су применили дизајн основне теорије; 

- интерпретативно-конструктивистичке – прихватају једну релативну онтологију 
у којој има више реалности учесника и још једна истраживачева, примењује се 
једна субјективистичка и трансакционална епистемологија. Истраживачки 
дизајн заснован на интерпретативно-конструктивистичкој парадигми дат је у 
партикуларизацији саветовања у васпитању; 

- критичка идеологија – подразумева постојање вишеструких реалности као и 
горња парадигма, али прихвата и реалност исказану кроз снагу и опресију. 
Често су истраживачи у области васпитања својевољно заинтересовани и под 
утицајем критичко-идеолошких парадигми у приступу неким проблемима, као 
што су феминизам, секс, пол, раса, проблеми из области правосуђа; 

 
Парадигме детерминишу стандарде по којима могу бити евалуисана истраживања 
које спроводе васпитачи. Ипак, један интерпретативно-конструктивистички пројекат 
неће бити негативно евалуиран зато што не постоји спољни аудиторијум, док исти 
аудиторијум може бити адекватнији за једно постпозитивистичко испитивање. Исто 
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тако, може бити неадекватна једна критичко-идеолошка студија, зато што занемарује 
глас истраживача. Такође, ниједно испитивање не може пасти под домет једне једине 
парадигме, па нам је зато корисно да видимо квалитативно истраживање и 
истраживача као bricoleur-a. 
 
3.Опис неких квалитативних истраживачких метода у области васпитања 
 

3.1. Херменеутика 
Херменеутика је била примењивана на широком спектру текстова из књижевности, 
историје, права, а у XX веку је посматрана као студијска метода у друштвеним 
наукама. Као истраживачка метода заснована на интерпретацији, херменеутика 
представља чин интерпретације, који подвлачи кохерентност или смисао неких акција 
и понашања неке особе или једне групе. Тако, херменеутика представља једну 
интерпретативну друштвену науку чији је циљ разумевање, без објашњавања чина 
интерпретације или искуства разумевања у једном одређеном културном контексту. 
 
Херменеутичка анкета представља један процес интерпретације текста, читалац и 
истраживач су на истом нивоу испред текста, они ће заједнички разумети текст. У 
квалитативном истраживању, читаоци добијају делове информација или делове 
текста. 
 
Истраживање које је засновано на херменеутици у васпитању се може наћи најчешће 
у области филозофије васпитања, где више истраживача интерпретира исте 
педагошке текстове. 
 
3.2.Феноменологија. ИПА (Интерпретативна феноменолошка анализа) 
Најзначајније име у феноменолошкој анализи је Едмунд Хусерл. У његово доба, у 
Европи је доминирала хришћанска визија и пролазила је кроз период транзиције, од 
света у којем је доминирала традиција, до модерног, индустријског света. Филозофи 
су били ти који су нудили одговоре на питања људи, на сујеверја, верска питања. 
Хусрел је био инспирисан Декартовом мисли, али није прихватио у потпуности идеју 
да човек може да буде испуњен једино кроз разум и логику. Тако је сматрао да је 
једна анализа свакодневног искуства неопходна да би се постигло истинско значење 
емоција, акција и односа. Феноменологија захтева једну изолацију према свету, 
према постојећим теоријама и веровањима. Савремени квалитативни истраживачи 
заузимају један позитивистички став, односно контекстуализована открића садрже 
једну истину, а не крајњу истину, за разлику од Хусерловог мишљења, аспекат који је 
све присутнији у васпитању. 
 
Хусерл није био уверен да феноменолошка метода може да се користи у 
дисциплинама попут психологије или социологије. Његов циљ је био да боље разуме 
људске основе, као што су време, намера, боја, број. Ово разумевање је било 
реализовано коришћењем неких феноменолошких метода према сопственој 
личности, сопственом искуству, али баш из тог разлога се не може подржати идеја да 
се феноменологија може применити и у другим областима. 
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3.3.Интерпретативна феноменолошка анализа (ИПА) 
Циљ ИПА је да детаљно истражује начин како учесници разумеју свој лични и 
друштвени живот, а циљ студија ИПА се заснива на значењу неких личних искустава 
учесника (J.A. Smith, M. Osborn, in .J. A. Smith coord., Qualitative Psychology. A practical 
Guide to Research Methodss, Sage, 2008, str. 54-55). Приступ је онај феноменолошки, 
пошто укључује испитивање искуства и истовремено сматра да се ради о динамичном 
процесу зато што покушава да се приближи личном свету учесника, како би имали 
перспективу из унутрашњости. Студија укључује један процес интерпретације у две 
етапе, у коме учесници покушавају да разумеју свет и истовремено истраживач 
покушава да разуме учеснике. ИПА има везе и са херменеутиком и са теоријама 
интерпретације. Овај приступ има теоретске везе са личношћу као когнитивним, 
лингвистичким, афективним и физичким бићем, и подразумева низ конексија између 
реплика, мишљења и емоционалног стања.  
 
Веза са когнитивном психологијом и когнитивно-социјални приступом ставља 
нагласак на менталне процесе, међутим ИПА се удаљава од традиционалне 
психологије зато што психологија још увек ставља нагласак на квантитативно и 
експериментално. Можемо сматрати да лојаност приступа према семнификативном 
истраживању произилази из једне когнитивне психологије и интројекције једне 
бихејвиористичке парадигме, која је доминирала овом дисциплином.  
 
ИПА представља један позитиван приступ, покушава да открије начин којим 
појединци перцепирају личне ситуације и начин како их разумеју.  
ИПА представља један стимулативан пут приближавања васпитања према испитаном 
васпитанику и истовремено заједничком креирању истраживања и односа међу 
њима.  
 
3.4.Основна теорија 
Анализа кроз основну теорију је истраживачка метода коришћена не само у 
психолошком саветовању, васпитању, него и у друштвеним наукама. Теорија има 
пуно присталица, због чињенице што постоји низ етапа које се користе као водич, као 
и низа објављених чланака као модела. Основну теорију су формулисала два 
социолога: Барни Гласер и Анселм Штраус (1965). У њиховој књизи „Откриће основне 
методе” приказани су основни принципи: 

- задатак истраживања је да открије нове методе разумевања друштвеног света; 
- циљ анализе је да генерише једну теорију, један формални оквир истражених 

појава и теорија треба да се заснива на подацима и да не буде наметнута од 
њих. 

 
У горепоменутој књизи приказани су путокази за једно адекватно истраживање, 
прописује се низ процедуралних правила у облику низа етапа (Strauss, Corbin, 1990, p. 
60, 61): 
1. Истраживач идентификује питање које се налази у основи истраживања; питање 

представља декларацију о идентификацији појаве која се проучава. 
2. Бира се један оквир или група особа у којој могу бити проучене разне стране 

проблема. Обично, истраживање овог типа користи информације прикупљене од 
8-10 учесника. 
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3. Истраживач не покушава ни на који начин да простудира стручну литературу пре 
прикупљања података, како не би био под њеним утицајем. Циљ јесте да се 
приступи појави отвореног разума, како би теме резултирале из података, а не 
да их оне намећу. 

4. Постоји синхронизација прикупљених података и анализе. Уколико је могуће, 
сваки интервју или низ запажања је анализиран одмах након прикупљања 
података, користећи један теоретски оквир како би приближили истраживача 
проблемима које се третирају у интервјуу; избор учесника се врши на основу 
интереса који намеће постављени проблем. 

5. Прикупљање података се завршава онда када је теорија засићена, у тренутку 
када истраживање престаје да ствара нове инсајтове кроз интервјуе или кроз 
запажање прикупљеног материјала. 

6. Истраживач чита материјале, укључује се у процес шифрирања, односно у 
процес испитивања, концептуализације, компарације и категоризације података. 

7. Онда када је то могуће, посматране категорије су дерфинисане као активности 
или процеси, на пример као основни друштвени процеси. 

8. Категорије откривене кроз овај процес су прокњижене заједно са деловима 
интервјуа на који се односе. 

9. Досије или сет категорија је потом испитан како би се идентификовале друге 
садржајније категорије, односно идеје које омогућавају сакупљање појединих 
субсетова првобитних категорија створених кроз отворено кодирање. 

10. Веза између категорија се затим истражује помоћу технике назване аксијално 
кодирање и подразумева идентификацију услова у којима категорије настају и 
омогућавају фрагментацију текста истраживања који настаје у време кодирања. 

11. Упоређују се значења категорија, подстичући реинтеграцију система категорија. 
На пример, категорије првобитно различите могу имати исто значење и могу се 
ујединити у једну категорију.  

12. У свим фазама података, истраживач треба да бележи идеје које добија, повлачи 
дијаграме. Кроз такве технике омогућава се идејама да се сачувају за неке друге 
референце у будућности, без истаживања целог материјала. 

13. Конституише се једна главна категорија која усваја у целини значење истражене 
појаве; кроз анализу испитаног материјала описује се једна карта откривених 
значења и истовремено се идентификују теме које каптирају основна значења. 

14. Пише се анализа; првобитно, анализа кроз основну теорију је приказана 
дефинисањем основних категорија и кроз подкатегорије као примере из 
посматрања или интервјуа. Неки истраживачи користе податке за писање радова 
или делове радова са нагласком на индивидуалне категорије. 

 
Један од практичних проблема методе јесте регистровање разних категорија. 
Истраживачи бележе информације на рубу преписа, затим пресецају те белешке како 
би формирали сегменте текста или преписују сегменте текста на листиће. Сваки сет 
тих листића представља у ствари један сет примера из исте категорије. Недавно су 
били конципирани софтови за заштиту и обраду података, као што су NUDIST, ATLAS-
T, QDA-MINER. Сви ти софтови имају широку примену у васпитању. 
 
Циљ аутора основне методе анализе био је да се користе херменеутиком и 
феноменологијом како би описали један сет процедура које се лако могу применити 
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и научити. Метода се лако примењује захваљујући приказаним процедурама. 
Категорије које су откривене анализом могу имати три извора: 

- здраворазумски конструкти истраживача; 
- технички термини који произилазе из теоретске или професионалне анализе; 
- језик који користе учесници. Ту ипак постоји један проблем, зато што аналиста 

изражава начин како виде проблеме он и професионална заједница којој 
припада. 

 
Резултат анализе се односи на откривање категорија, које се на крају преводе једним 
компромисом између прагматизма, жеље истраживача да буде јасан и 
придруживања категорија у један сет који функционише у реалном свету. 
 
Закључак. Приказани материјал је само један одломак од онога што представља 
квалитативно истраживање у друштвеним наукама. Првобитно формирање 
наставних кадрова, континуирано формирање се препоручује инсистирањем на 
значају квалитативног истраживања које истовремено представља и пут 
приближавања истраживача субјекту истраживања. Квантитативне студије имају свој 
значај у адеквацији добијених резултата друштевној реалности, међутим 
хуманистичко формирање наставника дозвољава и олакшава у већој мери 
сензибилитет наставника у квалитативном истраживању. Једна студија случаја, једна 
феноменолошка анализа, једна студија приказана кроз основну теорију, би, 
вероватно, имала више утицаја на читаоце и одредила би жељу да се резултати 
истраживања брзо пренесу у праксу.  
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КУЛТУРА ПЕДАГОГА - ИСТРАЖИВАЧА 
 
 

Резиме: У свом раду аутор полази од разлике која раздваја педагога 
практичара и педагога истраживача и притом указује како на својства која 
их зближавају, тако и на она која их битно деле и манифестују се у процесу 
реализације научног рада. Посебну пажњу аутор посвећује питањима 
хуманизма, хуманистичке културе, нормама и идеалима сазнања, 
вредностима које детерминишу рад научника, и, коначно, питању слободе у 
којој се огледа бит научникове егзистенције. 
 
Кључне речи: педагог-практичар, педагог-истраживач, хуманистичка 
култура, норме и идеали сазнања, слобода. 

 
 
Познато је да је култура специфичан подсистем друштва, но она прожима све делове 
друштвеног живота, без изузетка, и нема ниједног социјалног феномена који би био 
изолован од деловања културе и који на себи не би имао знаке њеног деловања. 
 
Разговор о било којој конретној култури увек је сложен, будући да он почиње 
одређењем појма „културе“, а које је једно од темељних проблема савременог 
хуманистичког знања. Тај појам има неколико стотина одређења и то битно отежава 
разговор. Не задржавајући се на анализи конкретних одређења културе, погледајмо 
основне етапе формирања појма култура које В.С. Степин излаже у њиховом 
историјском следу. 
 
Прва етапа – то је схватање културе као свега што је створио човек. С њим је била 
повезана опозиција „култура – природа“. Друга етапа била је повезана с 
формулисањем проблема односа културе и делатности, пошто све што је створио 
човек је резултат његове делатности. У том приступу постепено се формирало 
схватање културе као начина регулисања делатности. Трећу етапу карактерисало је 
то што је култура била интерпретирана као сложени организовани систем 
надбиолошких програма људске животне делатности. Ти програми одликовали су се 
разноврсношћу знања, правила, норми, навика, идеала, врсти делатности и 
понашања, веровања, циљева, вредносних оријентација итд [3, стр. 90]. 
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Примећује се да у својој целокупности и историјској динамици ти програми творе 
седиментирајуће друштвено искуство које се развија и у исто време одређује 
основне контуре система савремених представа (опште слике) културе. 
 
У оквиру опште културе, ми издвајамо педагошку. Она може припадати друштву 
(педагошка култура друштва) и онима који васпитају своју децу (педагошка култура, 
на пример родитеља), но нас овде интересује педагошка култура стручњака. У једном 
од речника дато је следеће одређење: „Професионалац, то је човек који је изабрао 
неко знање за своју професију; специјалиста у својој струци“ [Розин 2005: 498]. 
 
Професионална педагошка култура има много елемената (на пример, дидактичка 
култура, комуникативна култура, естетичка култура, дуговна култура и др) и један од 
њених елемената је и методолошка култура. Управо формирању методолошке 
културе, по нашем мишљењу, треба посвећивати посебну пажњу, стога што је она 
суштинска компонента која гради професионалну културу, која омогућује и другим 
њеним компонентама да боље доспеју до изражаја, а чији је резултат педагошко 
стваралаштво. 
 
Треба разликовати методолошку културу учитеља-практичара и предавача-
истраживача. Основна разлика је у томе што предавач-истраживач ствара педагошка 
знања док их учитељ-практичар користи (видети опширније: Бережнова Е.В., 
Краевский, В.В., 2010). Треба имати у виду да се учитељи могу бавити истраживачком 
научном делатношћу, но то није у њиховом случају обавезно, и то је својствено 
малом броју учитеља. Велики део педагога-истраживача у већини случајева су и 
предавачи на високим школама. Њихова делатност је шира но делатност учитеља, јер 
се остварује у теоријској (истраживачкој) и практичној форми. 
 
Осим разлика, постоји и нешто опште, својствено и једној и другој делатности. Опште 
и за учитеља-практичара и предавача-истраживача јесте решење интелектуалних 
задатака у области педагогије. За решење таквих задатака и једнима и другима 
потребна су једнака умећа, као што су: 

Видети проблем и спрам њега одредити чињенични материјал, 
Изразити проблем у конкретном педагошком задатку, 
Поставити хипотезу и спровести мисаони експеримент: „шта би било, када  
би...“ , 
Јасно видети неколико могућих начина решења постављеног проблема и   
мисаоно изабрати оптимални, 
Поделити решење на „кораке“ одређеним редоследом, 
Анализирати процес и резултате решеног задатка. 

 
Формирање умећа (вештина) неопходних учитељу-практичару помоћи ће му у 
повећању ефективности његове практичне делатности, и  биће основа у будућности 
која омогућује (под условом постојања жеље и специјалне припреме) остварење 
теоријске (истраживачке) делатности у области педагогије. 
 
У психологији постоји схватање да је подсвесно истраживање у форми спонтаног 
реаговања на проблемску ситуацију (истраживачка активност), својствено сваком 
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човеку. Спорадична истраживања прате човека током читавог његовог живота, 
независно од његових способности и друштвеног статуса и она су средство схватања 
реалности и међусобног деловања. Истраживање је основна, универзална тежња 
сазнању околног света, других и самога себе. Истраживачко понашање манифестује 
се спонтано; његово „укључивање“ у многоме је узроковано спољним подстицајима 
[Обухов, 2006]. 
 
Треба имати у виду да ми овде разматрамо истраживачку делатност као посебно 
организовану делатност, која се остварује у корелацији с културним нормама. 
Успешна делатност педагога-истраживача у многоме зависи од његовог положаја у 
којем се одражава култура у облику вредносних оријентација. 
 
Општем смеру еволуције научног сазнања, на прелазу к постнеокласичној етапи 
његовог развоја, у педагогији одговара интерес ка човеку и наукама о човеку, у 
првом реду антропологији, напуштање чврстих рационално-логичких, 
формализованих схема. Настаје потреба за изучавањем хуманистичких аспеката 
методологије педагогије, а у решавању проблема педагошке науке примарно 
значење добија место педагога истраживача (Опширно о том појму: Бережнова, 
2010). 
 
На тај начин на прво место доспевају вредносне оријентације субјекта истраживања – 
научника. Вредности се ту јављају као елементи његове опште и методолошке 
културе и манифестују се на разним етапама научног рада. 
 
Тако, на етапи пројектовања долази до одређивања основних компоненти 
истраживања, међу којима су – проблем и теза. Избор проблема из мноштва других, 
доказивање актуалности теме, одређује се упоредо с објективним постојећим 
научним проблемима и практичним задацима, као и с догађајима у животу, научним 
чињеницама које су од личне важности за истраживача, и често су део његове личне 
културе. 
 
Током реализације научног рада, култура истраживача се манифестује: 

• у начинима описивања педагошких ситуација и њиховог оцењивања, 

• у изградњи теоријског модела објекта, тј. у издвајању главних, важних 
компоненти; у одређивању идеала чије се достизање сматра првенственим, 

• у избору научних парадигми и истраживачких традиција, у оквиру којих ће бити 
реализована научна делатност, 

• у карактеру прелаза с објекта изучавања на његово трансформисање, 

• у изградњи нормативног модела објекта, одређивању тога какви треба да буду 
даљи кораци за достизање одређених идеала, 

• у формулисању нормативног модела, а што може бити реализовано разним 
поступцима. 

 
У етапи добијања новог знања, емотивно-вредносна компонента културе 
истраживача манифестује се првенствено у одговорности за последице његовог 
коришћења у педагошкој пракси. 
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Настаје питање: какве вредности и везе међу њима одређују став педагога-научника? 
Не претендујући на потпун списак вредности, покушајмо да дамо кратак преглед 
оних главних, које су, по нашем мишљењу, од системског значаја и које могу бити 
основа даљег истраживања у контексту савремених оријентација научног сазнања у 
области образовања. 
 

Хуманизам. Образлажући ту вредност, В.М. Розин пише: „важно је не само то, о чему 
хуманистичко знање говори, већ и то куда нас оно води, да ли ствара догађаје, 
измену реалности и какви су то догађаји и реалност за наш духовни живот и помаже 
ли нама у свему томе“. Аутор на истом месту истиче и важност знања за лични живот 
истраживача: „управо у контексту личног живота научно знање се јавља као 
хуманистичко“ [Розин, 2005: 72]. 
 

Хуманистичка култура. Хуманистички оријентисан човек не шири технократски 
приступ на живот човека и друштва, схватајући духовну природу тих форми којима се 
не може прићи с мерилима техничке културе. „За њега су све то живи субјекти, које је 
важно разумети, саслушати, с којима се може говорити (отуда и улога језика), но 
њима се не може манипулисати, нити их претварати у средства“ [Розин, 2005: 73]. 
 
То је посебно актуелно данас, кад се јављају многе агресивне и опасне технологије 
управљања човеком. То нису само технологије, настале у оквиру природних наука, 
већ и друштвене и хуманистичке технологије. Број таквих технологија све је већи и 
оне стварају опасност за постојање и слободу човека. Значење културе у таквој 
ситуацији може се изразити једноставним питањем: чему култура? И одговорити, да 
би човек опстао, мора омогућити и другима њихов опстанак. 
 

Норме и идеали сазнања. На разним етапама развоја науке, истраживања се одвијају 
на начин који одговара својствима дате етапе. Л.А. Микешина примећује да „управо 
идеали и норме одређују научницима врсте теорија, метода, чињеница, доказа, 
заснованости, аргументованости знања и, на крају, начине организације знања и 
делатности“ [Микешина, 2007: 165]. Норме и идеали се институционализују, а потом 
преносе, у сазнајном процесу, кроз комуникацију и захваљујући њој. 
 
У данашње време промена идеала вредносно-неутралног истраживања, у односу на 
изучавање сложених објеката, у које је укључен и човек, јесте један од важних корака 
у развоју науке. То не повлачи за собом одбацивање ранијих норми сазнања, али 
захтева њихово прецизирање с обзиром на вредносну оријентацију научника. Важно 
је да те промене и прецизирања буду саставни део духовног наслеђа младих 
научника. 
 

Вредности научне заједнице. Општепризнате и стандардизоване норме и правила 
научне делатности, форма и карактер односа у професионалној групи (парадигма, 
научно-истраживачки програм, приступи, традиције, начин комуникације, норме 
понашања у одређеном друштву). 
 

Вредности научника. Однос емоционално обојен, који се манифестује у интересима, 
ставовима, преференцијама. Он је детерминисан погледом на свет, етиком, 
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естетиком одређених историјских епоха, владајућом у то време парадигмом науке, а 
што одређује избор методолошких правила. У исто време не треба заборавити да је 
варијабилност набројаних момената ограничена инваријантношћу скупа вредности, 
које је човечанство сабрало у свом тешком успињању к висинама културе. 
 

Слобода. Разговор о субјекту не може бити сведен на његова психолошка својства. 
Важно је да у процесу истраживања субјект може манифестовати и додатна својства 
– вредности и слободу: „Вредности, постојећи независно од њихове 
реализације/нереализације, не нагоне субјект, већ само истичу захтеве, остављајући 
му слободу деловања”; „моменат слободе и моменат који садржи моралне 
вредности“, у којима се као претпоставка јавља „обавезност идеалног бића 
вредности“, формира јединствену основу личности“  [Микешина, 2007: 78]. 
 
Управо последњи став и чини бит прелаза објективно постојећих вредности у форму 
субјективног односа, који и чини позицију педагога-научника. Та позиција ће бити 
целовита, а, сходно томе, одређиваће и непротивуречност и доследност понашања 
научника у животу и науци, ако прихватање поменутих вредности буде слободно, 
неформално и непотчињено сумњи под утицајем спољашњих фактора. Могуће је и 
далеко краће изразити ту мисао: ако његов слободан избор буде моралан. Вербалне 
вежбе у реторици поводом морала и хуманизма, без потврде у сопственом 
понашању ништа не значе. На такав начин, стожер позиције научника, на крају 
крајева, јесте оно што Имануел Кант назива „моралним законом у мени“, а што је 
непосредно повезивао са свешћу човековог бића. 
 
На такав начин, вредносне оријентације научника – као манифестовање његове 
културе – одређују се јединством моралног, професионалног и друштвеног става и 
показују се као објективни и субјективни услов његове самосталности у свим 
областима живота. 
 

(са руског Т. Горелова) 
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МОНОЛОШКА МЕТОДА У ОСНОВНОШКОЛСКОЈ НАСТАВИ –  
НОВО ДИДАКТИЧКО ЗАСНИВАЊЕ2 

 
 

Резиме: Истраживање монолошке методе у основношколској настави 
мотивисано је стално присутном критиком ове методе (у научној и стручној 
литератури), терминолошким недоумицма које се притом јављају (нпр., 
изједначавање вербалне и вербалистичке наставе, свођење монолошке методе 
на предавачку активност наставника) и дугогодишњом неадекватном или 
недовољно адекватном применом ове методе у настави, без покушаја да се 
узроци такве примене системски промене. Обезвређивање дидактичких 
вредности монолошке методе довело је „живу реч“ наставника у неповољан 
положај у односу на друге активности поучавања и учења у настави. 
У раду је анализиран део резултата истраживања усмереног на реафирмацију 
монолошке методе у складу са савременим наставним потребама и 
достигнућима педагошке науке и других наука (реторике, логике, лингвистике, 
психологије, комуникологије, етике и др.). Тежиште овог интердисциплинарног 
истраживања није у откривању нове наставне методе, већ у новом дидактичком 
заснивању постојеће наставне методе, које се састоји у проналажењу и 
дидактичком обликовању стандарда који би омогућили ефикасну примену 
монолошке методе у савременој настави. Притом, ово истраживање не 
афирмише монолошку методу на критици или обезвређивању других наставних 
метода. Оно је засновано на савременом дидактичком становишту о неопходној 
разноврсности метода и методичких поступака у настави, при чему се 
монолошка метода схвата само као један од структуралних елемената у 
дидактичко-методичком укрштању са другим елементима наставног процеса. 
Од налаза се издвајају: 

- Трагајући за одговором на питање – може ли се пронаћи образац на 
основу кога наставници могу да се определе за обраду садржаја монолошком 
наставном методом – дошли смо до закључка о следећим карактеристикама 
наставних садржаја који могу да помогну наставнику у доношењу одлуке о 
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2 Рад представља део експозеа докторске дисертације Монолошка метода у основношколској 
настави – стандарди и ефекти која је одбрањена на Филозофском факултету Универзитета у 
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Вељко Банђур, доц. др Радован Антонијевић и доц. др Милица Митровић. 
У овом раду приказан је део истраживачког приступа и анализиран део резултата истраживања 
проблема примене монолошке методе у основношколској настави. Акценат је стављен на 
преглед и процену стандарда за примену монолошке методе, а изостављена је дубља анализа 
стандарда, преглед и процена ефеката монолошке методе у основношколској настави од 
стране учитеља и предметних наставника, као и резултати испитивања мишљења ученика о 
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претежно монолошкој обради: (1) „неусклађеност“ са предзнањем ученика; (2) 
повезаност између садржаја и начина њиховог усвајања; (3) повезаност са 
одређеним временским и просторним контекстом, истинитост и веродостојност; 
(4) повезаност са стваралачким радом ученика; (5) актуелност и интересантност; 
(6) наглашен васпитни карактер. Критичко размишљање наставника о садржају 
усменог излагања подразумева успостављање одређеног професионалног и 
личног односа према садржају условљеног добрим познавањем садржаја о коме 
се говори. 
             - Утврђени стандарди за примену монолошке наставне методе односе се 
на: (1) припрема и план усменог излагања; (2) анализа наставног садржаја и 
критичко размишљање о предмету излагања; (3) анализа слушалаца 
(карактеристике групе и карактеристике појединаца – индивдуализовани 
монолог); (4) време и амбијент усменог излагања; (5) композиција говора у 
монолошкој наставној методи – увод, разрада, закључак; (6) логика уверљивог 
говора у монолошкој наставној методи; (7) фонетичке и фонолошке вредности 
говора у монолошкој наставној методи; (8) синтаксичка структура говорног 
израза наставника и ученика; (9) лексички стандард за примену монолошке 
наставне методе; (10) говорни стил наставника и ученика; (11) улога реторичких 
фигура у монолошкој наставној методи; (12) пауза у наставном монологу; (13) 
хумор у усменом излагању наставника и ученика; (14) комуниколошки захтеви у 
примени монолошке наставне методе; (15) екстралингвистички знакови и 
невербалне комуникативне вештине наставника и ученика у наставном монологу; 
(16) говорна личност наставника и ученика; (17) етички стандарди за примену 
монолошке наставне методе; (18) дидактичко-методичко укрштање монолошке 
методе са другим методама наставног рада; (19) проблемско излагање 
наставника; (20) говорна култура и најчешће грешке наставника и ученика у 
усменом излагању.  
 
Кључне речи: монолошка метода/основношколска настава/стандарди/наставне 
методе. 

 
 
Историјски преглед развоја монолошке наставне методе 
 
Монолошка метода има веома дугу и богату традицију са веома израженим 
амплитудама пада и успона у својој дидактичкој примени и развоју. Не постоји 
друштвено-историјско раздобље у којем није присутан монолог као начин васпитања 
и образовања.  
 
У првим школама богатих друштава Сумера, Вавилона, Египта, Индије и Кине, 
акценат  је био на сугестивном изговарању тачно одређених верских речи и текстова, 
те у том прабеседништву и тзв. самониклом беседништву налазимо (пра)корене 
монолошке наставне методе, јер је реч о осмишљеном и обликованом усменом 
излагању са основном сврхом уверавања и придобијања слушалаца, нарочито 
младих. Међутим, суштинску основу монолошке методе пронашли смо у класичној 
античкој филозофији и реторици, нарочито у педагошком раду софиста, односно 
софистичком настојању да се форма претпостави садржају излагања, затим у 
Платоновој етичкој и теоријско-сазнајној оријентацији и Аристотеловој „филозофији 
реторике“ која изводи опште принципе за све врсте беседништва. Грчку традицију 
наставио је Рим, пре свега кроз Цицеронову усмереност ка широком и свестраном 
образовању без кога нема перфецтус оратор, а затим и кроз Квинтилијанов опус од 
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дванаест књига у којима је овај ретор и педагог избегавао крута, универзална и 
општеважећа правила сматрајући да свака говорна ситуација представља посебан 
изазов на који сваки говорник треба да одговори слободно, оригинално и креативно. 
Лекције о оригиналности, произашлој из личних квалитета, о важности искреног и 
дубоког убеђења у оно о чему се говори, о сугестивности, једноставности и др. као 
квалитетима говорног израза пронашли смо у беседништву старозаветних јеврејских 
пророка, Буде, Конфучија, Исуса Христа и источнохришћанских и 
западнохришћанских проповедника после њих. Време, које су обележилили 
наведени филозофи и проповедници, можемо сматрати временом успона 
монолошке методе у процесу васпитања и образовања омладине, без обзира на 
борбу која је „тињала“ између реторско-формалистичке оријентације и 
интелектуалистичко-садржајне оријентације у теорији и у пракси говорништва. 
 
И поред светлих примера проповеди, свештеници-учитељи су у периоду од петог до 
15. века нове ере померили акценат са поучне садржине, која се тумачи и разуме, на 
форму говора, који се углавном ослањао на емоције и учење напамет, што је утицало 
да и монолог у настави (пре свега, у тадашњим катедралним, манастирским, 
парохијским школама) добије догматски, схоластички карактер. Један дуг период, 
који можемо окарактерисати као пад у развоју монолошке наставне методе, био је 
обележен педагошки и дидактички неадекватном применом ове методе. То је 
период у коме реторичка теорија и пракса и педагошка теорија и пракса долазе до 
тачке разлаза у свом развоју. Наиме, док је реторика имала статус слободне вештине 
(духовне науке), монолошка метода  се сводила на поуке из хришћанске „науке“ у 
виду предавања и катехизиса. Схоластика, која је у раном средњем веку дала веома 
значајан допринос у развоју формално-логичког мишљења и умећа расуђивања, 
класификовања и дефинисања, сведена је на унапред припремљена питања и 
одговоре и учење напамет, што су мислиоци хуманизма и ренесансе потпуно 
одбацили, истичући активност и на томе заснован развој личности детета. Ф. Рабле и 
М. де Монтењ, чувени представници хуманизма и ренесансе, нису негирали значај 
говорних активности наставника и ученика, али су низом савета и препорука 
настојали да наставни монолог заштите од његове (зло)употребе у функцији 
„бубања“, „дрила“ и сл. 
 
Хуманизам и ренесанса као културно-историјски покрет у 15. и 16. веку успео је да 
подигне реторику на пијадестал и у школи, и на универзитету, и у књижевности, и у 
политичко-судској области и у оквиру религије. У том периоду – периоду историјског 
тријумфа реторике, развијала се и монолошка метода, нарочито у рехабилитованим 
областима – математици, историји, географији, механици, астрономији. Међутим, 
развој наведених области у теорији и пракси говорништва наставио се релативно 
независно у наредним вековима. Десиле су се промене у реторици и у педагогији које 
су даље одредиле правац развоја монолошке наставне методе. Реторика, која је 
током две и по хиљаде година заузимала најважније место у образовању, усмерила је 
своје снаге на држање проповеди, диктирање, писање писама, вештину писања 
стихова. Док се реторика претварала у збирку теоријских принципа и компликованих 
правила, праћених извештаченим стилом, интезивно се развијала педагошка мисао. 
Прва целовита дидактичка студија – Велика дидактика Јана Амоса Коменског 
покренула је бројна питања везана за теорију и праксу васпитања и образовања у 



Радовић: МОНОЛОШКА МЕТОДА У ОСНОВНОШКОЛСКОЈ НАСТАВИ – НОВО ДИДАКТИЧКО ЗАСНИВАЊЕ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 31 

основношколској настави. Та питања ни данас нису затворена. У склопу тих питања 
јесте и проблем монолошке методе, која се увек подразумевала у настави, али 
никада није теоријски разрађена у мери у којој је то учињено са неким другим 
методама наставног рада. Заправо, дидактичари су монолошку методу ставили у 
први план својих разматрања и истраживања тек онда када је почело са 
потцењивањем вредности и критиковањем ове методе и то најчешће у склопу шире 
критике разредно-часовног и предметног система наставе и, у оквиру њега, 
фронталног облика наставног рада.  
 
Анализом педагошких схватања Џ. Лока, Ж. Ж. Русоа, Х. Песталоција, Ј. Ф. Хербарта, 
А. Дистервега, Г. Кершенштајнера, А. Феријера и Џ. Дјуја дошли смо до закључка да 
ови мислиоци нису у суштини негирали монолошку методу (изузев Русоа), али и да 
нису настојали да унапреде њену примену у пракси. Они су били више усмерени на 
развијање другачијих приступа настави, у оквиру којих су давали и парцијална 
упутства наставницима и ученицима за примену монолошке методе којима су хтели 
да избегну „неосновано поверење у речи“. То, међутим, није било довољно да се 
почетком 20. века монолошка метода сачува од карактеризације „назадне методе“ 
која припада „старој“ школи. Томе су допринели и позитивистички захтеви да се 
научне и наставне методе у друштвеним областима приближе или замене методама 
природних наука, да се дедуктивни пут сазнања замени индуктивним путем сазнања. 
Ту позицију наставног монолога није променила ни духовно-научна педагогија са 
објашњењем да друштвене појаве немају правилност и униформност одвијања и 
мењања као природне појаве. 
 
Можемо закључити да је монолошка наставна метода имала различит статус и 
положај, углавном у зависности од екстремних приступа у давању предности једном 
од елемената дидактичког троугла – наставнику, ученику или садржајима наставе. У 
појединим периодима развоја организованих облика васпитања и образовања 
акценат је био на наставнику и његовој активности, па је, сходно томе, монологу, 
сведеном на усмено излагање наставника, припадало значајно место и време. 
Дидактички материјализам акценат је задржао на монологу наставника, али са 
помереним редом величина. Важно је било усвојити што већи број чињеница па је 
монолог у настави био прихватљив у оној мери у којој је обезбеђивао тај квантитет 
знања. Померањем интересовања са наставника и садржаја на ученика, односно на 
дете и његове потребе, монолог у настави потиснут је у други план у односу на 
методе наставног рада које су отварале више простора за дечју (само)активност. 
Делимично оправдане критике уследиле су због форсирања усменог излагања 
удруженог са фронталним обликом наставе. Међутим, проблем није био у наставном 
монологу, већ у његовој погрешној употреби, а, делимично, и у настојању да се многе 
слабости у настави „оправдају“ вербалистичким наставом и вербализмом 
проистеклим из такве наставе. 
 
„Оживљавање реторике“ у другој половини 20. века, које не јењава ни на почетку 21. 
века у делима реторичара, лингвиста, филозофа, представника теорије комуникације 
и информација и других, усмерило је нашу пажњу на развој педагошке реторике, 
посебно на део који се односи на монолошку наставну методу.  
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(Не)оправдана критика монолошке наставне методе 
 
Дидактичари немају дилеме у проценама монолошке методе као „општеприсутне“ 
наставне методе, истичући да не постоји наставни час у коме се ова метода не 
појављује у неком свом облику са различитом дужином трајања и наменом (циљем). 
Међутим, проблем се јавља у неадекватној или недовољно адекватној примени ове 
методе у настави. Монолошкој методи се највише замера то што њена примена не 
омогућује у довољној мери активност ученика, као и њихову самосталност у учењу. 
Доминантна активност наставника и мисаона пасивизација ученика – суштински су 
елементи свих критика монолошке наставне методе. Такође, монолошкој методи се 
замера да води у вербализам и формализам, односно, да постоји опасност да 
ученици усвоје, без разумевања, наставникове речи, тј. наставниково излагање. 
Отворено је и питање „готовог знања“, односно питање мере до које треба 
ученицима преносити знања у готовом или полуготовом виду. Тачно је да се све може 
научити, тачно је и да се све може самостално истраживати, али питање је: да ли 
треба? 
 
Наведене слабости неки дидактичари а приори приписују овој методи, нарочито када 
критикују фронталну наставу и разредно-часовни и предметни систем наставе, када 
истичу преимућства других наставних метода и наставних система, када доказују 
значај примене појединих дидактичких медија и наставних средстава и слично. 
Поједини испољавају сумњу и резерву према примени монолошке методе у 
савременој основношколској настави, док има и аутора који обезвређују могућности 
њене примене сматрајући да је ова метода по себи и обавезно неактивна и 
вербалистичка. Међутим, најчешће је реч о веома недиференцираном приступу у 
критикама ове методе. Веома често се на основу тих критика не може сазнати о 
којим наставницима је реч – учитељима, предметним наставницима у основној школи, 
предметним наставницима у средњој школи или универзитетским наставницима; о 
ком узрасту ученика је реч, какве су њихове индивидуалне карактеристике и др.; који 
облик монолошке методе се примењује – причање, приповедање, описивање, 
објашњавање, кратке вербалне интервенције (образлагање, допуњавање, 
прецизирање, кориговање, цитирање,..), усмено излагање путем медија, различити 
облици ученичког усменог излагања (извештаји, реферати, препричавање, ученичке 
презентације), предавање. Монолошка метода не може да буде једнако примењена у 
свакој (било којој) настави, а богатство говорних активности наставника и ученика у 
оквиру примене ове методе показује колико је неоправдано сводјење наставног 
монолога само на предавачку активност наставника. Осим тога, уопштена и 
недиференцирана критика монолошке методе може да буде контрапродуктивна у 
раду наставника. Због тога што важи за “назадну методу” и асоцира на прошла 
ауторитарна времена, наставници одбацују ову методу и онда када је сасвим 
дидактички и методички оправдана. 
 
Тешко бреме које још из средњег века носи монолошка метода – негативне 
конотације везане за улогу наставног монолога у фронталном облику рада и, шире, у 
разредно-часовном систему наставе, у реализацији преобимних програмских захтева 
и, посебно, у пасивизацији ученика и усвајању тзв. „готових знања“, у појави 
вербализма у настави – представљало је велики истраживачки изазов. Реч је о 
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„борби“ са укорењеним недостацима дугогодишње неадекватне употребе 
монолошке методе, с једне стране, али и о откривању великог дидактичког 
потенцијала ове методе у савременој настави, са друге стране. Притом, ово 
истраживање не афирмише монолошку методу на критици или обезвређивању 
других наставних метода. Оно је засновано на савременом дидактичком становишту 
о неопходној разноврсности методичких активности и поступака наставника и 
ученика (вид. Радовић, 2011), а монолошка метода се разматра као једна од 
структуралних компоненти у дидактичко-методичком укрштању са другим 
елементима  наставног процеса. 
 
Методолошки приступ истраживању 
 
Предмет или поље истраживања односи се на стандарде за примену монолошке 
методе у основношколској настави, односно истраживање могућности да се дође до 
стандарда чијим би се  поштовањем дошло до тога да се монолошком наставном 
методом могу ефикасно реализовати образовни, функционални и васпитни задаци 
разредне и предметне наставе. Питање које је у суштини истраживања односи се 

на: који стандарди у примени монолошке методе захтевању респектовање у 
очекивању позитивних ефеката њене примене? 

 
Циљ истраживања јесте утврђивање стандарда за примену монолошке методе. 
Анализом различите употребе термина стандард у педагошкој теорији и пракси, 
закључили смо да преовлађују два значења иза којих стоје и различите друштвене и 
педагошке потребе и интереси. Једним од значења стандардизују се васпитно-
образовни резултати, а другим значењем стандардизује се процес долажења до тих 
резултата. Утврђивањем стандарда за примену монолошке наставне методе, 
настојали смо да будемо део оних настојања да се стандардизацијом ресурса (услова 
и могућности за учење) наставни процес стави у функцију ефикасног васпитања и 
образовања (види Гојков, 2009:58). 
 
Стандарди су дефинисани као норме, узори, обрасци, мерила, захтеви, смернице и 
препоруке који се постављају вербалним и невербалним активностима наставника и 
ученика у припреми и реализацији монолошке обраде наставног градива. Питање 
начина припреме и реализације усменог излагања наставника и ученика јесте 
питање стандарда за примену монолошке наставне методе, а питање нивоа сазнајне 
активности ученика условљеног начином усменог излагања наставника или ученика 
јесте питање ефеката монолошке наставне методе. Притом, монолошка метода 
подразумева активност и наставника и ученика, при чему је висок ниво сазнајне 
активности наставника (или ученика који усмено излаже) пожељан услов, а висок 
ниво сазнајне активности ученика пожељан ефекат примене ове методе. Сазнајна 
активност ученика и наставника подразумева правилан однос према изговореној и 
примљеној сазнајној поруци који подразумева и њено дешифровање и њену употребу 
у одговарајућем тренутку. 
 
Статус стандарда као норми или као смерница (упутстава, препорука и сл.) зависи од 
тога колико можемо прецизно да дефинишемо везе између примене монолошке 
наставне методе, појединих њених облика и других елемената наставе. Када можемо 
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прецизније да одредимо везу између примене монолошке наставне методе и других 
елемената наставе, стандарди имају карактер норми и правила. Када те везе и 
њихове ефекте можемо само да имплицирамо, стандарди имају карактер сугестија и 
смерница. У неким случајевима трагали смо за за типичним поступцима и 
понашањима наставника и ученика у оквиру примене монолошке методе и подигли 
их на ниво узора, па и норми које ће обезбедити „добар квалитет“ наставе. У другим 
случајевима, указали смо да стандарди за примену монолошке методе у 
основношколској настави нису рецепти по којима ова метода треба или мора да се 
примењује да би се „излечиле неке болести“ класичне наставе. Реч је о смерницама и 
препорукама које упућују на одговарајући избор поступака и понашања у конкретној 
наставној ситуацији. Ту су дате идеје и сугестије на шта би учитељи, наставници и 
ученици требало да обрате пажњу како би унапредили реализацију и учинили 
ефикаснијом наставу применом монолошке методе. Другим речима, сви стандарди 
за примену монолошке наставне методе нису једнако нормативни.  
 
У разматрању овако дефинисаних стандарда, обухватили смо гносеолошке, логичке, 
лингвистичке, комуниколошке, етичке, естетске, педагошко-психолошке, 
дидактичко-методичке норме, правила, смернице и препоруке за примену 
монолошке наставне методе. Притом, у сваком од ових стандарда имплементирана 
су одређена правила, сугестије и поступци које класична и модерна реторика 
препоручују за сваки јавни говорни наступ, а која одговарају потребама наставника и 
ученика као говорника у примени монолошке наставне методе. Границе између ових 
стандарда нису и не могу бити јасно дисциплинарно дефинисане, јер је реч о 
правилима, сугестијама, смерницама, упутствима, саветима и препорукама у којима 
веома често долази до изражаја интердисциплинарни приступ. То, на пример, значи 
да немамо у потпуности „чисто“ логичке стандарде. Они су прожети лингвистичким 
стандардима (што произлази из везе говора и мишљења) и педагошко-психолошким 
стандардима (имајући у виду да је реч о логици мишљења наставника и логици 
мишљења ученика, па и разликама у нивоу њихових мисаоних активности). 
Методички стандарди, везани за анализу садржаја који се обрађује монолошком 
наставном методом, прожети су логичким стандардима. То значи да логика 
наставног предмета, односно научне или уметничке дисциплине која стоји у њеној 
основи, утиче на специфичну примену метода наставног рада, па и монолошке 
наставне методе. Реч је о низу истих поступака у мишљењу који се операционализују 
на карактеристичне начине у зависности од области знања. С обзиром на то да 
наставни предмети имају основу и у педагогији, односно дидактици, јасно је да ће 
анализа стандарда за примену монолошке методе бити прожета разматрањем 
дидактичких принципа примерености узрасту ученика, систематичности и 
поступности, индивидуализације, диференцијације и интеграције итд. Наведени 
примери указују на сложеност проблема стандарда за примену монолошке наставне 
методе која произлази из веома различитих, богатих, откривених и нових 
функционалних веза између појединих елемената у систему наставе. 
 

Основни задаци овог дела истраживања били су: (1) утврдити и анализирати 
стандарде за примену монолошке методе у основношколској настави; (2) испитати 
степен слагања наставника са утврђеним стандардима за примену монолошке 
наставне методе; (3) испитати мишљење наставника о утврђеним стандардима за 
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примену монолошке наставне методе у разредној настави и предметној настави; (4) 
испитати мишљење наставника о утврђеним стандардима за примену монолошке 
наставне методе у зависности од тога колико просечно времена посвећују обради 
наставног градива монолошком методом у току наставног часа; (5) утврдити разлике 
у мишљењима наставника о утврђеним стандардима за примену монолошке наставне 
методе према полу и годинама радног искуства. 
 

У истраживању је постављено више хипотеза. Пошло се од основне претпоставке 
да се монолошком наставном методом – уколико се поштују одређени стандарди у 
њеној примени – могу ефикасно реализовати образовни, функционални и васпитни 
задаци разредне и предметне наставе. Формулисане су и хипотезе: (а) да ће 
основношколски наставници испољити висок степен слагања са утврђеним 
стандардима и да ће позитивно проценити могућности које они пружају за 
унапређивање примене монолошке методе у настави; (б) да неће бити значајних 
разлика у наставничким проценама стандарда за примену монолошке наставне 
методе с обзиром на пол наставника, професионални статус, године радног стажа и 
време које посвећују монолошкој обради наставног градива. 
 
Проблем стандарда за примену монолошке наставне методе истражен је применом 
методе теоријске анализе и дескриптивне методе. Централни део теоријско-
аналитичког приступа односи се на успостављање стандарда за примену монолошке 
методе у основношколској настави.  
 

Дескриптивном методом и одговарајућим истраживачким техникама 
(анкетирањем и скалирањем) испитано је мишљење учитеља и предметних 
наставника о стандардима за примену монолошке методе. За потребе овог дела 
истраживања конструисан је посебан инструмент: Упитник са скалом процене за 
наставнике са 39 ајтема који одражавају суштину појединих стандарда за примену 
монолошке наставне методе. Овим ајтемима нису, међутим, исцрпљене све 
смернице и захтеви који су постављени у оквиру појединих стандарда, него је акценат 
стављен на захтеве који имају строжи нормативни карактер. 
 

Испитивањем је обухваћено 756 учитеља (хотимични узорак)и предметних 
наставника из 28 основних школа на територији Републике Србије и две основне 
школе на територији Републике Српске.  
 
Обрада података је извршена помоћу статистичког пакета СПСС 17.0. У обради 
података употребљене су одређене мере и поступци из области дескриптивне и 
компаративне статистике. 
 
Стандарди за примену монолошке наставне методе 
 
Утврђени су следећи стандарди за примену монолошке наставне методе: (1) 
припрема и план усменог излагања; (2) анализа наставног садржаја и критичко 
размишљање о предмету излагања; (3) анализа слушалаца (карактеристике групе и 
карактеристике појединаца – индивдуализовани монолог); (4) време и амбијент 
усменог излагања; (5) композиција говора у монолошкој наставној методи – увод, 
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разрада, закључак; (6) логика уверљивог говора у монолошкој наставној методи; (7) 
фонетичке и фонолошке вредности говора у монолошкој наставној методи; (8) 
синтаксичка структура говорног израза наставника и ученика; (9) лексички стандард 
за примену монолошке наставне методе; (10) говорни стил наставника и ученика; (11) 
улога реторичких фигура у монолошкој наставној методи; (12) пауза у наставном 
монологу; (13) хумор у усменом излагању наставника и ученика; (14) комуниколошки 
захтеви у примени монолошке наставне методе; (15) екстралингвистички знакови и 
невербалне комуникативне вештине наставника и ученика у наставном монологу; (16) 
говорна личност наставника и ученика; (17) етички стандарди за примену монолошке 
наставне методе; (18) дидактичко-методичко укрштање монолошке методе са 
другим методама наставног рада; (19) проблемско излагање наставника; (20) говорна 
култура и најчешће грешке наставника и ученика у усменом излагању.  
 
Посебан стандард (ван наведене листе од 20 стандарда) за примену монолошке 
наставне методе односи се на развој говорничких вештина наставника. Реч је о 
препорукама за развој говорничких (вербалних и невербалних) вештина наставника 
који се односе на све говорне активности наставника, а не само на припрему и 
примену монолошке наставне методе. Суштина овог стандарда је у континураном 
процесу развоја и усаршавања говорничких вештина (невербалних способности, 
артикулације и дикције, вештине дисања, воље и упорности, физичког изгледа, знања, 
елоквенције, имагинације, памћења, моћи владања собом итд.), који је неодвојив од 
укупног личног и професионалног развоја и усавршавања наставника.  
 
Посебно обрађен стандард за примену монолошке наставне методе (ван наведене 
листе од 20 стандарда) односи се на потребу да наставник темељно познаје 
дидактичке функције појединих облика ове методе. Уколико наставник процени да је 
педагошки и дидактички оправдано применити монолошку методу или монолошке 
секвенце као водеће (носеће) у комбинацији са другим методама наставног рада, 
онда је потребно да се одмах определи за доминантни облик монолошке методе 
који одређује методички ток оног дела наставног часа у коме се примењује. Другим 
речима, наставник већ у свом плану излагања треба да се определи да ли ће 
претежно бити заступљено причање, приповедање, описивање, објашњавање или 
дуже предавање или ће предност дати ученичком усменом излагању или ће 
комбиновати поједине поступке у оквиру примене монолошке методе. 
 
Редослед наведених стандарда за примену монолошке наставне методе имплицира 
одређени редослед корака којим наставници треба да се крећу у припреми и 
примени претежно монолошке обраде градива. Међутим, циљ је да наставници и 
ученици развијају или усавршавају оне говорничке вештине и наставне активности 
које им евентуално недостају или којима сами нису задовољни, па да, у складу са тим, 
обрате пажњу на оне стандарде у оквиру којих долазе до изражаја поједине 
говорничке вештине и активности наставника и ученика. Циљ је и да наставнике и 
ученике подстакнемо на размишљања о различитим могућностима и начинима 
примене монолошке методе, међу којима ће они пронаћи начине (или идеје) који 
највише одговарају конкретним наставним ситуацијама. Циљ је и у отварању 
могућности за слободно, креативно деловање наставника и ученика. Висок степен 
слагања наставника основне школе са наведеним стандардима за примену 
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монолошке методе показује да су наставници препознали истраживачку намеру 
усмерену ка остваривању наведених циљева и позитивно проценили могућности које 
наведени стандарди пружају за унапређивање примене монолошке методе у настави 
(вредности аритметичких средина које представљају степен њихове сагласности 
износе од 4.02 до 4.83 што се може видети из Табеле 1).  

 
Табела 1. Мишљење наставника о стандардима за примену 

 монолошке наставне методе (N=756) 

 
Standardi za primenu 

monološke metode u nastavi 

 
Min. 

 
Max. 

 
M 

 
SD 

 
Skewness 
(Std.error= 

0.089) 

 
Kurtosis 

(Std.error= 
0.178) 

R
an

g
 

nastavnik treba da govori 
jasno, što znači da treba da 
koristi reči koje će u 
odeđenom govornom  
kontekstu imati isto značenje 
za njega i učenike; 

3 5 4.83 0.397 -2.228 4.167 I 

položaj nastavnika kao 
govornika treba da bude takav 
da svi učenici u učionici mogu 
lako da ga vide i čuju; 

3 5 4.83 0.399 -2.294 4.557 I 

neophodna je  nastavnikova 
pravilna i razgovetna 
artikulacija glasova i glasovnih 
grupa u reči; 

1 5 4.79 0.454 -2.383 8.091 II 

nastavnik treba da temeljno 
poznaje didaktičke funkcije 
pojedinih oblika  monološke 
metode (pričanja, 
pripovedanja, opisivanja, 
objašnjavanja, predavanja, 
kratkih verbalna intervencija, 
usmenog izlaganja putem 
medija, posebnih oblika 
učeničkog usmenog izlaganja); 

1 5 4.74 0.488 -2.136 6.901 III 

 
Standardi za primenu 

monološke metode u nastavi 

 
Min. 

 
Max. 

 
M 

 
SD 

 
Skewness 
(Std.error= 

0.089) 

 
Kurtosis 

(Std.error= 
0.178) 

R
an

g
 

nastavnik treba da analizira 
nastavni program i izvrši izbor 
sadržaja pogodnih za obradu 
monološkom metodom; 

1 5 4.71 0.554 -2.517 9.728 IV 

uvod u izlaganje mora biti 
originalan, efektan, kratak i 
primeren temi i zadacima 
usmenog izlaganja; 

2 5 4.71 0.502 -1.438 1.596 IV 

nastavnik treba da koristi 
različite izvore saznanja sa 
kritičkom procenom 

2 5 4.68 0.522 -1.415 1.721 V 
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verodostojnosti podataka i 
njihove relevantnosti za 
učenike; 
nastavnik treba da pronađe 
meru između zanimljivosti i 
informativnosti kako bi 
pridobio učenike da izloženi 
sadržaj  prihvate; 

1 5 4.68 0.507 -1.474 3.208 V 

pravilna dikcija i akcentuacija 
mogu da imaju funkciju 
logičkog naglašavanja (kako bi 
učenici izdvojili bitno od manje 
bitnog), gramatičkog 
naglašavanja (kako bi učenici 
pravilno shvatili smisao 
pojedinih reči) i/ili psihološkog 
naglašavanja (kako bi se 
izrazio sopstveni doživljaj i 
emocionalni stav prema 
izloženom sadržaju); 

2 5 4.68 0.542 -1.639 2.597 V 

nastavnik treba da prepozna, 
prizna i promeni greške u 
govornim aktivnostima (što 
predstavlja suštinu razvoja 
govorne kulture nastavnika i 
učenika); 

2 5 4.68 0.522 -1.416 1.392 V 

 nastavnik treba da vodi 
računa o utisku koji ostavlja na 
učenike i da se tokom 
monološke obrade gradiva 
ispravlja ako primeti da je 
preopširan ili da da je suviše 
koncizan te da učenicima nije 
jasna izrečena misao; 

3 5 4.67 0.511 -1.162 0.249 VI 

nastavnik treba da svoj govor 
zasniva na zakonitostima 
savremenog književnog jezika; 

1 5 4.66 0.601 -2.230 7.284 VII 

nastavnik treba da obogaćuje 
usmeno izlaganje savremenim 
sredstvima komuniciranja 
(multimedijalne prezentacije, 
elektronske table sa 
obrazovnim softverima, 
internet i dr.); 

3 5 4.65 0.536 -1.236 0.536 VIII 

glavno izlaganje (razrada 
teme) je najduži deo u 
kompoziciji usmenog izlaganja 
i ono mora biti zanimljivo i 
uverljivo; 

1 5 4.64 0.596 -1.846 4.663 IX 

nastavnik treba da pronađe 
optimalan broj kvalitetnih 
(reprezentativnih i 

2 5 4.62 0.547 -1.218 1.333 X 
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raznovrsnih) podataka i 
primera kojima potkrepljuje ili 
na osnovu kojih izvodi 
osnovnu ideju (ne preterivati 
sa detaljima); 
nastavnik treba da koristi (kad 
god je moguće) problemsko 
usmeno izlaganje kojim može 
intelektualno i emotivno da 
pokrene učenike na 
istraživanje stvarnosti; 

2 5 4.62 0.561 -1.218 0.752 X 

nastavnik treba stalno da 
pokazuje iskreno ubeđenje u 
ono što usmeno izlaže i sklad 
između reči i dela; 

2 5 4.62 0.577 -1.372 1.752 X 

zaključak je kratak rezime 
nastavnog monologa, sa 
istaknutim ciljem i ključnim 
tezama i pozivom učenika na 
akciju; 

1 5 4.60 0.616 -1.748 4.227 XI 

neophodne su osobine dobrog 
govornog stila  i to jasnoća, 
usklađenost sa predmetom o 
kome se govori, obazrivo i 
umereno ukrašavanje stilskim 
figurama, sažetost; 

1 5 4.60 0.593 -1.503 2.953 XI 

u okviru svake monološke 
sekvence, bez obzira na 
dužinu, nastavnik treba da 
dobije povratnu informaciju od 
učenika; 

1 5 4.60 0.601 -1.568 3.157 XI 

uvod u izlaganje je odlična 
prilika da nastavnik upozna 
učenika sa svrhom ili ciljem 
usmenog izlaganja; 

2 5 4.57 0.595 -1.217 1.482 XII 

logički pravilno mišljenje 
(adekvatna upotreba logičkih 
metoda) uslov je za metodički 
pravilno usmeno izlaganje 
nastavnika i učenika; 

2 5 4.56 0.596 -1.141 1.045 XIII 

nastavnik ne treba da usmeno 
izlaže gradivo duže od 15-20 
minuta u kontinuitetu; 

1 5 4.55 0.803 -2.271 5.713 XIV 

nastavnik treba da koristi 
otkrivene i da otkriva nove 
mogućnosti didaktičko-
metodičkog ukrštanja 
monološke metode i drugih 
nastavnih metoda i metodičkih 
postupaka; 

1 5 4.54 0.582 -1.044 1.447 XV 

nastavnik treba da napravi 
pregledan koncept sa jasnim 

2 5 4.53 0.583 -0.988 1.058 XVI 
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rasporedom izlaganja činjenica 
i generalizacija koji je u skladu 
sa izabranom logičkom 
metodom (induktivnom i/ili 
deduktivnom); 
nastavnik treba da uskladi svoj 
verbalni i neverbalni izraz 
(položaj, gestove, mimiku) ; 

2 5 4.53 0.599 -0.975 0.523 XVI 

pre govora (tokom pripreme 
usmenog izlaganja) nastavnik 
treba da misli na učenike i 
njihove potrebe, a za vreme 
govora da upozna učenike i da 
izađe u susret njihovim 
potrebama. Nastavnik drži 
govor i sagledava auditorijum 
(analiza slušalaca tokom 
izlaganja); 

1 5 4.52 0.652 -1.494 3.002 XVII 

Standardi za primenu 
monološke metode u nastavi 

Min. Max. M SD Skewness 
(Std.error= 

0.089) 

Kurtosis 
(Std.error= 

0.178) 

R
an

g
 

nastavnik treba da istu tezu ili 
ideju izloži na nekoliko 
različitih načina (dodatnim ili 
dopunskim objašnjenjima, 
preciziranjem, obrazlaganjem i 
dr.) te da zadovolji različite 
obrazovne potrebe pojedinih 
učenika (tzv. indvidualizovani 
monolog); 

1 5 4.50 0.672 -1.482 3.048 XVIII 

pauza u govoru je sastavni deo 
svakog oblika monološke 
metode bez obzira na dužinu 
usmenog izlaganja; 

1 5 4.50 0.636 -1.081 1.112 XVIII 

humor je komunikaciono 
sredstvo koje omogućava 
interakciju nastavnika i učenika 
tokom primene monološke 
metode; 

1 5 4.49 0.646 -1.188 1.714 XIX 

nastavnik treba da uskladi 
mogućnosti naglašavanja reči i 
rečenica sa karakteristikama 
nastavnog sadržaja i ciljevima i 
zadacima nastave; 

1 5 4.48 0.629 -1.062 1.438 XX 

neverbalni izraz nastavnika 
treba da bude prilagođen 
karakteristikama nastavnog 
sadržaja, ekonomičan i 
jednoznačan za nastavnika i 
učenike; 

2 5 4.47 0.637 -0.812 -0.231 XXI 

nastavnik treba da uvek iznova 
(u okviru svake monološke 

2 5 4.43 0.643 -0.908 0.701 XXII 
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sekvence) uspostavi ritam u 
podizanju i spuštanju visine 
glasa, ubrzavanju i 
usporavanju tempa govora i 
korišćenju pauza kako bi 
poruci koju prenosi učenicima 
dao poseban saznajni i/ili 
afektivni status; 
nastavnik treba da varira 
dužinu rečenica tragajući za 
merom između toga koliko 
duga rečenica mu treba da bi 
jasno izrazio misao i toga 
koliko su učenici u stanju da 
prime i razumeju informacije 
koje im prenosi; 

1 5 4.42 0.673 -1.076 1.444 XXIII 

nastavnik povremeno koristi 
improvizaciju u govoru (npr., u 
situacijama kreativnog izraza, 
trenutnog nadahnuća i 
inspiracije, u slučaju umora, 
nediscipline ili uznemirenosti 
učenika i dr.); 

1 5 4.38 0.724 -1.176 1.580 XXIV 

uvod, izlaganje i zaključak čine 
kompoziciju nastavnikovog 
monologa; 

1 5 4.38 0.765 -1.479 2.963 XXIV 

nastavnik treba da koristi 
retoričke figure (tropi, figure 
reči: metafora, sinegdoha, 
metonimija, poređenje, 
hiperbola, epitet i dr.; i figure 
misli: retoričko pitanje, 
alegorija, ironija, komunikacija, 
antiteza reči, antiteza 
rečenica, pretericija, 
odgađanje i dr.) kako bi 
usmeno izlaganje bilo 
originalno, zanimljivo i 
sugestivno;  

1 5 4.15 0.780 -0.759 0.585 XXV 

predavanje, kao oblik 
monološke metode koji 
obuhvata najveći deo vremena 
jednog nastavnog časa, treba 
da bude retka nastavna 
aktivnost kojoj prethodi 
veoma zahtevna didaktičko-
metodička priprema i 
nastavnika i učenika; 

1 5 4.09 0.920 -0.910 0.350 XXVI 

nastavnik treba da menja 
prostorni ambijent (pre svega, 
raspored sedenja učenika) 
kako bi se prilagodio širim 
metodičkim pristupima u 

1 5 4.02 0.907 -0.835 0.575 XXVII 
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okviru kojih se primenjuju 
pojedini monološki oblici i 
različitim potrebama učenika 
za fizičkom bliskošću, 
interakcijom i aktivnošću. 

 
Суштина стандарда – припрема и план усменог излагања – јесте у предузимању 
одређених корака, пре свега, од стране наставника, али временом у томе наставник 
оспособљава и ученике предочавајући им пут који је прошао. Наставник анализира 
наставни садржај и у складу са циљем и задацима, врши избор садржаја који су 
погодни за претежно монолошку обраду. Затим, наставник приипрема теоријски и 
емпиријски оквир излагања и размишља о логичком путу излагања, о композицији 
излагања, о карактеристикама групе и карактеристикама појединих ученика, о 
амбијенту и времену излагања, о могућем дидактичко-методичком укрштању 
монолошких облика и других наставних метода и методичких поступака, о употреби 
дидактичких медија, о времену и начину добијања повратне информације. Та своја 
размишљања наставник конципира у тзв. мисаоној мапи излагања.  
 
Факторском анализом открили смо да неки наставници имају отпор према 
активностима припремања усменог излагања (анализи наставног програма, селекцији 
садржаја за монолошку обраду, упознавању дидактичких функција појединих облика 
монолошке методе, прављењу прегледног концепта усменог излагања), на основу 
чега је изведен закључак да је ово стандард коме посебну пажњу треба посветити у 
професионалном развоју наставника. То је посебно значајно са аспекта места које 
припрема и план усменог излагања имају у укупној припреми за наставни час и са 
аспекта корелације са другим (сазнајним, психолошким и материјално-техничким) 
припремама.  
 
Трагајући за одговором на питање – може ли се пронаћи образац на основу кога 
наставници могу да се определе за обраду садржаја монолошком наставном 
методом – дошли смо до закључка о следећим карактеристикама наставних 
садржаја који могу да помогну наставнику у доношењу одлуке о претежно 
монолошкој обради: (1) „неусклађеност“ са предзнањем ученика; (2) повезаност 
између садржаја и начина њиховог усвајања; (3) повезаност са одређеним 
временским и просторним контекстом, истинитост и веродостојност; (4) повезаност 
са стваралачким радом ученика; (5) актуелност и интересантност; (6) наглашен 
васпитни карактер. Критичко размишљање наставника о садржају усменог излагања 
подразумева успостављање одређеног професионалног и личног односа према 
садржају условљеног добрим познавањем садржаја о коме се говори. 
 
Познавање узрасних и индивидуалних карактеристика ученика је стандард чије 
важење подразумевамо и у току припреме и у току примене монолошке методе у 
основношколској настави. Полазећи од налаза познатих теорија (Пијажеа, Брунера, 
Виготског) о когнитивном развоју ученика, дошли смо до закључка да примена 
монолошке методе подразумева постепен прелазак од говора прилагођеног нивоу 
разумевања ученика одређеног узраста ка говору који за корак превазилази то 
разумевање и уводи ученике у свет научних појмова. Ако у свим другим аспектима 
наставног рада помоћ наставника треба да се прогресивно смањује, у овом аспекту 
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рада помоћ наставника треба прогресивно да се повећава што је већи и дубљи ниво 
проучавања одређених појава, процеса или предмета. Ту, пре свега, мислимо на 
квалитет помоћи коју наставник пружа ученицима различитог узраста и различитих 
образовних потреба у оквиру истог хронолошког узраста, а не на дужину трајања 
наставног монолога. 
 
Стандард везан за време усменог излагања обухвата, пре свега, следеће препроуке и 
захтеве: да наставници воде рачуна о психолошкој садашњости својих и ученичких 
говорничких активности у примени монолошке методе; свако садржајно и логички 
заокружено усмено излагање наставника и ученика мора бити започето и завршено у 
једном времену; дужина времена излагања мора бити усклађена са циљем и 
задацима наставе, природом садржаја, карактеристикама ученика и њиховим 
учешћем, употребом аудио-визуелних средстава и др.; дужина времена излагања 
мора бити усклађена и са новим психолошким потребама ученика, које проистичу из 
њихове припадности савременој тзв. „визуелној цивилизацији“; време усменог 
излагања мора бити стављено у контекст школског времена, дневног режима рада и 
артикулације наставног часа; време усменог излагања зависи не само од сложености 
наставних садржаја (што је садржај комплекснији то је излагање дуже), већ и од 
васпитно-образовне вредности и значаја одређених садржаја у програму појединих 
наставних предмета; време битно одређује квалитет усменог излагања и захтева 
самодисциплину наставника и ученика као говорника. 
 
Оквирно време усменог излагања које ми прихватамо односи се на то колико дуго 
наставник и ученици треба непрекидно да говоре (са паузама, укрштањима са другим 
методама и др.), с тим што то време можемо сагледати и са аспекта укупног трајања 
кратких монолошких секвенци и наизменичних говорних активности наставника и 
ученика. Сагласни смо са мишљењем већине дидактичара и наставника (у 
истраживању) да усмено излагање наставника и ученика у различитим облицима 
примене монолошке методе не сме да траје свих 45 минута, односно да не треба да 
буде дуже од 15-20 минута у укупном времену трајања монолошких секвенци (које 
појединачно могу трајати и мање од 15 минута, али не дуже од 15 до 20 минута 
континуираног излагања), осим уколико је наставник (и/или ученик-ци) посебно 
припремио предавање за угледни наставни час са израженом интродуктивном, 
информативном и/или експликативном функцијом. Овај стандард у већој мери 
подржавају испитаници који су већ у пракси стандардизовали дужину усменог 
излагања на 15 до 20 минута (F=13.09, df=2, p=0.001), учитељи (t=2.75, df=754, p=0.006) 
и наставници женског пола (t=4.49, df=754, p=0.001). Факторском анализом открили 
смо начелан став наставника да је то сасвим довољно време за реализацију 
наставних задатака ако наставник уме да пронађе оптималан број квалитетних 
(репрезентативних и разноврсних) података и примера којима поткрепљује или на 
основу којих изводи основну идеју; ако повремено користи импровизацију и то у 
ситуацијама креативног израза, тренутног надахнућа и инспирације, у случају умора, 
недисциплине или узнемирености ученика и др.; ако користи различите изворе 
сазнања са критичком проценом веродостојности података и њихове релевантности 
за ученике; ако током излагања прати реакције ученика; и ако адекватно 
употребљава логичке методе у усменом излагању. 
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Наставник треба да мења просторни амбијент (пре свега, распоред седења ученика) 
како би се прилагодио ширим дидактичким приступима у оквиру којих се примењују 
поједини монолошки облици и различитим потребама ученика за физичком 
блискошћу, интеракцијом и активношћу. Примена монолошке методе у складу са 
овим стандардом подразумева и класичан просторни амбијент и одређене промене 
омогућене употребом савременог школског намештаја, техничке опреме и 
оплемењивањем простора. На те промене спремнији су учитељи него предметни 
наставници (t=4.52, df=754, p=0.001) и наставници са дужим радним стажом од 10 
година (F=4.06, df=2, p=0.018) него предметни наставници и „млађи“ наставници. 
 
Основне компоненте логичке организације говора представљају стандард за 
примену сваког садржајно и логички заокруженог облика монолошке методе. Увод, 
излагање и закључак чине композицију наставних монолога и наставника и ученика. 
Иако је реч о формалној структури говора, њена примена у монолошкој наставној 
методи није формалистичка. Наставник има читав низ могућности на које може да 
отвори своје излагање. Битно је да увод буде кратак, интересантан, оригиналан, те 
примерен теми и задацима наставе (са овим стандардом већу сагласност изразили су 
учитељи (t=2.54, df=754, p=0.010) и наставници женског пола (t=3.25, df=754, p=0.001)). 
Основни квалитет главног излагања, које обухвата око 50% укупног времена 
монолошке секвенце, јесте јасност и то са логичког, лингвистичког и педагошко-
психолошког аспекта. Основна дидактичка функција закључка у наставном монологу 
јесте да се направи сажет преглед изложених садржаја (не дужи од 5-10% целог 
говора). Закључак у једној монолошкој секвенци уствари је увод у рад другим 
наставним методама и методичким поступцима у оквиру њих.  
 
Резултати факторске анализе, који су нам открили везу између композиције усменог 
излагања наставника и потреба ученика, показују да наставници овај логички 
стандард преферирају са аспекта проналажења мере између занимљивости и 
информативности усменог излагања, те задовољавања различитих образовних 
потреба ученика – индивидуалних (у тзв. индивидуализованом монологу) и групних. 
 
Занимљиво усмено излагање јесте усмено излагање којим наставник или ученик у 
својству говорника успева да придобије ученике-слушаоце да изложени садржај 
прихвате. Занимљиво излагање се постиже успостављањем праве мере између 
забавности и информативности; излагањем садржаја који је усклађен са 
интересовањима ученика одређеног узраста или је усмерен на развој нових 
интересовања; коришћењем одмереног драмартушког приступа, директног говора, 
говора у првом лицу са варирањем интонације, темпа, интезитета и сл.; коришћењем 
реторичких питања, рефрена у говору, дидактичких медија, невербалних 
комуникативних вештина и др.  
 
Уверљивост као квалитет усменог излагања заснива се на примени логичких метода 
у процесу сазнавања стварности и на оспособљености наставника да пронађе логички 
пут у складу са узрастом ученика и карактеристикама наставног садржаја које усмено 
излаже. Притом, не постоји један логички пут, односно само једна логика уверљивог 
говора. Другим речима, наставник може претежно да се ослони на једну логичку 
методу (индуктивну методу, дедуктивну методу, анализу, синтезу, апстракцију, 
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конкретизацију, компарацију, доказивање и др.), али она никада није сама у 
употреби, него је увек реч о сазнајној корелацији логичких метода. У претежно 
индуктивном приступу, наставник се ослања на синтетичке исказе чија се логичка 
истинитост утврђује на основу искуства; тражи довољан број репрезентативних и 
разноврсних примера на основу којих се изводе генерализације. Дедуктивни пут 
излагања ослања се на аналитичке исказе чија се истинитост утврђује на основу 
њихове логичке форме или анализом значења и веза између кључних термина у 
исказу. Колико је важно не претеривати са детаљима ради основне идеје, толико је 
важно основну идеју мисаоно и вербално разрадити оптималним бројем квалитетних 
(репрезентативних и разноврсних) података  и примера. Основни инструменти 
наведених процеса јесу подаци (чињенице), примери, ентимеми, тезе, аргументи и 
докази засновани на садржајној логици (која поред ваљаности форми исказа, води 
рачуна и о њиховој истинитости) и намерне грешке, парадокси, дилеме и сл. 
засновани на дијалектичкој логици (која уводи принцип противуречности као 
унутрашњи покретач мисли која се развија).  
 
Фонетичке вредности говора у монолошкој наставној методи односе се на 
материјалну (физиолошку и акустичку) основу гласа, а фонолошке вредности односе 
се на функцију фонема које образују речи и њихова различита значења. Полазећи од 
тога да је само здрав глас пријатан глас, први стандард везан за фонетичке вредности 
говора у монолошкој наставној методи односи на потребу чувања и одржавања 
физичког стања организма наставника и ученика на високом нивоу. Овај стандард 
налази се у основи и правилне и разговетне артикулације гласова и гласовних група у 
речи, правилне дикције, правилне акцентуације, експресије у говору, интонације и 
темпа говора. Правилна дикција и акцентуација могу да имају функцију логичког 
наглашавања (како би ученици издвојили битно од мање битног), граматичког 
наглашавања (како би ученици правилно схватили смисао појединих речи) и/или 
психолошког наглашавања (како би се изразио сопствени доживљај и емоционални 
став према изложеном садржају). Учитељи (t=2.50, df=754, p=0.040) и испитаници 
женског пола (t=2.29, df=754, p=0.023) су посебно истакли важност усклађивања 
могућности наглашавања речи и реченица са карактеристикама наставног садржаја, 
циљевима и задацима наставе. 
 
Синтаксичка структура говорног израза наставника и ученика у примени монолошке 
наставне методе јесте стандард који акценат ставља на правилан ред речи у реченици 
(и простих и проширених реченица у сложеној) у граматички коректном односу. 
 
У трагању за одговорима на питања – шта чини потпуну реченицу, колико дуга треба 
да буде реченица, које граматичке норме о реду речи у реченици треба поштовати у 
говорном језику, дошли смо до закључка да потпуна реченица подразумева тако 
синтаксички структуриран вербални исказ којим наставник у целини изражава своју 
мисао; затим, да наставник треба да варира дужину реченица трагајући за мером 
између тога колико дуга реченица му треба да би јасно изразио мисао и тога колико 
су ученици у стању да приме и разумеју информације које им преноси. Притом, увек 
треба водити рачуна да је сложена синтаксичка структура реченице у говору 
наставника у монолошкој методи прихватљива све док изговорену мисао чини 
разумљивом ученицима. Другим речима, свака реченица ма колико једноставне 
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конструкције са синтаксичког гледишта, постаје сложена са педагошко-психолошког 
гледишта уколико су изговорене мисли неразумљиве ученицима. Дуго усмено 
излагање наставника може да буде одраз неадекватне употребе монолошке методе 
не толико по времену трајања и броју употребљених речи  колико по избору речи и 
по томе каква значења наставник даје или одузима тим речима. Дакле, поред 
подразумевајуће граматичке исправности, наставник води рачуна о складу 
синтаксичког и семантичког (организационог и значењског) сегмента изговорених 
реченица. У функцији уверљивог и занимљивог усменог излагања, постоји потреба да 
се смењују наизменично кратке и дуге реченице, рестриктивни и развијени језички 
код, слободне, симетричне, периодичне и елиптичне реченице, реченични обрти, 
конвенционалне и неконвенционалне форме учтивости, модални изрази. 
 
Лексичким стандардом за примену монолошке наставне методе афирмишемо 
потребу за познавањем матерњег језика и широком ризницом речи, али у много 
већој мери потребу за њиховим адекватним коришћењем. У том смислу основни 
захтеви и препоруке за примену монолошке наставне методе односе се на употребу 
речи у правилном облику, без скраћивања или проширивања појединих графема у 
њима; на веома опрезну употребу двосмислених речи, синонима, дијалектизама, 
провинцијализама, арахизама и др.; на усклађеност речи са (научним) појмовима 
којима треба да овладају ученици, што значи да увођење стручних речи и употреба 
професионалних аргоа мора бити засновано на поштовању основног дидактичког 
принципа примерености наставе узрасту ученика. Такође, потребно је разликовати 
употребу помодних речи и фраза, иза које се крије бирократизација језика (вид. 
Кликовац, 2008), и употребу речи из свакодневног говора, којима, уколико не 
нарушава културу говорног изражавања, наставник може да ствара утисак 
непосредности и искрености. 
 
Полазећи од цицеријанског захтева да говорни стил треба да буде такав да 
истовремено доказује, забави и покреће, закључили смо да су особине доброг 
говорног стила наставника и ученика у примени монолошке методе следеће особине: 
јасност (и са логичког и са лингвистичког и са педагошко-психолошког становишта); 
усклађеност са предметом о коме се говори; орнаментика стила, односно обазриво и 
умерено украшавање стилским украсима, тропима и фигурама мисли; сажетост; 
усклађеност са владањем наставника пред групом; елеганција и пристојност. Особине 
лошег говорног стила су колебљивост, разметљивост, монотонија, сентименталност, 
интелектуализам. Заједничка карактеристика наведених особина лошег говорног 
стила јесте немогућност да се реализују постављени циљеви и задаци наставе. 
 
Реторичке фигуре су језичка средства којима се говор удаљава од обичног и 
директног начина изражавања (вид. Нушић, 1934; Петровић, 1995; Аврамовић, 2008). 
За постизање сугестибилности, оригиналности и занимљивости говора у монолошкој 
наставној методи наставник може да користи фундаменталне тропе (метафора, 
синегдоха, метонимија), фигуре речи (антономазија, поређење, епилепса, анафора, 
епифора, симплока и др.) и фигуре мисли (реточричко питање, алегорија, иронија, 
комуникација, колебање и др.). Реч је о својеврсној игри речима и игри мисли, које 
омогућавају наставнику да трага, бира, да ствара у говорном изразу, а ученицима да 
откривају везе између стварног и потенцијалног смисла и значења изговореног. Тиме 
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ове фигуре добијају и значајну информативну (обавештајну) функцију у наставном 
монологу.  
 
Пауза у говору је саставни део сваког облика монолошке методе без обзира на 
дужину трајања усменог излагања. Време трајања паузе улази у укупно време трајања 
монолошке секвенце. Пауза у наставном монологу има вишеструке функције, са 
којима треба да буду упознати и ученици, нарочито током припреме самосталних 
усмених излагања. 
 
Можемо закључити да су и са реторичког и са педагошког становишта подједнако 
пожељне паузе различите дужине и функције у говору наставника током монолошке 
обраде наставног садржаја. Дужина паузе у највећој мери зависи од њене функције у 
говору. То за наставника или ученика који усмено излаже значи да морају да воде 
рачуна о потребама других ученика везаним за време за размишљање, за одмор, за 
питања, за прегледање белешки итд.  
 
Хумор је комуникационо средство које може да каналише комуникациону размену 
између наставника и ученика, те да омогући остваривање принципа интерактивности 
током наставног монолога. Хумор умањује стрес и тензију, доприноси успостављању 
међусобног поверења и пријатељских односа између наставника и ученика (Крњајић, 
2006). Хумор је пауза у усменом излагању наставних садржаја која изазива смех и 
привлачи пажњу ученика, те ствара једну опуштенију и топлију атмосферу у учионици. 
Стандард – употребити хумор у усменом излагању, важи само ако наставник 
смисаоно повезује шалу, досетку, виц или анегдоту са темом излагања или неким 
њеним садржајним делом; ако таква шала, анегдота и др. делује као да ју је наставник 
смислио у тренутку, иако може да буде и унапред смишљена и написана; ако је 
наставник изговори слободнијим и приснијим гласом; ако је прати одговарајућа 
гестикулација и мимика која појачава утисак који наставник жели да изазове код 
ученика. Међутим, одмах после хумора наставник мора одлучно да се врати на план 
излагања и да настави ка основном циљу. 
 
Стандард – употребити хумор у наставном монологу, подразумева и подстицање 
ученика да у својим говорним активностима користе хумор и то за разбијање треме и 
страха од јавног наступа, за привлачење пажње других ученика на своје излагање, за 
развој интеракције са наставником и другим ученицима, за стицање наклоности 
својих вршњака и др. 
 
Комуниколошки стандарди за примену монолошке наставне методе заснивају се на 
обогаћивању класичног комуникационог модела пошиљалац–порука–прималац (вид. 
Еко, 1973; Томић, 2000; Бјекић, 2007). То се, пре свега, односи на увођење концепта 
кружне узрочности у праволинијски комуникациони модел. Дакле, у оквиру сваке 
монолошке секвенце, без обзира на дужину трајања, мора постојати повратна 
информација. Повратна информација најчешће је индиректна у току трајања 
наставног монолога и остварује се невербалном комуникацијом и практичним 
активностима ученика (вођењем белешки, самосталним радом на рачунару и сл.), 
који откривају степен слушне пажње и ниво мисаоне активности ученика. Повратна 
информација у примени монолошке методе може бити и директна (путем говорних 
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активности ученика) у току трајања и по завршетку монолога наставника или ученика 
који усмено излаже или када наставник лицем у лице даје додатне или допунске 
информације појединим ученицима у оквиру индивидуализованог монолога. У оба 
случаја она може бити позитиван или негативан сигнал који наставнику говори да 
треба да задржи или промени дидактичко–методички приступ у монолошкој обради 
градива.  
 
Комуниколошки стандард за примену монолошке наставне методе обухвата и 
постојање заједничког појмовног оквира наставника и ученика, односно 
једнозначност поруке и на језичко-информационом и на педагошком-психолошком 
плану; употребу редуданце, која по себи нема високу информативност, али је као 
„објашњавајући вишак“ значајна за разумно уношење оригиналности, 
неочекиваности и непредвидљивости који садржај усменог излагања наставника чини 
информативним; умањивање дејства или елиминисање реторски шумова; 
обогаћивање усменог излагања савременим средствима комуницирања; афирмацију 
модалних израза и форми учтивости са фатичком функцијом, затим пауза у говору, 
реторичких фигура, хумора и др. којима се поспешује комуникација и однос 
наставника и ученика. 
 
Примена монолошке методе у основношколској настави треба да буде интегрални 
део образовања за информације које подразумева учење како се информисати и 
како информисати друге. Циљ образовања за информације је овладавање 
информацијама. 
 
Говор је мултимедијални израз који обухвата и вербалне и невербалне показатеље 
мисаоне активности. Другим речима, мисао се изражава кроз говор језика и говор 
тела (вид. Неилл, 1994; Моррис, 2005). Монолошка наставна метода обухвата 
говорне активности наставника и говорне активности ученика које, заједно са 
невербалним показатељима, изражавају мисао, која се генерише поводом одређеног 
наставног садржаја. За ново дидактичко заснивање монолошке методе важни су 
облици појављивања и квалитет и вербалних и невербалних показатеља мисаоне 
активности наставника и ученика. Невербални показатељи (став и владање, гестови и 
израз лица наставника или ученика као говорника, као и понашање, гестови и мимика 
ученика као слушалаца) припадају групи екстралингвистичких (извањезичких) 
средстава комуникације. У примени монолошке методе, веома је важно да буду 
усклађени са вербалним изразом, дисциплиновани, природни, економични, 
мотивисани и једнозначни за наставника и ученике.  
 
Говорну личност дефинишемо као укупност психичких и физичких особина 
наставника и ученика које обезбеђују ефикасну примену монолошке наставне методе 
у основној школи. Иако се говорна личност не може одвојити од укупног склопа 
личности наставника и ученика, постоје неке особине које су посебно важне за 
примену монолошке наставне методе као специфичне дидактичке и реторичке 
појаве. То су следеће особине: (1) физичке карактеристике и то, пре свега, добро 
здравље и физичка кондиција као услов доброг функционисања органа за 
производњу гласова и њихових акустичких својстава, а затим и уредност и 
пристојност у одевању и др.; (2) знање и образовање; (3) интелигенција као 
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способност расуђивања и изналажења најбољих аргумената и као елоквенција – 
способност да се то изрази на најадекватнији начин; (4) памћење и моћ 
концентрације; (5) темапрамент и моћ владања собом; (5) уживљавање у говор, 
духовитост и ведрина; (6) машта и имагинација. 
 
Етички стандарди за примену монолошке наставне методе подразумевају 
делотворност усменог излагања како на образовном тако и на васпитном плану. Да 
би то остварио, наставник мора бити комплетна личност – образована и васпитана, 
односно достојна позива наставника. То не значи да тражимо натчовека савршеног 
моралног бића, него наставника критичког (немирног) духа, искреног убеђења у оно 
што усмено излаже, у чијем понашању постоји склад између речи и дела. 
 
Монолошка метода може да обогати примену других наставних метода и буде 
обогаћена другим наставним методама и методичким поступцима и то ради 
остваривања одређених образовних, функционалних и васпитних задатака наставе. 
Ту, наравно, не може бити крутих дидактичких норми, нити рецепата када и како у 
обраду градива монолошком методом треба увести методу демонстрације, 
дијалошку методу и др., јер није реч о механичком следу различитих начина рада и 
поступака наставника и ученика. Суштина је у функционалном сједињавању 
монолошке методе и других наставних метода у конкретним наставним 
ситуацијама, које одређују и други битни елементи наставе (циљ и задаци наставе, 
наставни садржај, узраст ученика и др.).  
 
Дидактичко-методичко укрштање монолошке методе и других метода наставног 
рада најцелисходније је онда када наставник жели да укључи и активира ученике – 
ради добијања повратне информације о ефектима излагања, ради интензивирања 
пажње, ради појачавања ефеката изговореног визуелним и звучним утисцима итд., 
односно када жели да отклони једноличност из наставног монолога и повећа му 
обавештајну моћ и функционалну и практичну вредност за ученике. Многе слабости 
монолошке наставне методе могу се превазићи дидактичко-методичким укрштањем 
са другим методама и методичким поступцима и то је дидактичка чињеница коју нико 
не спори. Међутим, суштина није у умањивању значаја вербалне компоненте, него у 
њеном повезивању са суштинским компонентама других наставних метода, 
усмереном ка увек присутном прелажењу пута од вођених ка самосталним 
сазнајним активностима ученика. Значај овог стандарда посебно су истакли учитељи 
(t=2.21, df=754, p=0.028) и наставници женског пола (t=2.35, df=754, p=0.019). 
 
Дидактичка функција проблемског излагања наставника јесте функција наставног 
импулса којим интелектуално и емотивно покреће ученике на истраживање 
стварности. У том случају проблемско излагање најчешће је инкорпорирано у систем 
проблемске наставе и то у фази постављања проблемске ситуације. Међутим, 
проблемско излагање наставника има значајну дидактичку функцију и изван система 
проблемске наставе – у  свим наставним ситуацијама у којима наставник отвара 
проблеме, поставља дилеме и питања о начинима решавања појединих проблемских 
задатака, у којима излаже стратегије решавања проблема стављајући посебан 
акценат на недоумице које је имала или које има наука и отворено излажући 
одређене дилеме, претпоставке, недоумице, грешке и одговоре које ученици 
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одређеног узраста могу да разумеју и прихвате као неминован пратилац процеса 
сазнавања стварности (вид. Голуб, 1999; Кукушин, 2010). То може да буде и у форми 
незавршеног излагања, недоречне мисли, загонетне приче, у виду истраживачког 
задатка кога одликује недостатак свих одредница за решавање, различит број 
могућности за решавање, излажење изван оквира постојећих алгоритама за 
решавање и сл., али без давања готових решења. 
 
Говорна култура је и стандард и ефекат монолошке наставне методе. Она обједињује 
све до сада наведене стандарде за примену монолошке наставне методе, јер 
обухвата одређену културу мишљења и говора, одређену културу понашања и 
особине личности наставника и ученика које долазе до изражаја у самом говорном 
чину у току монолошке обраде градива. Уважавајући наставу као „жив организам“ и 
говор као „спонтану творевину“, грешке у усменом излагању прихватамо као 
неминовност, а препоруке шта не треба чинити више као смернице и оријентир 
наставницима да воде рачуна о постојећим и могућим грешкама, да их исправљају 
(чинећи све што је у њиховој моћи) и да се не стиде да то понекад (када је педагошки 
оправдано) чине и пред ученицима. Формула „3П“ (препознати, признати и 
променити) представља суштину развоја говорне културе као стандарда за примену 
монолошке наставне методе. 
 
Говорна култура се налази међу стандардима према којима наставници испољавају 
одређене резерве. Оне су засноване на наставничком препознавању важности онога 
шта би требало да ураде и одређеним објективним и субјективним околностима које 
утичу на  то да се између „треба и јесте“ прави извесна (понекад, непремостива) 
дистанца. Осим формуле „3П“, у чијој примени и превазилажењу дистанце између 
онога што би требало и онога што се заиста дешава у пракси велики значај има 
субјективан фактор, наставници у исту групу сврставају и проблемско усмено 
излагање, обогаћивање усменог излагања средствима комуницирања, другим 
методама и методичким поступцима, етику усменог излагања и др. чиме указују да 
осим субјективних фактора, на имплементацију наведених стандарда у примени 
монолошке методе, утичу и одређени објективни фактори (недостатак дидактичких 
медија у школи, преобиман наставни програм, недефинисан систем вредности и др.). 
 
Закључак 
 
Пошли смо од хипотезе која гласи: монолошком наставном методом – уколико се 
поштују одређени реторички, логички, лингвистички, комуниколошки, етички, 
педагошко-психолошки и дидактичко-методички стандарди – могу се ефикасно 
реализовати поједини (образовни, функционални и васпитни) задаци разредне и 
предметне наставе. Проналажење, анализа и дидактичко обликовање реторичких, 
логичких, лингвистичких, комуниколошких, етичких, естетичких, педагошко-
психолошких и методичких приступа, принципа, средстава, захтева и препорука 
(изражених кроз стандарде за примену монолошке наставне методе), прихваћеност 
и позитивна процена њихових ефеката у наставној примени од стране наставника 
основне школе, у основи је истраживачког оптимизма у погледу унапређивања 
примене монолошке методе у савременој основношколској настави. Основна 
педагошка импликација коју изводимо на основу наведених налаза, односи се на 
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приближавање дидактичког дискурса и наставне праксе, односно, на потребу да се 
наставници основне школе упознају са стандардима за примену монолошке методе и 
процењеним ефектима ове методе на рад и развој наставника и ученика, те да 
критички процењују дате захтеве и смернице, размишљају и отварају дилеме у свом 
досадашњем дидактичко-методичком приступу настави, проналазе идеје и 
инспирацију за другачија поступања при монолошкој обради градива, допуњавају и 
коригују предложене стандарде и тиме се активно укључују у процес унапређивања 
дидактичке теорије и праксе. 
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ЗНАЧАЈ АКУМУЛАЦИЈЕ МОТОРИЧКОГ ЗНАЊА ЗА ИСПОЉАВАЊЕ  

МОТОРИЧКЕ КРЕАТИВНОСТИ  ДЕЦЕ1           
 

 

Резиме: Покрет представља примарни начин деловања, изражавања, учења 
и развоја деце предшколског узраста. Циљ овог рада био је испитивање 
односа између моторичке креативности и моторичке успешности 
(моторичког знања) код предшколске деце. Према модерним теоријама 
креативности, знања имају важну улогу у формирању критичне границе 
испод које испољавање креативности није могуће. Недовољно стимулисане 
и развијене моторичке способности и моторичка знања могу бити узрок 
смањене или „успаване“ моторичке креативности која се може неповољно 
одразити на развој моторике и свеукупни развој детета. На узорку од 224 
деце узраста 6 – 6,5 година, која су похађала предшколске установе у 
Вршцу, извршена је процена моторичке успешности (моторичким 
тестирањем - валидираном батеријом од 7 моторичких задатака) и 
моторичке креативности (Торенсовим TCAM тестом (Thiking Creatively in 
Action and Movent – Мисли креативно у акцији и покрету)). Резултати 
показују да су моторички успешнија деца (пре свега, у моторичким 
задацима координацијског типа) остварила боље резултате у задацима 
TCAM теста, односно, да је ниво моторичке успешности у извесној мери 
утицао на испољавање моторичке креативности предшколске деце. 
Добијени резултати упућују на то да би у периоду детињства требало тежити 
да се деци пруже одговарајући услови у функцији оптималног развоја 
моторичког искуства и моторичког креативног изражавања. 
 

Кључне речи: моторичка креативност, моторичка знања, деца 
предшколског узраста. 

 
 
Увод 

 

Моторичка креативност се може посматрати као способност продукције бројних и 
оригиналних моторичких одговора на одређени подстицај (Wyrik, 1968). Већина 
познатих концепата моторичке креативности заснива се на Гилфордовој (1967, 1977) 
теорији и фактору дивергентне продукције. Субфактори дивергентне продукције - 
флуентност, оригиналност, флексибилност и елаборативност, представљају главне 
компоненте креативности. Флуентност је у корелацији са оригиналношћу, док 

                                                 

1

 Напомена: рад је презентован на 12. европској конференцији о даровитима (ECHA) одржаној у 
Паризу, јула 2010. године. 
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оригиналне идеје долазе након дугог низа стереотипних. Моторичка креативност 
деце предшколског узраста је феномен који је скромно испитиван, упркос чињеници 
да је креативност једна од највише цењених људских  способности (Rensulli, 2006; 
Sternberg i Lubart, 1993). Присутна су схватања да су сва деца по природи креативна, 
а да (не)испољавање те особине зависи од срединских услова и унутрашње 
мотивације детета. Такође, у покушајима да се објасни природа креативног 
понашања детета, мора се уважити да детињство има своја обележја и 
специфичности које га одвајају од осталих периода живота човека. У покушајима 
расветљавања и сагледавања појма креативности, присутна је подела на креативност 
са "великим К" и са "малим к" (Winner, 2000). Креативна са „малим к“ су она деца 
која претежно самостално откривају правила и вештине одређеног подручја и 
измишљају необичне стратегије за решавање проблема у оквиру датог подручја. У 
случају креативности са „великим К", подразумева се мењање и трансформисање 
одређеног подручја, а то подразумева велику базу знања и искуства. Сматра се да 
деца не могу бити (или су врло ретко) креативна на овај начин. Према инвестирајућој 
теорији креативности Стернберга и Лубарта (1993), креативност захтева стицање 
шест различитих компоненти: способности, знања, когнитивног стила, 
карактеристика личности, мотивације и околине. Креативном акту придружује се 
искуство (знање) и вештине (практичне способности) потребне за реализацију неке 
идеје. Изузетно продуктивне појединце (па и децу) карактеришу три групе 
способности које се међусобно преклапају: надпросечна способност у одређеном 
домену (не мора увек да буде супериорна), мотивација (посвећеност задатку) и 
креативност. Неопходно је обезбедити искуства учења да би се промовисала 
интеракција свих компоненти даровитости и да би се обезбедиле прилике, ресурси, 
као и подршка развоју и апликацији даровитог понашања (Renzuli, 2006; Subotnik and 
Jarvin, 2005; Tassel-Baska, J.V. and Little, C.A., 2003).  
 
Према модерним теоријама креативности, знања имају важну улогу у формирању 
критичне границе испод које креативност није могућа (Sternberg et al., 1997; Schi, 
2002). Парнес (према, Квашчев, 1981) сматра да је креативност функција знања, 
имагинације и евалуације. Највећи део знања или искуства у оквиру креативног учења 
организован је тако, да је могуће вршити комбинацију идеја и остварити различита 
достигнућа. Употреба знања на имагинативан начин је суштина креативне 
продуктивности. Знање и логика отварају све више неистраженог, непознатог („знам 
шта не знам“), чак изван конкретне реалности. Посредством знања, све више се 
схвата оно што је удаљено, ван непосредног домашаја чула и средстава. Повезивање 
логичких релација у једном домену реалности по принципу аналогије олакшава и 
скраћује пут процесу проналажења релација у домену непознатог (Шефер, 2000, 
2009). Недостатак адекватних способности и знања, употреба неефикасних метода 
учења, немотивисаност, тешкоће уочавања релација, страх од неуспеха и критике, 
ометају појединца у стваралачком решавању проблема. У разматрању односа знања 
и креативности, не занемарује се значај стицања знања, али треба истаћи да путеви и 
процеси долажења до знања могу бити такође значајни. Знања стечена на један начин 
и подсредством малог броја примера су углавном уска и теже примењива на нове 
ситуације. Она у извесном смислу могу спутавати креативне процесе. Супротно томе, 
знања стечена уз учешће више различитих процеса и различитих врста садржаја, могу 
бити предуслов за креативност (Тејлор, 1978; Шефер, 2009). Овај став је подржан 
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конструктивистчки оријентисаном епистемилогијом и развојном теоријом која учење 
дефинише као „реконструкцију знања кроз поновно откриће“ (Pijaget, 1973, према, 
Шефер, 2009: 19).  
 
Учешће и успех у физичком васпитању и спорту тражи од детета да развије низ 
комплексних кретања (моторичких умења). Већина од ових кретања на 
предшколском узрасту имају у основи природне (фундаменталне) облике кретања, 
тако да општи шаблон кретања постаје база за одређени број посебних вештина 
којима ће дете касније овладати (Стурза Милић, 2012). Моторичка успешност детета у 
великој мери зависи од ситуација у којима су се јављали основни облици кретања, 
постојању услова за испољавање обиља кретања и постојања проблемских ситуација 
за решавање моторичких задатака (Стурза-Милић, 2008, 2009, 2012а; Тревлас и сар., 
2003). Променама у структури, функционалним сазревањем и акумулацијом 
моторичког искуства настају услови за учење најразноврснијих кретања. Утицај 
матурације је важан, али није пресудан фактор да би деца успешно овладала 
фундаменталним кретним обрасцима на зрелом нивоу која представљају услов за 
квалитетан развој специјализованих кретања, али и каснију моторичку успешност 
детета. Раније су постојала схватања да су фундаментална кретања искључиво под 
утицајем зрења и да ће их деца развити до своје седме године уз неопходне услове 
за развој. Ипак, данас се зна да се ове способности не развијају искључиво зрењем, 
већ да ће њихов квалитет зависити и од подучавања и вежбања, односно, планског и 
организованог утицаја у смислу стварања услова за учење разноврсних облика 
кретања и правовременог утицаја на развој моторичког потенцијала (Gallahue, 2010; 
Malina, 2004; Sturza Milić, 2012; Trevlas i sar. 2003). Поједине студије (Galvis Panqueva, 
2000; Trevlas i sar.. 2003) анализирају колико течност и флексибилност у вршењу 
моторних образаца, али и физичка спонтаност, разиграност, радост, смисао за хумор 
и др., зависе од дивергентног и критичког мишљења. Тревлас и сар. (2003) у свом 
раду за процену дечје моторичке креативности користе Торенсов тест дивергентног 
кретања (1981). Добијени подаци указују на значајну повезаност између укупне дечје 
разиграности и моторичке креативности (флуентности и флексибилности). То 
претпоставља везу између разиграности и моторичке креативности, будући да је 
покрет примарни начин деловања, изражавања, учења и развоја на предшколском 
узрасту.  
 
Умеће и концептуални (фундаментални) развој се морају допуњавати. Када не би 
било прилика да интегришу, учврсте и цене концептуално знање које је потпора 
разним дисциплинама, многа деца не би ни стекла различите врсте експертиза које су 
потребне да се оптимизује и у потпуности реализује њихов потенцијал. Само фокус на 
умећима може да води до кумулативних дефицита, будући да деца никада неће 
добити прилику да схвате и цене концепте који их подупиру (Griffin, 1992). За успех 
деце у различитим моторичким активностима нужно је образовање које се заснива 
на концептима, односно, на стицању неопходних знања које их, касније, припрема за 
софистициране захтеве неке дисциплине (Bloom, 1985; Sturza-Milić 2009, 2011; Feldman 
i Pirito, 1992).  
 
Нажалост, данашња деца нису довољно обезбеђена (у погледу срединских услова, 
едукационо и сл.) када је физичка активност у питању, а таква реалност се неповољно 



Стурза – Милић: ЗНАЧАЈ АКУМУЛАЦИЈЕ МОТОРИЧКОГ ЗНАЊА ЗА ИСПОЉАВАЊЕ МОТОРИЧКЕ КРЕАТИВНОСТИ... 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
56 

одражава на њихов укупни развој. У оквиру студије талената, Abbott, Collins, Sowerby 
i Martindale (2007) су истакли да учитељи верују да ће деца бити „неписмена“ у 
кретању у одсуству услова да се она развију. Смањена физичка активност на 
предшколском узрасту се негативно одражава на квалитет живота детета, односно, 
здравље, односе са другом децом, породицом и др. (Duvillard, 2012; Matejak i 
Planinšec, 2008; Pišot i sar. 2010; Pišot, 2012; Rajtmajer, 2008; Sturza Milić, 2012; Sturza-
Milić i Firika, 2004). Roncenvalles (према, Бала и Поповић, 2006) проналази да 
предшколска деца не усвајају очекиване фундаменталне моторне обрасце, колико се 
очекује у њиховом узрасту. Утврђено је да су деца била испод очекивања када је реч 
о адекватним локомоторним вештинама и вештинама контроле објеката.  
  
Недовољно стимулисане и развијене моторичке способности и моторичка знања код 
деце могу бити узрок смањене или „успаване“ моторичке креативности која се може 
неповољно одразити на развој моторике и свеукупни развој детета (Стурза-Милић, 
2009). Неке студије које су фокусиране ка испитивању моторичке кративности 
предшколске деце, прецизније, разлика у моторичкој креативности између дечака и 
девојчица (Стурза-Милић, 2009а; Шербетар, 2003) указују на то да су одређена 
моторичка знања код испитиване предшколске деце (нарочито код девојчица) била 
прениска и да се та појава негативно одразила на испољавање моторичке 
креативности. Данашња деца се недовољно подстичу на моторичке игре и 
активности, што се негативно одражава на „невербалан, конкретан, спацијалан, 
емоционалан и естетски материјал“ тако да у десној хемисфери не остаје довољно 
перцептивних успомена (Torrance i Mourrad, према, Чудина-Обрадовић, 1991:54).  
 
Претходно приказана сазнања и налази истраживања упућују на то да је однос између 
моторичке успешности (моторичких способности и знања) и моторичке 
креативности код предшколске деце значајно, али, још увек недовољно разјашњено 
питање теорије и праксе, поготово у домену едукације. Сходно томе, циљ овог 
истраживања био је да се испита да ли постоји повезаност између моторичке 
успешности (знања) и моторичке креативности код предшколске деце.  
 
Метод 

 

Узорак 

Истраживање је извршено на узорку од 224 деце узраста 6-6,5 година (117 девојчица и 
107 дечака). Сва деца су похађала предшколске установе у Вршцу. Истраживање је 
извршено 2009. године.   
 

Процедура 

На целокупном узорку најпре је извршено моторичко тестирање, применом батерије 
моторичких задатака. Будући да је у питању предшколски узраст, моторички задаци 
су били усмерени ка процени моторичких способности, али и моторичког знања 
испитиване деце (приликом моторичког тестирања није могуће одвојено мерити 
способности и знања, нарочито на млађим узрастима). Након моторичког тестирања, 
следећи корак је подразумевао процену моторичке креативности, такође на 
целокупном узорку испитиване деце. Тестирање се обављало индивидуално због 
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специфичног узраста испитаника, при чему је свако извођење детета снимано, ради 
могућности додатне анализе и прецизнијег оцењивања. 
 

Инструменти 

Моторичка успешност предшколске деце процењена је применом батерије од 7 
моторичких задатака:  
1.Скок удаљ из места (СДАЉ) - Дете скаче суножно што даље на струњачу која је 
обележена подеоцима у цм. Резултат је дужина скока у цм.  
2.Трчање на 20м летећим стартом (ТР20) - Дете трчи 20 м из стојећег старта. Резултат 
трчања се мери у десетинкама секунде. 
3.Полигон натрашке (ПОЛИ) - Дете што бржим кретањем четвороношке и уназад 
прелази растојање од 10 м, тако да прво пређе преко поклопца шведског сандука, а 
затим се провуче кроз оквир шведског сандука. Задатак се мери у десетинкама 
секунде. 
4.Повлачење рукама уз косу површину (ПОРУ) – Шведска клупа се кукама закачи на 
рипстол на висини од 1 м. Дете има задатак да се из одређеног положаја на крају 
клупе повлачи рукама док не стигне до рипстола.  Задатак се мери у десетинкама 
секунде. 
5.Подизање трупа из лежања на леђима (ПОТР) - Дете лежи на леђима на струњачи, 
савијеним коленима и укрштеним рукама, са шакама на супротним раменима. 
Испитивач фиксира делове стопала детета, а дете се подиже до седа и враћа у 
лежећи положај. Резултат је број коректно изведених подизања у сед у временском 
периоду од 60 с.  
6.Тапинг руком (ТАПР) – Дете седи на столици за столом и у периоду од 15 секунди 
удара доминантном руком наизменично у два квадрата међусобно удаљена 50 цм са 
своје леве и десне стране. Резултат је број двоструких додира квадрата. 
7.Претклон у седу разножном (ПРРА) – Седећи на поду, наслоњено леђима на  равну 
вертикалну површину, са ногама раширеним под углом од 60 степени, дете изводи 
што дубљи претклон. Резултат је разлика  у цм између дохвата прстију на поду код 
усправног седећег положаја и дохвата прстију код максималног претклона.   
  
Моторички задаци су били прилагођени испитиваном узрасту деце и у досадашњим 
истраживањима су показали оптималне метријске карактеристике (Бала и Поповић, 
2006; Стурза, 1999; Стурза-Милић, 2009). Моторичка креативност је процењена 
помоћу Торенсовог теста Thinking Creatively in Action and Movement (TCAM), који 
представља својеврсни стандард у тестирању креативности предшколске деце. 
Изабрани (коришћени) задатак „На колико начина можеш носити (преносити) 
лопту?“ је у извесном смислу модификован у односу на оригиналан Торенсов ТЦАМ (у 
оригиналном ТЦАМ тесту задатак је: „На колико начина можеш убацити лоптицу у 
кош?“. Остали ТЦАМ задаци су типа: „На колико начина се знаш кретати?“, „Шта све 
можеш да урадиш са пластичном чашом?“. ТЦАМ продукује три резултата (за 
флуентност, оригиналност и флексибилност). Код мерења моторичке креативности 
флуентност се може дефинисати као број релевантних кретних одговора, тј. 
моторичких реакција (квантитет моторичког кретања). Дакле, флуентност (ЛФЛУ) се 
израчунава пребројавањем свих успешних моторичких одговора детета. 
Оригиналност (ЛОРИ) је одређена на основу учесталости појављивања појединог 
одговора унутар популације испитаника (одређени моторички одговор се сматра 
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оригиналним уколико је статистички инфреквентан у узорку одговора испитаника). 
Флексибилност (ЛФЛЕ) је способност варирања идеја, тј. вршења измена у току 
решавања моторичког задатка, односно откривања нових начина и стратегија 
решавања задатака. У циљу провере поузданости коришћеног теста „На колико 
начина знаш носити лопту“ (флуентности – ЛФЛУ, оригиналности – ЛОРИ и 
флексибилности - ЛФЛЕ), извршено је ретестирање. Утврђено је да је коришћени тест 
имао оптималну поузданост (на основу добијеног статистички значајног 
коефицијента корелације (за ЛФЛУ р = 0.84; п=0,01 и за ЛОРИ, р = 0.81; п = 0,01, за 
ЛФЛЕ р = 0.75; п=0,01) и вредности Алфа коефицијента поузданости (за ЛФЛУ Алфа 
=0.9223; за ЛОРИ Алфа = 0.8617, за ЛФЛЕ Алфа = 0.8922 ).  
 

Статистичка обрада података 

Обрада података подразумевала је израчунавање основних дескриптивних 
показатеља и показатеља одступања од нормалне расподеле за моторичке варијабле 
(СДАЉ, ПОТР, ПОЛИ, ПОРУ, ПРРА, ТАПР и ТР20) и варијабле моторичке креативности 
(ЛОРИ, ЛФЛУ и ЛФЛЕ). Да би се утврдила повезаност између варијабли моторичка 
успешност СДАЉ, ПОТР, ПОЛИ, ПОРУ, ПРРА, ТАПР и ТР20) и моторичка креативност 
(компоненте ЛОРИ, ЛФЛУ, ЛФЛЕ), примењена је Пирсонова линеарна корелација.  
 

Резултати  

У Табели 1 и 2 приказани су основни дескриптивни показатељи и показатељи 
одступања од нормалне расподеле за моторичке варијабле и варијабле моторичке 
креативности.  
 
Табела  1. Основни дескриптивни показатељи и показатељи одступања од нормалне 
расподеле  за моторичке варијабле  (СДАЉ, ПОТР, ПОЛИ, ПОРУ, ПРРА, ТАПР и ТР20) 
 

    Varijabla N Min Max Mean Std Sk Ku 
SDALJ 224 63.00 132.00 104.891 14.125 -.507 .081 
POTR 224 7.00 38.00 21.036 3.7122 1.427 4.626 
POLI 224 13.89 37.65 28.648 5.818 -.977 .194 

PORU 224 8.16 36.32 18.899 4.665 .849 1.453 
PRRA 224 24.70 52.00 39.132 6.067 .055 -.446 
TAPR 224 10.00 25.00 18.812 3.333 .409 .532 
TR20 224 4.11 5.98 4.7945 .3505 .229 .772 

            N – Broj ispitanika   Std – Standardna devijacija 
            Min – Minimalna vrednost                      Sk - skjunis 
            Max – Maksimalna vrednost  Ku - kurtozis  
            Mean – Srednja vrednost                
 

 

 

 

 

Табела 2. Основни дескриптивни показатељи и показатељи одступања од нормалне 
                  расподеле за варијабле моторичке креативности (ЛФЛУ, ЛОРИ, ЛФЛЕ) 
 

Varijabla N Min Max Mean Std Sk Ku 
LFLU 224 2.00 22.00 11.24 3.259 .040 .082 
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LORI 224 0.00 5.00 1.225 1.866 1.774 2.513 
LFLE 224 0.00 11.00 8.27 2.323 1.856 3.543 

            N – Broj ispitanika   Std – Standardna devijacija 
            Min – Minimalna vrednost                      Sk - skjunis 
            Max – Maksimalna vrednost  Ku - kurtozis  
            Mean – Srednja vrednost  
 
Следећи корак је подразумевао корелирање резултата (Пирсоновом линеарном 
корелацијом) добијених моторичким тестирањем и тестирањем моторичке 
креативности. У Табели 3 приказани су резултати добијени корелирањем свих 
моторичких варијабли и варијабли моторичке креативности - ЛФЛУ (флуентност), 
ЛОРИ (оригиналност) и ЛФЛЕ (флексибилност). 
 

Табела 3. Коефицијенти корелације (р) и остварени ниво значајности (п) између 
моторичких 
варијабли (СДАЉ, ПОТР, ПОЛИ, ПОРУ, ПРРА, ТАПР и ТР20) и варијабли моторичке 
креативности (флуентност – ЛФЛУ, оригиналност – ЛОРИ И флексибилност - ЛФЛЕ) 
 

 LFLU LORI LFLE 
SDALJ r = .498*    p =.000 r = .459*     p =.000 r = .425*     p =.000 

POTR r = .144      p =.122 r = . 124     p =.235 r = .201      p =.173 
POLI r = .412*   p =.000 r = .473*   p =.000 r = -.389*    p =.000 

PORU r = -.309     p =.013 r = -.313    p =.066 r = -.356      p =.037 
PRRA r = -.045     p =.671 r = -.032     p =.489 r = -.041      p =.651 
TAPR r = .417*    p =.000 r = .244      p =.023 r = .299*     p =.000 

TR20 r = -.433*   p =.000 r = -. 403*   p =.000 r = -.412*    p =.000 

r – Pirskonov koeficijent korelacije 
p – nivo značajnosti 
 
Дискусија 
Добијени резултати упућују на закључак да код неких моторичких задатака постоји 
повезаност између моторичке успешности испитиване деце и њихове моторичке 
креативности, прецизније, способности продукције креативних моторичких 
одговора. Наиме, компарирањем добијених вредности, уочава се да један број 
моторичких варијабли статистички значајно корелира са варијаблом моторичке 
креативности (флуентност) ЛФЛУ. Претпоставља се, да су моторички успешнија деца 
у наведеним моторичким задацима остварила боље резултате у тесту моторичке 
креативности, односно, била у стању да дају више моторичких одговора на 
постављени задатак у односу на моторички неуспешнију децу. Највећа статистички 
значајна повезаност са ЛФЛУ је остварена код моторичког задатка Скок удаљ из 
места (СДАЉ), затим, код моторичког задатка Полигон натрашке (ПОЛИ) и Трчање на 
20 м летећим стартом (ТР20). Најнижа корелација је остварена код моторичког 
задатка Тапинг руком (ТАПР). Како се може објаснити уочена веза између 
посматраних варијабли? Треба нагласити да многи аутори сугеришу да се код деце 
применом моторичког задатка Скок удаљ из места не процењује експлозивна снага 
(као код старије деце и одраслих), него координација целог тела (Кукољ, 2006; 
Староста, 2002; Стурза-Милић 2012а). Слично је и са моторичким задацима Трчање на 
20 м и Тапинг руком у којима се изворно не процењују брзина и брзина 
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алтернативних покрета, већ се код деце овим тестовима оцењује како она решавају 
координационе проблеме (Бала и Поповић, 2006; Кукољ, 2006; Малина, 2004). Многи 
аутори наглашавају да координација као моторичка способност зависи од 
моторичког искуства појединца, односно, детета (Гајић, 1985; Кукољ, 2006; Малина, 
2004). Такође, управо је између координације као моторичке способности и 
интелектуалних способности (нарочито код млађих узраста) уочена веза у многим 
истраживањима (Исмаил, 1976; Исмаил и Грубер, према, Исмаил, 1976; Киркендалл и 
Исмаил, 1976; Стурза, 1999, 2012а). Будући да у тесту моторичке креативности дете 
решава специфични моторички проблем (треба да размишља о могућим решењима, 
да се сети начина како може да носи лопту), можда је, између осталог, и тај моменат 
допринео повезаности наведених моторичких задатака и ЛФЛУ. Моторичке 
варијабле Повлачење рукама уз косу површину (ПОРУ), Подизање трупа из лежања на 
леђима (ПОТР) и Претклон у седу разножном (ПРРА) нису показале статистички 
значајну повезаност са варијаблом моторичке креативности (флуентност) – ЛФЛУ. 
 
Слични резултати (а сходно томе, и њихова анализа) су добијени након корелирања 
моторичких варијабли са варијаблом моторичке креативности (оригиналност) – 
ЛОРИ и флексибилност - ЛФЛЕ. Највећа повезаност са ЛОРИ је остварена код 
моторичког задатка Скок удаљ из места (СДАЉ), затим, код моторичког задатка 
Полигон натрашке (ПОЛИ) и Трчања на 20 м летећим стартом (ТР20). Претпоставља 
се, да су деца која су остварила најбоље резултате у варијабли моторичке 
креативности ЛОРИ, односно, она деца која су дала највећи број оригиналних 
моторичких одговора била и моторички најуспешнија, и обрнуто. Добијени резултати 
су сагласни са схватањима да већа успешност (искуство) појединца представља 
основу за појаву оригиналног понашања у одређеној области активности (Кукољ, 
2006; Шербетар, 2003; Шефер, 2009). У овом случају, између ЛОРИ и моторичких 
варијабли Тапинг руком (ТАПР), Претклон у седу разножном (ПРРА), Повлачење 
рукама (ПОРУ) и Подизање трупа из лежања на леђима (ПОТР) није утврђена 
статистички значајна повезаност.  
 
Након корелирања моторичких варијабли са трећом варијаблом моторичке 
креативности (флексибилност) – ЛФЛЕ, уочава се да је повезаност остварена код 
моторичких задатака претежно координацијског карактера - Скок удаљ из места 
(СДАЉ),  Полигон натрашке (ПОЛИ), Трчање на 20 м летећим стартом (ТР20) и Тапинг 
руком (ТАПР). И у овој компоненти моторичке креативности примећено је да су она 
деца код којих је способност варирања идеја била најизраженија, била и моторички 
најуспешнија. Између ЛФЛЕ и моторичких варијабли Претклон у седу разножном 
(ПРРА), Повлачење рукама (ПОРУ) и Подизање трупа из лежања на леђима (ПОТР) 
није утврђена статистички значајна повезаност. 
Упркос томе што је утврђена веза између моторичке успешности и креативности, у 
овом истраживању примећени су ниски резултати у компоненти флуентности (ЛФЛУ), 
што се може довести у везу са нивоом моторичког знања код деце, које је, по свему 
судећи, било прениско. Наиме, флуентност је у корелацији са оригиналношћу, а 
оригиналне идеје долазе након великог броја стереотипних. Свакако, у обзир овако 
добијених резултата морају се имати у виду остале компоненте личности деце, тако 
да се мора уважавати чињеница да на млађим узрастима моторичку креативност 
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морамо истраживати мултиваријантно (Стурза-Милић, 2008, 2009, 2012а; Шербетар, 
2003). 
 
Уколико се у обзир узму интра и интер индивидуални фактори, што је већи ниво 
способности који појединац поседује, то је већа креативна перформанса коју неко 
може да постигне (ако постоји подршка средине, ако су одговарајуће црте личности 
и ако се време у потпуности користи за креативне активности (Гојков, 2008; 
Ђорђевић, 2005). Будући да резултати овог истраживања показују да постоји веза 
између успешности деце у извођењу појединих моторичких задатака и испољавања 
моторичке креативности (компоненти флуентности и оригиналности), систематски 
позитивни утицаји физичком активношћу могу имати пресудну улогу, како у развоју 
моторичке успешности, тако и у развоју моторичке креативности. Претпоставља се, 
да се наведена својства међусобно допуњују, нарочито у ситуацијама када се пред 
децу постави моторички проблем координацијске природе. Сходно томе, у периоду 
детињства, требало би тежити да се свој деци пруже одговарајући услови у функцији 
оптималног развоја моторичког искуства и моторичког креативног изражавања. Због 
тога је неопходно обезбедити "обогаћену" средину, која подразумева занимљиву, 
креативну и подстицајну околину за дете, која пружа изазове и подиже стандарде 
његове успешности (Стурза-Милић, 2009б, 2012а). Од суштинске су важности 
комплексна околина учења, диверзификовани садржаји, провокативне прилике за 
учење, богатство справа и реквизита, повезивање моторних садржаја са различитим 
развојним областима на предшколском узрасту, као и одрасли који су „радознали” и 
спремни да схвате начине како деца опажају, тумаче и представљају свет. Моторичке 
активности проблемског и координацијског карактера требало би бити више 
заступљене у раду са предшколском децом. Овај задатак се, свакако, поставља као 
императив, будући да је креативно понашање у основи развоја укупног дечјег 
потенцијала, човекове самоактуелизације и напретка (Стурза-Милић, 2009ц; Шефер, 
2009). 
 

 

Literatura: 

 

• Abbott, A., Collins, D., Sowerby, Martindale, R. (2007). Developing the Potential of Young People in 
Sport. Edinburgh. /http://www.sportscotland.org.uk/ preuzeto 18.09.2009. 

• Bala, G. i Popović, B. (2006). Motoričke sposobnosti predškolske dece. Bala, G. (Ur.) Zbornik 
radova “Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece”, 103-151. Novi Sad; Univerzitet 
u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. 

• Bloom, B. (1985). Developing Talent in Young People. New York; Ballantines. 
• Duvillard, S. (2012). Do not Blame the Blame – fix the problem! Obesity and Cardiovascular 

Disease in Youth. Pišot, R., Dolenc, P., Retar, I. & Pišot, S. (Eds.). Proceedings of the 7th 
international scientific and expert symposium „Child in motion for Healthy aging“, 9-10. Koper; 
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 

• Đorđević, B. (2005). Darovita i kreativna deca. Vršac; Visoka škola strukovnih studija za 
obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“. 

• Đorđić, V. (2006). Fizička aktivnost predškolske dece. Bala, G. (Ur.). Zbornik radova: Antropološke 
karakteristike i sposobnosti predškolske dece, 331-360. Novi Sad; Univerzitet u Novom Sadu, 
Fakultet fizičke kulture. 

• Feldman, D., Pirito, J. (1992). Handbook of Parenting, I.M. Borenstein (Ed.), pp. 285-304, New 
York: Longman. http//www.gt-cybersource.org/Record.aspx?rid-10581-128k 



Стурза – Милић: ЗНАЧАЈ АКУМУЛАЦИЈЕ МОТОРИЧКОГ ЗНАЊА ЗА ИСПОЉАВАЊЕ МОТОРИЧКЕ КРЕАТИВНОСТИ... 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
62 

• Firika, J. & Sturza-Milic, N. (2004). The effects of globalization of World social relations and the 
production of Mass-media and Sports goods. Vrsac; Preschool Teacher Training College. 

• Feldhousen, J.F. (1998). Talent Development, Expertise, and Creative Achievement.  
http://www.eric.ed.gov preuzeto 3.05.2007. 

• Gajić, M. (1985): Osnovi motorike čoveka. Novi Sad; Fakultet fizičke kulture. 
• Gallahue, D.L. (2010): Understanding Motor Development in Children and Youth. Pišot, R., 

Štemberger, V., Šimunič, B., Dolenc, P & Melej, R. (Eds.). Proceedings of The 6th international 
scientific and expert symposium “Contemporary views on the Motor Development of a Child”, 17-
23. Portorož; Pedagoška fakulteta Koper, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Pedagoška 
fakulteta. 

• Galvis Panqueva, A. (2000): Play, Puzzles and Creativity: Learning Engines for the knowledge 
society. Santa Fe de Bogotá; Universidad de Los Andes.  

• Gojkov, G. (2008). Didaktika darovitih. Vršac; Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje 
vaspitača „Mihailo Palov“. 

• Griffin, S. (1992). Young children’s awareness of their inner world: a neo-structural analysis of the 
development of intrapersonal intelligence, in: R. Case (Ed.). The mind’s staircase: exploring the 
conceptual underpinnings of children’s thought and knowledge, 269-284. Hillsdale, Nj, Lawrence 
Erlbaum. 

• Guilford, J.P. (1967). The nature of human intelligence. New York: McGraw Hill. 
• Guilford, J.P. (1977). Way beyond the IQ creative education foundation. New York: Bufalo. 
• Ismail, A.H. (1976). Integrirani razvoj: teorija i eksperimentalni zadaci. Kineziologija. Vol.:6, Br.:1-2, 

God.:6, (7-29). Zagreb; Fakultet za fizičku kulturu. 
• Kirkendall, D.R. i Ismail, A.H. (1976): Mogućnost razlikovanja triju grupa različitog intelektualnog 

statusa pomoću motoričkih varijabli. Kineziologija. Vol.:6, Br.:1-2, God.:6, ( 59-64). Zagreb; Fakultet 
za fizičku kulturu. 

• Kvašćev, R. (1981). Psihologija stvaralaštva. Beograd; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 
• Kukolj, M. (2006). Antropomotorika. Beograd; Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. 
• Malina, R.M. (2004). Motor Development during Infancy and Early Childhood: Overview and 

Suggested Directions for Research.  http://www.soc.nii.ac.jp/jspe3/index.htm. Preuzeto 15. 06. 
2008. 

• Matejak, Č., Planinšec, J. (2008). Motor activity and quality of life of younger children. 
Štemberger, V., Pišot, R. & Rupert, K. (Eds.). Proceedings of The the 5th international scientific and 
expert symposium „ A Child in motion“,  342-350. Ljubljana; Univerza na Primorskem, Znanstveno-
raziskovalno središče, Pedagoška fakulteta Koper, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

• Pišot, R., Šimunič, B., Šarabon, N., Jelovčan, G., Plevnik, M., Čeklič, U., Pišot, S., Volmut, T., Dolenc, 
P., Gerževič, M. (2010): Pristopi k ugotavljanju skladnosti elementarnih gibalnih vzorcev v 
zgodnjem otroštvu. Pišot, R., Štemberger, V., Šimunič, B., Dolenc, P & Melej, R. (Eds.) Proceedings 
of The 6th international scientific and expert symposium “Contemporary views on the Motor 
Development of a Child”, 298-300. Portorož; Pedagoška fakulteta Koper, Znanstveno-raziskovalno 
središče Koper, Pedagoška fakulteta. 

• Pišot, R. (2012). Gibalna kompetenca – temelj samostojnosti od otroka do starostnika. Pišot, R., 
Dolenc, P., Retar, I. & Pišot, S. (Eds.). Proceedings of The the 7th international scientific and expert 
symposium „Child in motion for Healthy aging“, 14-15. Koper; Univerza na Primorskem, 
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 

• Rajtmajer, D. (2008). Sports didactics is an orderly Science. Štemberger, V., Pišot, R. & Rupert, K. 
(Eds.). Proceedings of The the 5th international scientific and expert symposium „ A Child in 
motion“, 449-456.  Ljubljana; Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 
Pedagoška fakulteta Koper, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

• Renzulli, S. J. (2006): A Practical System for Identifying Gifted and Talented Students. The National 
Research Center on the Gifted and Talented, University of Connecticut. 
http://www.gifted.uconn.edu/. Preuzeto 15.06.2008. 



Стурза – Милић: ЗНАЧАЈ АКУМУЛАЦИЈЕ МОТОРИЧКОГ ЗНАЊА ЗА ИСПОЉАВАЊЕ МОТОРИЧКЕ КРЕАТИВНОСТИ... 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
63 

• Robinson, N. M. (2002). Assessing and Advocating for Gifted Students: Perspectives for School and 
Clinical Psychologists.  http://eric.ed.gov Preuzeto 11.08.2007. 

• Starosta, W. (2002). Selected bio-social conditions determining the effectiveness of sport training 
of children and youth. Bokan, B. (Ur.). Invited lecture, Scientific Symposium “Sport in the Youth”. 
Belgrade; Faculty of Sport and Phisical Education. 

• Sternberg,R.&Lubart, T. (1993). Creative giftedness:a multivariate investment approach. Gifted 
Child Quarterly, 37, 7-15. 

• Sternberg, J.R., A.L. O’Hara & I.T. Lubart (1997). Creativity as investment. California Menangement 
Reviev, Vol. 40, No.I, 8-21. 

• Sturza, N. (1999). Relacije između motoričkog ponašanja i intelektualnih sposobnosti kod dece 
uzrasta 5-6 godina (magistarski rad). Beograd; Fakultet fizičke kulture.  

• Sturza-Milic, N. (2008). Multivariant Research on Motor Giftedness in Pupils. Štemberger, V., 
Pišot, R. & Rupert, K. (Eds.). Proceedings of The the 5th international scientific and expert 
symposium „ A Child in motion“, 471-478. Ljubljana; Univerza na Primorskem, Znanstveno-
raziskovalno središče, Pedagoška fakulteta Koper, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

• Sturza-Milic, N. (2009). Identifikacija motorički darovitih učenika mlađeg školskog uzrasta. Vršac; 
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“. 

• Sturza-Milic, N. (2009a). Odnos između motoričke kreativnosti i motoričke uspešnosti kod dece 
predškolskog uzrasta. Bokan, B. (Ur.). Zbornik sa Međunarodne naučne konferencije „Teorijski, 
metodološki i metodički aspekti fizičkog vaspitanja“, 37-43. Beograd; Fakultet sporta i fizičkog 
vaspitanja.  

• Sturza-Milic, N. (2009b). Otpornost na stres motorički darovitih učenika. Kevereski, Lj. (Ur.). 
Zbornik radova sa Prve internacionalne konferencije “Daroviti i talentovani kreatori u progresu”, 
398-405. Bitola; Univerzitet Sv. Kliment Ohridski i Pedagoški fakultet. 

• Sturza-Milić, N. (2009c). Diverzifikovana nastava fizičkog vaspitanja kao osnova razvoja 
motoričke uspešnosti i kreativnosti učenika. Kadum, V. (Ur.). Monografija, Međunarodni 
znanstveni skup „Škola po mjeri“,307-317. Pula;  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za 
obrazovanje učitelja i odgajitelja. 

• Sturza-Milić, N. (2011). Uticaj dominantnog društvenog razmišljanja na vreme uključivanja dece u 
sport i ranu specijalizaciju. Gojkov, G. (Ur.). Zbornik radova sa 16. Okruglog stola na temu „Daroviti 
u procesu globalizacije“, 613-629. Vršac; Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 
„Mihailo Palov“. 

• Sturza-Milić, N. (2012): Fizička aktivnost i motorni razvoj dece predškolskog uzrasta. Vršac; Visoka 
škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“. 

• Sturza-Milić, N. (2012a): The relation between Motor behaviour and Intellectual Abilities of 
Preschool Children. Pišot, R., Dolenc, P., Retar, I. & Pišot, S. (Eds.) Proceedings of The the 7th 
international scientific and expert symposium „Child in motion for Healthy aging“, 166-173. Koper; 
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 

• Subotnik, R.F. & Jarvin, L. (2005). Beyond expertise: conceptions of giftedness as greath 
performance, in: R.J. Sternberg& J.E. Davidson (Eds). Conceptions of giftedness (2nd end), 343-357. 
New York; Cambridge University Press. 

• Tejlor, C. (1978). How many types of giftedness can your program tolerate. University of Utah. 
• Torrance, E.P. (1981). Thinking Creatively in Action and Movement. Bensenville, Scholastic Testing 

Service. 
• Trevlas, E., Matsouka, O. &  Zachopoulou, E. (2003) : Relationship between playfulness and motor 

creativity in preschool children. In Early Child Development and Care, Vol.173, Issue, 5, 535-543. 
• Šerbetar, I. (2003). Razlike između djevojčica i dječaka u varijablama motoričke kreativnosti, 

Zbornik radova sa naučnog skupa “Drugi Dani Mate Demarina”, 139-144. Zagreb. 
• Šefer, J. (2000). Kreativnost dece. Beograd; Institut za pedagoška istraživanja i Viša škola za 

obrazovanje vaspitača u Vršcu. 
• Šefer, J. (2009). Evaluacija kreativnih aktivnosti u tematskoj nastavi. Vršac; Institut za pedagoška 

istraživanja i Viša škola za obrazovanje vaspitača u Vršcu. 



Стурза – Милић: ЗНАЧАЈ АКУМУЛАЦИЈЕ МОТОРИЧКОГ ЗНАЊА ЗА ИСПОЉАВАЊЕ МОТОРИЧКЕ КРЕАТИВНОСТИ... 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
64 

• Van Tassel-Baska,J.& Little, C.A. (2003). Content-Based Curriculum for Gifted Learners.Waco, TX: 
Prufrock Press. 

• Wyrik,W. (1968). The development of a test of motor creativity. Research Quarterly, No. 39. 
• Winner, E. (2000). The Origins and Ends of Giftedness. American Psychologist, 55,1,159-169. 
 
 

 

Биографска нота: 

 
Наташа Стурза-Милић je oсновне, магистарске и докторске студије завршила на 
Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Запослена је на 
Високој школи струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ у 
Вршцу са звањем професора струковних студија за предмет Методика физичког 
васпитања, на основним и специјалистичким студијама. До сада је, самостално и у 
коауторству, објавила 9 књига и 40 радова. Учествовала је на бројним домаћим и 
међународним стручним скуповима и научним конференцијама, као и на пројектима 
међународног и националног значаја. Нарочито је заинтересована за тематику 
моторичке даровитости на млађим узрастима.  
 
 
 
 



Милутиновић: ПРИРОДА И НЕКИ УЗРОЦИ ТЕШКОЋА У ВАСПИТАЊУ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
65 

Спец. струк. васп. Србијанка Милутиновић1 

Јагодина                                                 Оригиналан научни рад 
            УДК: 376.43 
 
========================================================================== 
 

 

ПРИРОДА И НЕКИ УЗРОЦИ ТЕШКОЋА У ВАСПИТАЊУ  

ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 
 
 

Резиме: Васпитање деце са развојним сметњама најчешће се одвија на 
нивоу класичног емоционалног условљавања. Васпитање у посебним 
условима показује нешто атипично у односу на редовно васпитање. Рад је у 
потпуности посвећен овој тврдњи. Теоријски део рада поклања пажњу 
третману особа са инвалидитетом у блиском историјском контексту и 
данас, друштвеној бризи и занемаривању, проблематици породичног 
васпитања, породичном стресу, адаптацији и реконструкцији важних личних 
конструката и животног смисла. 
 

Емпиријски део рада испитује, верификује и валоризује савремене теоријске 
концепте и моделе, однос родитеља према властитом родитељству и према 
својој деци кроз налажење суштинских проблема, изазова и тешкоћа. Мотив 
истраживачког и теоријског рада је показати сву комплексност родитељства 
у отежаним условима које диктира стање детета, духовни и физички 
интегритет породице и поимање друштвене средине за овакву породицу. 
Спроведеним истраживањем и интерпретацијом резултата је утврђена 
повезаност између учесталости и интензитета родитељских искустава, што 
имплицира да објективне тешкоће у васпитању прати субјективни доживљај 
нелагодности. За потребе истраживања образован је пригодни узорак који 
чине родитељи умерено, теже и вишеструко ментално ометене деце које 
користе услуге Дневних боравака за МНРО (ментално недовољно развијене 
особе). 
 

Кључне речи: развојне сметње, атипично васпитање, конструкти, изазови, 
интегритет. 

 
 
1. УВОД 

Из схватања о човеку, као рационалном и предвидивом бићу које ствара средина, 
утискивањем друштвене матрице у понашање индивидуе, произилази схватање и о 
детету као незрелом бићу које се мора научити вештинама и вредностима одраслих 
чланова друштва. При томе се мало пажње поклања специфичностима урођених 
индивидуалних потенцијала, који такође дефинишу дете, односно човека. Све што је 
различито, што одступа од просека и постављених норми, није прихваћено, схвата се 
као непожељно, одбацује или „насилно“ уклапа у шаблон. Насупрот томе, 
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прихватање разлика међу појединцима и групама одлика је отвореног и 
демократског друштва. Према мишљењу неких аутора, једна од одлика 
демократских друштава је управо тежња да разлике не постану фактори социјалне 
дискриминације и изолације појединца и групе, већ да допринесу развоју друштва 
(Левков, 2003, с.41). Рођење здравог детета представља вредност, циљ и очекивање 
сваког брачног пара. Међутим, рођење детета са сметњама у развоју представља 
осујећење очекивања и стога се доживљава као велика трагедија. Дете са развојним 
сметњама, будући да је различито од других и недовољно „спремно за живот“, 
сматра се непожељним, неспособним и мање вредним. Однос према деци са 
тешкоћама у развоју варира из крајности у крајност, при чему су обе негативне: 
потпуно игнорисање и одбацивање и претерано сажаљевање. Нагласак је на 
тешкоћама које дете има у фунционисању, а не сагледава се личност у целини и њени 
потенцијали. Стереотипи, предрасуде и на њима засновани негативни ставови, 
условљавају понашање према овој деци. На тешкоће које дете има често се гледа као 
на нешто непознато и опасно. Овакав став прате ирационални страхови и избегавање 
контаката, услед чега према овој популацији деце постоји социјална дистанца. 
Негативан однос средине према детету са развојним сметњама одражава се и на 
његову породицу. Код родитеља су често присутне емоционалне тешкоће: осећање 
немоћи, песимизам, страх, осећај кривице, стида, сумње и слично. Према мишљењу 
Розмари Шекспир (према Хрњица, 1991, стр.38), најчешће реакције родитеља на 
развојну тешкоћу детета су: депресија, потреба за изолацијом, шок, фрустрација, 
осећање кривице, страх, жеља да дете умре, губитак самопоштовања, осећање 
презира, страх шта ће бити са дететом у будућности када родитеља више не буде 
било.У изразито патријахалним срединама може доћи до потпуног одбацивања 
детета чак и од уже породице, најчешће оца и његових родитеља, при чему се сва 
кривица пребацује на мајку. У таквој ситуацији, развод брака је честа појава, што 
додатно отежава ситуацију у којој дете живи.Суочени са негативним реакцијама 
околине, родитељи ове деце и сами избегавају контакте са осталим људима, многа 
пријатељства се прекидају. Због осећања стида и неповерења које је присутно код 
њихових родитеља, ова деца често остају у потпуној изолацији, затворена у својим 
домовима. Неповољна материјална ситуација представља још један проблем. 
Рођењем детета, породица додатно осиромашује због великих трошкова за лечење, 
набавку помагала и сл. Често се дешава да, због превеликих обавеза око детета, 
мајке напуштају посао, што додатно отежава матреријалну ситуацију. Поред тога што 
родитељи често одбацују своју децу са сметњама у развоју, они могу и да их 
презаштићују. Претерана заштита може бити начин исказивања бриге, страх да се 
дете не повреди или контрареакција на несвесне деструктивне идеје, као што је 
помисао „боље да се није ни родило“ (Хрњица, 1991, стр.21). Презаштићеност иде 
дотле да дете не ради самостално ни оно што би могло, јер друге особе раде уместо 
њега. Ниво аспирације родитеља у погледу постигнућа детета и његовог даљег 
развоја често није реалан, што се негативно одражава на негативне односе родитељ-
дете и даље активности у вези са пружањем помоћи детету. Очекивања родитеља су 
много већа него што су дететове стварне могућности. Постављање нереалних 
захтева, детету ствара додатне проблеме. Нереална очекивања родитеља често су 
последица наде у ефекте помоћи коју поједине друштвене институције (посебно 
медицинске и образовне) могу пружити детету. Неостварена очекивања 
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родитељима, потом, стварају додатне проблеме: разочарање, осећање немоћи, 
губљење наде и воље. Неки родитељи страхују како ће се њихово дете уклопити у 
редовни вртић или школу, ако до инклузије и дође. Иако то желе, плаше се 
одбацивања од вршњака и школског неуспеха. Понекад је болно посматрати своје 
дете са развојним сметњама заједно у групи са његовим вршњацима који немају 
развојне сметње. Забринути су и због евентуалне недоступности специјалних служби 
и недовољне оспособљености васпитача за рад са њиховом децом. Искуство у неким 
инклузивним програмима указује на негативне ставове родитеља остале деце према 
укључивању деце са посебним потребама у редовне групе вртића и школе (Heekin и 
Mengel, 1997, стр.19). Родитељи деце која немају сметње у развоју боје се да ће 
њихово дете бити занемарено, јер ће се васпитач више бавити децом са посебним 
потребама. Такође, брину се да њихово дете не имитира понашања деце са посебним 
потребама. Родитељи се понекад могу осећати неугодно у друштву родитеља деце са 
посебним потребама будући да имају различита искуства која им не омогућавају да 
се уживе у улогу оног другог.  
 

2. КЛАСИФИКАЦИЈА РАЗВОЈНИХ ПОРЕМЕЋАЈА 
ОПШТОСТ ПРОБЛЕМА 

Половина опште популације има неко хронично стање, од тог броја 2/3 су ограничени 
у активностима, а 10% је ограничено у свакодневним животним активностима.90% 
испитаног узорка има неког кога сматра блиским, а има хронично обољење. Већину 
искуства деле особе из редовне популације и особе са инвалидитетом. Искуства 
одбијања, сажаљења, фрустрација, дискриминисања, то су општа људска искуства. 
Има много мање психолошких искустава карактеристичних само за особе са 
физичким хендикепом. Дефиниција особа са ометеношћу садржи 3 елемента: 1. 
Присуство оштећења (импаирмент) 2. Доживљај споља наметнутих ограничења 3. 
Идентификација себе као особе са ометеношћу (VHO 2001) сагледава ометеност као 
производ сложене интеракције између стања здравља особе и контекстуалних 
чинилаца – срединских и личних. Оштећење – губитак или абнормалност, 
подразумева присуство патолошке структуре која може, али не мора, да омета 
функцију. Ометеност, ограничење или одсуство способности за обављање активности 
на начин и у обиму који се сматра нормалним за људско биће, односи се на ометање 
функције. Хендикеп – непогодност произашла из оштећења или ометености, а која 
ограничава и спречава особу у испуњењу улога. Детаљну разраду био-психо-
социјалног модела ометености налазимо у Квебешкој класификацији “Процес 
настајања ометености/хендикепа”. Класификација сметњи и тешкоћа по 

категоријама ометености: Опис општих категорија: Општа категорија А ометеност у 
развоју - у ову категорију спадају деца која у медицинском смислу имају ометеност у 
развоју у смислу когнитивних, физичких или сензорних сметњи као и деца са 
комбинованим сметњама. Општа категорија Б проблеми у развоју – овој категорији 
припадају деца која показују емоционалне проблеме или проблеме у понашању. У ову 
групу спадају и деца која имају континуиране проблеме у учењу. Општа категорија Ц 
недостатак – деца чији проблеми произилазе примарно из социо-економских разлога 
или деца која се школују на нематерњем језику.Ове опште категорије се називају и 3Д 
категорије; свака земља може у оквиру њих да смести све категорије деце које 
образује. Дефинисање ометености у развоју (квебешка класификација): Био-психо-
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социјална дефиниција ометености у развоју наглашава да је то процес који се ствара у 
садејству чиниоца ризика, личних својстава детета, срединских чинилаца и животних 
навика које одговарају дететовом узрасту, полу и социо-културном идентитету”. 
Ризици представљају чиниоце који угрожавају развој или су довели до болести или 
оштећења органских система и способности детета. Могу бити биолошки или 
чиниоци из окружења детета (недовољна или непримерена исхрана, сиромаштво, 
сукоби у друштву или породици и сл.) Лична својства детета односе се на интегритет 
и квалитет органских система и способности детета, укључујући психичке 
карактеристике детета (сазнајне и емоционалне) као и дететов узраст, пол и социо-
културни идентитет. Животне навике се дефинишу као активности свакодневног 
живота или улоге детета у породици и друштву које дете и окружење вреднују као 
значајне за преживљавање и осећање личне добробити детета и које су у складу са 
узрастом, полом и социо-културним идентитетом детета. Класификација деце 
ометене у развоју: 1. Деца са оштећењем сензорних функција 2. Деца са 
поремећајима когнитивних функција (интелигенције, пажње, перцептивних функција). 
У ову групу сврставане су и тешкоће у савладавању наставе (читање, писање, 
математика, говорне тешкоће).3. Деца са поремећајима локомоторних функција 
(контрола мишића, коштано зглобног система, поремећаји који отежавају кретање и 
непосредну комуникацију детета, социјалну и физичку). 4. Деца са хроничним 
обољењима. 5. Деца са тежим емоционалним поремећајима (дечје неурозе, психозе, 
промене услед неуролошких оштећења и сл.). 6. Деца са тежим поремећајима 
социјализације (изазвани органским или социјалним факторима, као што су 
хиперактивно, агресивно и други облици социјално неприхватљивог понашања). 7. 
Деца са комуникацијским сметњама (деца са тежим говорним сметњама и деца са 
аутизмом). 8. Деца са комбинованим сметњама. Примарне и секундарне последице 

ометености у развоју: Свака особа са неким видом оштећења изложена је двема 
врстама последица. Једне настају као директна последица ометености у развоју 
(нпр.отежано схватање апстрактних односа код особа ометених у интелектуалном 
развоју). Друге настају као резултат неодговарајућег односа уже (породичне) и шире 
средине према особи и њеном недостатку. Ова врста последица се може избећи. 
Бројна истраживања указују да су особе ометене у развоју несигурне, склоне 
изолацији, неповерљиве. Ове особине су ретко кад директна последица ометености, 
настају као последица грешака социјалног порекла. Анксиозност и депресија су 
најчешће реакције породице и детета када постано свесно различитости.У раном 
развојном периоду срећу се регресивне тенденције, претерана зависност, снажан 
егоцентризам (због одсуства искуства давања), повлачење у себе итд. Пријатна 
атмосфера у вртићу или школи смањује вероватноћу јављања наведених својстава 
личности. Наведене последице су праћене високим степеном напетости и због тога је 
отежано коришћење очуваних потенцијала детета. Емоционална равнотежа је услов 
за коришћење очуваних потенцијала, а њу није могуће успоставити док се не ублаже 
секундарне последице ометености, промене ставова, развој конструктивних погледа 
на живот са ометеношћу. Процедуре промене ставова: Симулација ометености: 
Хендикеп је функција срединских баријера; такође и у симулацији треба испитати 
како се ове баријере могу смањити. Замена улога – циљ је како помагач може боље 
да задовољи потребе особе са проблемом у интерперсоналној ситуацији (глува 
особа – боља је комуникација када особа види лице саговорника, када је осветљење 
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боље, бити спреман за писање. Циљ је како се потребе могу задовољити када се 
направи одређена акомодација средине. Циљ није би о да се види колико је тешка 
комуникација са глувом особом. Искуство негативних резултата: Групе студената 
које су симулирале различите видове ометености и група која то није радила. Њихово 
поређење по ставовима према ометеним особама се није разликовало. Нови увид 
који је имала прва група је открио негативне емоционалне реакције (слепило – 
усамљеност; глувоћа –депресија и сл.). Једини позитиван увид код слепила је био 
веће коришћење других чула. Значај информација које се презентују за промену 
ставова: Дете са развојним сметњама које долази у разред – презентују се само 
негативне информације или позитивне (воли да се игра лоптом, помаже људима и 
сл.). Када се оријентишемо на проблеме, а не на решења, када се наглашавају 
ометајући аспекти, негативни ставови се не мењају. ТВ је одличан медијум за развој 
конструктивних погледа на живот са ометеношћу. Ометене особе се могу укључити у 
улоге које нису повезане са ометеношћу (ТВ рекламе, разговори на ТВ). Има пуно 
књига и филмова који приказују живот са ометеношћу на конструктиван начин. 
Природа контакта са ометеном особом: Контакт укључује неку форму интеракције и 
близине; нпр. причање или заједничка активност. Контакт доприноси повећању 
позитивних ставова тј. повећава се реакција на ставове, али не мора да буде 
позитивна. Уколико се контакт доживи као пријатан и добровољан, доприноси 
позитивним ставовима. На пример, контакт у школи, на послу, изазива позитиван 
став, а у медицинском окружењу, где је нагласак на тешкоћама особе, ставови су 
негативнији. Интеграција деце са ометеношћу у редовне разреде подстиче 
препознавање снага ове деце и мења ставове на боље, али то не значи да је 
прихватање ометене деце исто као неометене. Према њима се чешће испољавају 
негативни ставови, мање се воле и сл. Важна је социјална клима која истиче 
вредности, али не компаративне. Мењање ставова: Процеси стигматизације оперишу 
на нивоу индивидуе, породице, заједнице, културе и социјалне политике. Потребно је 
информисати људе, обезбеђивање континуиране едукације, тренинг програм је 
свима потребан, али је важно како се спроводи. Медији имају велику улогу у 
одређивању ставова и знања и у том светлу потреба за одговорним и 
недискриминативним медијима је важна, другачије поруке о особама са ометеношћу, 
реални описи стања ометености допринеће промени ставова код шире друштвене 
заједнице.  
 
3. ПРОБЛЕМИ ПОРОДИЧНОГ ВАСПИТАЊА 
Проблеми породичног васпитања су бројни. Неки од њих могу се превести и у форму 
изазова, нарочито када по својој тежини, објективно, не ометају нормалну породичну 
психодинамику већ их породица решава „у ходу“, реалтивно успешно и са 
постојећим ресурсима. Изазови су особина васпитања као дијалектичког процеса. И 
само родитељство је по дефиницији врло флуидна и покретљива категорија. На 
изазове се, у том смислу, може рачунати. Они су хипотезе поникле на основи 
несавршености и дуализма свих природних и вештачких (друштвених) конструката. 
Проблеми породичног васпитања имају карактер изазова, али са много јачим 
интентитетом и са сасвим другачијом психолошком конструкцијом. Проблеми траже 
своје решавање. Они се, због своје природе, најчешће не могу решавати уз подршку 
постојећих менталних, емоционалних, eкономских и других ресурса, већ траже нове 
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моделе, реструктурисане или ад хок структурисане. Неки проблеми породичног 
васпитања потичу од поремећене структуре саме породице и тада је реч о 
непотпуним породицама – породице једног родитеља с дететом, породице које 
сачињавају деца без оба родитеља и, најзад, брачни парови без деце (Грандић, Р.: 
2006, стр. 225). На овом месту се неће разматрати узроци непотпуности породица, 
сем физичке „окрњености“, где недостаје неки члан или чланови; може бити 
„...тешко изнутра подривена услед објективних тешкоћа или услед разлога 
субјективне природе који су довели до тешког поремећаја односа у породици и до 
озбиљних неслагања и сукоба.“ (Грандић, Р.: 2006, стр. 277). На овом месту је реч о 
породицама са поремећеним односима. 
 
4. МЕТОДОЛОГИЈА, ПРЕДМЕТ, ПРОБЛЕМИ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ И ВАРИЈАБЛЕ 

ИСТРАЖИВАЊА 
Рођење детета, као важан животни догађај, готово да је за сваког родитеља 
позитиван стресор. Реакције на стресоре у корелацији су са важношћу која се 
приписује одређеним догађајима. Непријатности и проблеми у перинаталном и 
постнаталном периоду негативно су сигнифицирани, и мало је родитеља који су 
пасивни и инертни у таквим ситуацијама. Проблеми и тешкоће увек мобилишу. 
Међутим, када дијагностика предвиђа трајне негативне последице по ментални 
развој детета, то онда изискује један квалитативно другачији животни ток, у крајњој 
инстанци. Скоро да не постоји породица у којој живи дете са сметњама у развоју а 
која није трајно изменила свакодневне животне обрасце. Дете које је вишеструко 
ометено или које је категорисано као лако, умерено, теже или тешко ометено, 
захтева посебну и перманентну бригу и негу, специфичне васпитне поступке, а, 
неретко, и дуже хоспитализације. Активности које родитељи предузимају око неге и 
васпитања ове деце могу знатно да се разликују од случаја до случаја али свакако да 
постоје неке које се односе само на једну категорију ометености. Каснији живот ове 
деце често личи на продужено детињство. Много бриге и тешкоће родитеља везане 
су за њихову каснију самосталност, одрасло доба, а код лаке менталне ометености 
деликатно је питање брака, потомства и запослења. Како су породице у којима живи 
дете са сметњама у развоју решиле ова круцијална питања, шта је оно што је за њих 
тегобно и тешко, да ли продужени породични стрес превладавају тражећи ослонац у 
доступним социјалним ресурсима или утеху и спас у унутрашњим, индивидуалним. И 
на послетку, да ли тешкоће у васпитању потичу из природе и степена ометености 
детета или из мањкавости социјалних система заштите? Предмет овог истраживања 
је сагледавање перцепције родитељства родитеља деце са развојним сметњама и 
расветљавање природе и порекла тешкоћа у васпитању њихове деце. Који су главни 
извори тешкоћа за родитеље у подизању и васпитању деце са развојним сметњама и 
каква је природа тих тешкоћа – интринзичка (доживљај личног и породичног 
унесрећења) или екстринзичка (фактор негативне социјалне проходности и 
интеграције)?  
 
Циљ истраживања је сагледати и препознати узроке који доводе до тешкоћа у 
васпитању деце са сметњама у развоју. 
Задаци истраживања: 1. Утврдити да ли постоје значајне корелације између 
учесталости и интензитета родитељских искустава која могу представљати изворе 
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тешкоћа у подизању деце. 2. Утврдити расподелу типичних и нетипичних тачака 
доживљаја родитељства родитеља деце са сметњама у развоју. 3. Утврдити да ли 
постоје значајне корелације између степена ометености детета и прихватања 
сопственог родитељства. 4. Испитати да ли природу тешкоћа у васпитању објашњава 
доживљај личног и породичног унесрећења родитеља или фактор отежане социјалне 
проходности и интеграције детета. 
 
ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА: Главна хипотеза: Природу и порекло тешкоћа у 
васпитању деце са сметњама у развоју објашњава карактер доживљаја родитељства. 
Посебне хипотезе: 1. Учесталост (објективни маркер) и интензитет (субјективни 
маркер) родитељских искустава која могу представљати изворе тешкоћа у подизању 
деце су у корелацији. 2. Латентна структура доживљаја родитељства креће се у 
континууму од позитивног ка негативном доживљају родитељства са тенденцијом 
показивања нетипичних (екстремних) тачака; корелација између степена ометености 
детета и прихватања родитељства није значајна. 4. Не постоји дисјунктивно тумачење 
природе тешкоћа у васпитном процесу које би предност дало интринзичким насупрот 
екстринзичким факторима, и обрнуто. 
 
ПОПУЛАЦИЈА И УЗОРАК ИСТРАЖИВАЊА  
 Популацију, односно, основни скуп чине родитељи умерено, теже и вишеструко 
ментално ометене деце са подручја општине Ивањица, Београд – Стари Град и 
Јагодина. За потребе овог истраживања образован је пригодни узорак који чине 
родитељи умерено, теже и вишеструко ментално ометене деце који користе услуге 
Дневних боравака за МНРО (ментално недовољно развијене особе). Са подручја 
општине Ивањица образован је узорак од 35 испитаника, општине Стари Град 32 и 
Јагодина 15 испитаника. Укупан узорак броји 82 јединице. 
 
ВАРИЈАБЛЕ ИСТРАЖИВАЊА  

Независна варијабла – доживљај родитељства. Зависна варијабла – тешкоће у 
васпитању. Стране варијабле – пол родитеља, пол и старост детета, степен менталне 
ометености детета, дужина и учесталост одласка у Дневни боравак. 
 
МЕТОДЕ, ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Метода истраживања је дескриптивна, неекспериментална. У фази прикупљања 
података примениле су се истраживачке технике скалирања и анкетирања. За 
потребе овог истраживања коришћена су два мерна инструмента и то: Скала 
свакодневних тешкоћа родитеља Извор: Crnic KA and Booth CL (1991): Mother’s and 
father’s perceptions of daily hassles of parenting across early childhood, Journal of 
Marriage and the Family, 53, 1043 -1050. Скала се састоји од 20 ајтема. Родитељи 
процењују сваку потенцијалну тешкоћу на скали учесталости која је објективни 
маркер и скали интензитета која је субјективни показатељ колико су родитељи 
узнемирени таквим понашањем детета, односно појавама и ситуацијама. На 
оригиналној скали ајтем под редним бројем 2 који је гласио Деца често зановетају и 
имају примедбе замењен је тврдњом Деца не умеју сама да одржавају личну хигијену. 
Скала обухвата свесне аспекте односа са децом и омогућава детекцију проблема у 
породици. Аутори за ову скалу нису предвидели потребе стандардизације и 
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културолошке адаптације ајтема. Скала перцепције родитељства родитеља деце са 

сметњама у развоју Скала Ликертовог типа конструисана је у намери да расветли 
природу тешкоћа у подизању и васпитању деце са сметњама у развоју.Скала се 
састоји од 20 ајтема. Инструмент је конструисан за ову прилику.  
 
НАЧИН ОБРАДЕ ПОДАТАКА 
Добијени подаци сређени су и груписани у табеле. На подацима добијеним Скалом 
свадневних тешкоћа родитеља израчунат је тотални скор фреквенције учесталости и 
интензитета уз израчунавање Пирсоновог коефицијента корелације. Посебно, 
представљене су фреквенције скорова на скали интензитета за понашања деце која 
су посебан изазов за родитеље, то су ајтеми: 2, 4, 8, 9,11, 12 и 16. Такође, посебно су 
израчунате фреквенције скорова на скали интензитета на ајтемима: 1, 6, 7, 10, 13, 14, 17 
и 20 који се односе на родитељске задатке. За проверу значајности међуполних 
разлика у процени учесталости и јачине родитељских тешкоћа коришћен је т – тест за 
независне узорке. Значајност разлике у степену ометености на процену учесталости и 
јачине свакодневних тешкоћа коришћен је Крускал – Волисов тест. На подацима 
добијеним овом скалом израчунат је Пирсонов коефицијент корелације старости 
детета и учесталости, односно јачине доживљаја свакодневних тешкоћа. Подаци 
добијени Скалом перцепције родитељства родитеља деце са сметњама у развоју 
обрађени су техником факторске анализе. Апстрахован је мањи број фактора који су 
добри презентери великог скупа промењивих. Поред поступка факторске анализе, на 
подацима је рађен т – тест за независне узорке (значајност међуполних разлика у 
доживљају родитељства родитеља и деце), Крускал – Волисов тест за утврђивање 
корелације између степена ометености, дужине и учесталости похађања Дневног 
боравка и перцепције родитељства. Резултати су презентовани и путем средњих 
вредности, фреквенција и стандардних девијација.  
 
НАЧИН И ТОК СПРОВОЂЕЊА ИСТРАЖИВАЊА  
Овим истарживањем прикупљени су подаци с територија три општине. Подаци су 
прикупљани током вишемесечног периода, почетком школске 2011/2012. године. Од 
упућених 100 упитника и то: на адресу Друштва за помоћ МНРО Јагодина 42, Друштва 
за помоћ МНРО Крагујевац 25 и Друштва за помоћ МНРО Крушевац 33 упитника, 
враћено је укупно 100 упитника од којих је 82 задовољило истраживачке критеријуме 
и ушло у истраживачки поступак. Структура и број испитаника по општинама дата је у 
табели 1. 
 

Табела 1 : Структура број испитаника по општинама 

 
Структура и број испитаника по општинама 

Општина Број испитаника 

Јагодина 42 
 Крагујевац 25 
Крушевац 33 
Укупно 100 
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

ИЗВОРИ ПОРЕКЛО ТЕШКОЋА У ВАСПИТАЊУ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ : Скала 
свакодневних тешкоћа родитеља (ССТР) деце са сметњама у развоју показује 
порекло изазова у васпитању деце. Као инструмент за процену родитељских 
капацитета скала показује и испитује природу активности које представљају 
специфичан изазов за родитеље кроз две димензије. Прва, објективна, која се односи 
на процену учесталости, изазовног понашања и друга, субјективна, која смера да 
покаже интензитет тешкоћа која прате одређене активности и понашања. Оба 
маркера, и субјективни и објективни мери ССТР, истим сетом питања, односно 
тврдњи али на две издвојене подскале. Корелација објективне и субјективне 

самопроцене свакодневних тешкоћа за родитеље. Израчунавањем коефицијента 
Пирсонове корелације, утврђено је постојање јаке, позитивне (0.888) корелације 
између две подскале: скале учесталости и интензитета. Родитељи оцењују да 
учесталост тешкоћа и изазова у свакодневним активностима са децом прати и њихов 
субјективни доживљај нелагодности. Коефицијент Пирсонове корелације 
поткрепљује почетну хипотезу о повезаности јачине субјективног доживљаја 
узнемирености и објективних параметара родитељских искустава у васпитању деце. 
Корелациона матрица приказана је табеларно. 
 

Табела 2: Корелација јачине и учесталости свакодвевних тешкоћа родитеља 

КОРЕЛАЦИЈА ЈАЧИНЕ И УЧЕСТАЛОСТИ СВАКОДНЕВНИХ ТЕШКОЋА 
РОДИТЕЉА 

 Укупан скор 
јачине 

Укупан скор 
учесталости 

Пирсонов 
коефицијент 
корелације 

1 ,888** 

Ниво 
значајности 

 ,000 

Укупан скор 
јачине 

Број 
испитаника 

82 82 

Пирсонов 
коефицијент 
корелације 

,888* 1 

Ниво 
значајности 

,000  

Укупан скор 
учесталости 

Број 
испитаника 

82 82 

 

Понашање деце као посебан изазов за родитеље: На скали интензитета израчунате су 
фреквенце за тврдње које претпостављају посебан изазов за родитеље. То су ајтеми 
(2) деца не умеју сама да одржавају личну хигијену, (4) деца не слушају нити ураде 
оно шта им се каже, (8) деца захтевају да их неко стално забавља и да се са њима 
игра, (9) деца се расправљају и опиру када треба да иду на спавање, (11) потребно је 
стално држати децу на оку, где су и шта раде, (12) деца прекидају одрасле у 
разговору са другима, (16) децу је тешко обуздати на јавном месту, (у продавници, 
ресторану). Тврдње су рангиране на петостепеној скали која показује степен 
учесталости: (0) никад, (1) ретко, (2) понекад, (3) често, (4) стално. 
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Деца не умеју сама да одржавају личну хигијену: Увидом у табелу 3 Старост детета, 
примећује се да су индиректни испитаници деца, млади и одрасли на узрасту од 
минимум 4 до максимум 50 година старости. Иако индиректни испитаници припадају 
категорији умерене, теже и вишеструке менталне ометености, резултати 
дескриптивне анализе показују да 70.7 % деце никад, ретко или понекад има проблем 
са одржавањем личне хигијене. Ако се зна да је готово половина деце (46.4%) теже 
или вишеструко ментално ометена (табела 4) онда је могуће претпоставити да 
родитељи негирају чињенице које за њих представљају претњу. Само 6.1 % родитеља 
је окатегорисало своју узнемиреност максимално на скали интензитета (Табела 5). 
 

Табела 3: Старост (узраст ) деце 

СТАРОСТ ДЕТЕТА 
Године фреквенције проценат Кумулативни проценат 

4 1 1.2 1.2 
5 1 1.2 2.4 
6 1 1.2 3.7 
7 1 1.2 4.9 
8 1 1.2 6.1 
9 3 3.7 9.8 

10 2 2.4 12.2 

12 2 2.4 14.6 

13 1 1.2 15.9 

14 1 1.2 17.1 

15 3 3.7 20.7 
16 3 3.7 24.4 

17 1 1.2 25.6 
18 4 4.9 30.5 
19 3 3.7 34.1 
20 2 2.4 36.6 
22 2 2.4 39,0 
23 1 1.2 40.2 
24 3 3.7 43.9 
25 3 3.7 47.6 
26 4 4.9 52.4 
27 3 3.7 56.1 
28 2 2.4 58.5 
29 3 3.7 62.2 
30 2 2.4 64.6 
31 3 3.7 68.3 
32 6 7.3 75.6 
33 1 1.2 76.8 
34 3 3.7 80.5 
35 4 4.9 85.4 
36 1 1.2 86.6 
38 2 2.4 89.0 
39 1 1.2 90.2 
40 2 1.2 92.7 
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41 1 1.2 93.9 

43 1 1,2 95.1 
44 1 1.2 96.3 
45 1 1,2 97.6 
48 1 1,2 98.8 

50 1 1.2 100.00 
 

Табела 4: Расподела индиректних испитаника по категоријама 
Категорија Фреквенција Проценат Кумулативни проценат 

1умерено ментално ометено 44 53,7 53,7 
2 теже ментално ометено 20 24,4 78,0 

3 вишеструко ментално 
ометено 

18 22,0 100,0 

укупно 82 100,0  
 

Табела 5:„Деца не умеју сама да одржавају личну хигијену“. 
Учесталост 

Категорија Фреквенција Проценат Кумулативни проценат 

0 никад 28 34,1 34,1 
1 ретко 19 23,2 57,3 

2 понекад 11 13,4 70,7 
3 често 10 12,2 82,9 

4 стално 14 17,1 100,0 
 

Јачина 

Категорија Фреквенција Проценат Кумулативни проценат 

1 веома мало 0 0 0 
2 мало 25 30.5 30.5 

3 осредње 27 32.9 63.4 

4 много 25 30.5 93.9 
5 веома много 5 6.1 100,0 

 
 Деца не слушају нити ураде оно што им се каже: Највећи проценат родитеља 34.1% 
сматра да њихова деца само понекад не слушају нити ураде оно што им се каже. 
Увидом у табелу 6 и прегледом расподеле резултата, може се закључити да се ова 
појава нормално дистрибуира па се само мањи проценат родитеља (9.7%) определио 
за најјачи, односно најслабији степен на скали учесталости. Исто тако, 20.7% родитеља 
сматра да такво понашање много, или веома много, узнемирава. Осталих 79.3 % је 
јачину узнемирености окатегорисало као веома малу, малу и осредњу. Дакле, 
параметри на обе скале недвосмислено потврђују да је реч о појави која се нормално 
дистрибуира па већина родитеља добро подноси ову дечју особину.  
 

Табела 6: „Деца не слушају нити ураде оно што им се каже.“ 
Учесталост 

Категорија Фреквенција Проценат Кумулативни проценат 
0 никад 7 8.5 8.5 

1 ретко 22 26.8 35.4 
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2 понекад 28 34.1 69.5 

3 често 24 29.3 98.8 

4 стално 1 1.2 100.00 
 

јачина 

Категорија Фреквенција Проценат Кумулативни проценат 
1веома мало 14 17.1 17.1 
2 мало 24 29.3 46.3 
3осредње 27 32.9 79.3 
4 много 10 12.2 91.5 
5 веома много 7 8.5 100.00 

 

Деца захтевају да их неко стално забавља и да се са њима игра: Расподела 
фреквенција на скали учесталости показује да (13.4%) деце никад или стално (14.6%) 
тражи родитељску пажњу у игровним и забавним активностима (табела 7, 
учесталост), док само 17.1% родитеља такве активности веома мало (15.9%), односно 
веома много (1.2%), узнемиравају (табела 7 јачина). 
 

Табела7: „Деца захтевају да их неко забавља и да се са њима игра“ 
Учесталост 

Категорија фреквенција Проценат Кумулативни проценат 
0 никад 11 13,4 13.4 

1 ретко 17 20,7 34.1 
2 понекад 22 26.8 61.0 

3 често 20 24,4 85.4 
4 стално 12 14.6 100,00 

 

јачина 

Категорија Фреквенција Проценат Кумулативни проценат 

1веома мало 13 15.9 15.9 
2 мало 26 31.7 47.6 
3 осредње 33 40.2 87.8 
4 много 9 11.0 98.8 
5веома много 1 1.2 100.00 

 
Евидентна је разлика у јачини самопроцене узнемирености, а увидом у табелу 7 се 
може закључити да деца (61.0%) никад, ретко и понекад траже пажњу других, док 
87,8% родитеља такве активности веома мало, мало и осредње узнемиравају. Из ових 
података може се извести неколико закључака и хипотеза. Први, да је велики 
проценат родитеља расположен за такве активности зато што велики проценат деце 
није захтеван по том питању; други, да су деца своје социјалне везе и односе 
остварила и задовољила кроз дружења ван породичног дома па је потреба за тим 
активностима остварена. 
Деца се расправљају и опиру када треба да иду на спавање: Највећи проценат деце 
(25.6%) се никада не опире када треба да иде на спавање. Исто тако, највећи проценат 
родитеља (37,8%) веома ниско оцењује своју узнемиреност. Одлазак на спавање не 
представља посебан изазов (тешкоћу) за родитеље (табела 8).  
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Табела 8: „Деца се расправљају и опиру када треба да иду на спавање.“ 
учесталост 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 
0 никад 21 25.6 25.6 
1 ретко 26 31.7 57.3 
2 понекад 16 19,5 76.8 
3 често 15 18.3 95.1 

4 стално 4 4.9 100.00 
 
 

Јачина 
Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 

0 никад 31 37.8 37.8 
1 ретко 20 24.4 32.3 

2 понекад 22 26.8 89.0 
3 често 8 9.8 98.8 

4 стално 1 1.2 100.00 

 
Потребно је стално држати децу „на оку“, где су и шта раде  

 Без обзира на податак да је 69.5% деце навршило осамнаест година живота (табела 
3) односно да су већина деце заправо одрасли (календарски), перманентна 
родитељска брига и окупација показује висок степен несамосталности код деце. Овај 
податак је сасвим очекиван и показује једну од специфичности породица у којима 
живе деца са сметњама у развоју. 41.4% родитеља стално или често мотри децу „где 
су и шта раде, док 14.6% родитеља то никада не ради. Мало је вероватно да је 
понашање деце умерене, теже или вишеструке ометености толико поуздано да 
родитељ никада не мотри своје дете. Овај податак се може тумачити или у светлу 
родитељске или у светлу особине детета. Могуће је, наиме, да је у питању врло 
поуздано дете које се увек креће у добро познатим оквирима (физичким и 
социјалним) и за које није неопходна константна будност. Исто тако, не треба 
занемарити ни особине самог родитеља, у овом случају испитаника, субјекта, који 
може осећати минималну стрепњу, или код којег је изостала оваква особина. То је 
сасвим могуће. Када се подаци за исту тврдњу погледају на скали интензитета, 
запажа се да је најмање средње узнемирених родитеља (11.0%), 35.4% много или 
веома много и 53.7% мало или веома мало. 
 

Табела 9: „Потребно је стално држати децу „на оку“, где су и шта раде.“ 
Учесталост 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 
0 никад 31 37.8 37.8 
1 ретко 20 24.4 32.3 
2 понекад 22 26.8 89.0 
3 често 8 9.8 98.8 
4 стално 1 1.2 100.00 
Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 
0 никад 31 37.8 37.8 
1 ретко 20 24.4 32.3 
2 понекад 22 26.8 89.0 
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3 често 8 9.8 98.8 
4 стално 1 1.2 100.00 

 
Родитељи су највероватније хабитуирали и за њих је потпуно и доживотно измењен 
образац родитељског надзора па су, највероватније због тога, минимално 
узнемирени учесталошћу овакве особине. 
 

Деца прекидају одрасле у разговору са другима: Ову дечју особину 43.9 % родитеља 
означило је као честу, док је 22.0% родитеља ову особину категорисало као никад или 
ретко. 29.2% родитеља таква особина много или веома много узнемирава. Ипак, 
највећи део испитаника (37.8%) сматра да их таква особина умерено омета (табела 
10). Оваква дистрибуција резултата показује да су родитељи навикнути на овакву 
особину и да је њихов праг толеранције доста висок. 
 

Табела 10: „ Деца прекидају одрасле у разговору с другима“ 
Учесталост 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 

0 никад 6 7.3 7.3 

1 ретко 12 14.6 22.0 
2 понекад 17 20.7 42.7 
3 често 36 43.9 86.6 

4 стално 11 13.4 100.00 
 

Јачина 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 

0 никад 16 19.5 19.5 
1 ретко 11 13.4 32.9 

2 понекад 31 37.8 70.7 
3 често 12 14.6 85.4 
4 стално 12 14.6 100.00 

 
Децу је тешко обуздати на јавном месту (у продавници, ресторану): 80.5% родитеља 
никад, ретко или понекад има проблем са овом дечјом особином (табела 11). 
Међутим, највећи проценат је оних који никада немају овакав проблем (34.1%). 
Расподела резултата је симетрична и на скали јачине што показује да су учесталост и 
интензитет родитељске узнемирености у реципрочном односу (родитељи који стално 
имају проблем са децом то и осећају као терет). 
 

Табела 11: „Децу је тешко обуздати на јавном месту (у продавници, ресторану).“ 
Учесталост 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 
0 никад 28 34.1 34.1 
1 ретко 8 22.0 56.1 
2 понекад 20 24.4 80.5 

3 често 8 9.8 90.2 
4 стално 8 9,8 100.00 
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Јачина 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 
0 никад 28 34.1 34.1 
1 ретко 18 22.0 56.1 
2 понекад 18 22.0 78.0 

3 често 9 11.0 89.0 
4 стално 9 11.0 100.00 

 
Понашања која се односе на родитељске задатке: На скали интензитета израчунате 
су фреквенције за тврдње које се односе на родитељске задатке. То су ајтеми (1) Дeцa 
за собом остављају неред од играчака и хране, (6) Дечји распоред (активности) 
отежава задовољење личних и кућних потреба, (7) Дечје свађе или туче мора 
родитељ да реши, (14) Дeца се прљају неколико пута дневно што захтева 
пресвлачење, (17) Због спремања деце за излазак из куће у договорено време, често 
каснимо и (20) Потребно је да родитељ ради додатни посао да би финансијски 
подмирио све дечје потребе. 
 
Дeцa за собом остављају неред од играчака и хране: Највећи проценат родитеља 
(31.7%) само понекад затичу неред од хране и играчака, док је код 18.3% родитеља 
неред стално присутан. Међутим, родитељи веома добро подносе ову особину па је 
93.9% веома мало, мало и осредње узнемирено.  
 

Табела 12: „Деца за собом остављају неред од играчака и хране.“ 
Учесталост 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 
0 никад 8 34.1 34.1 

1 ретко 18 22.0 56.1 
2 понекад 26 24.4 80.5 
3 често 5 9.8 90.2 
4 стално 15 9,8 100.00 

 
Јачина 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 

0 никад 28 34.1 34.1 
1 ретко 8 31.7 56.1 
2 понекад 20 28.0 80.5 
3 често 8 0 90.2 
4 стално 8 6.1 100.00 

 
Овако охрабрујући подаци вероватно су резултат родитељске толеранције и навике. 
Међутим, не треба занемарити ни особине попут апатије, незаинтересованости, 
депресије и др. 
 
Дечји распоред (активности) отежава задовољење личних и кућних потреба: Да 
дечји распоред и активности често и стално отежавају задовољење личних и кућних 
потреба, рекло је 37.8% испитаних родитеља. Ипак, 30.5% родитеља је означило на 
скали јачине интензитет узнемирености овом особином као минималан. Само 4.9% 
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родитеља осећа да их дечје активности веома много ометају у задовољавању личних 
и потреба (табела 13). Ако се зна да 46.4% индиректних испитаника (деце) припадају 
категорији теже и вишеструке менталне ометености и да постоји сијасет активности 
које не могу или не умеју да обаве самостално, онда се може претпоставити да су 
свакодневни режими породичних активности доста конзистентни и да су родитељи 
по питању организације прилично агилни.  
 

Табела 13: „Дечји распоред (активности) отежава задовољење личних и кућних потреба.“ 
Учесталост 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 
0 никад 18 22.0 22.0 
1 ретко 21 25.6 47.6 
2 понекад 12 14.6 62.2 
3 често 26 3.7 93.9 
4 стално 5 6.1 100.00 

Јачина 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 
0 никад 25 30.5 30.5 
1 ретко 17 20.7 51.2 
2 понекад 23 28.0 79.3 
3 често 13 15.9 95,1 

4 стално 4 4.9 100.00 

 

Дечје свађе или туче мора родитељ да реши: Слика расподеле резултата на обе скале 
увидом у табелу 14 показује да је разрешење конфликтних ситуација често 
надлежност родитеља али и да око половине родитеља (51.2%) веома мало и мало 
осећа проблем у вези са тим. Овакво обрнут реципроцитет може бити приписан 
родитељској навици или новом обрасцу обавезе типичном за ситуацију хендикепа у 
којој се налази дете. 
 

Табела 14: „Дечје свађе или туче мора родитељ да реши.“ 
Учесталост 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 
0 никад 8 9.8 9.8 
1 ретко 11 13.4 23.2 
2 понекад 32 39.0 62.2 
3 често 15 18.3 80.5 
4 стално 16 19.5 100.00 

 
Јачина 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 

0 никад 21 25.6 25.6 
1 ретко 21 25.6 51.2 
2 понекад 26 31.7 82.9 
3 често 8 9.8 92.7 

4 стално 6 7.3 100.00 
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Дeца се прљају неколико пута дневно што захтева пресвлачење: 51.2% родитеља је на 
скали учесталоси ову особину оценило као потпуно одсутну, ретко и понекад 
присутну, а исто тако 79.3% испитаних родитеља није нарочито узнемирено. Већина 
деце не поседује ову особину па родитељи немају ни разлог да буду узнемирени или 
ометени у својим активностима. 
 

Табела 15: „Деца се прљају неколико пута дневно што захтева пресвлачење“ 
Учесталост 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 
0 никад 8 9.8 9.8 
1 ретко 11 13.4 23.2 

2 понекад 32 39.0 62.2 
3 често 15 18.3 80.5 
4 стално 16 19.5 100.00 

 
Јачина 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 
0 никад 27 32.9 32.9 
1 ретко 20 24.4 57.3 

2 понекад 18 22.0 79.3 
3 често 14 17.1 96.3 
4 стално 3 3.7 100.00 

 

Због спремања деце за излазак из куће у договорено време, често каснимо: Често и 
стално касни 15.9% родитеља, док се највећем броју родитеља (45,1%) то ретко 
дешава. Више од половине родитеља таква пракса мало и веома мало узбуђује 
(57.3%). Од 82 испитаника, само један родитељ је веома узнемирен због ове особине 
(табела 16). Увидом у основну базу података, нађено је да је испитаник мајка мушког, 
умерено ментално ометеног детета старости 23 године. Дете дуже од пет година 
повремено одлази у Дневни боравак. Овим је требало бити искључена могућност да 
је овај „усамљени“ субјект родитељ веома малог детета, теже или вишеструке 
менталне ометености са обостарно неизграђеним навикама спремања за излазак из 
куће. 
 

Табела 16: „Због спремања деце за излазак из куће у договорено време, често каснимо“ 
Учесталост 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 
0 никад 8 9.8 9.8 
1 ретко 11 13.4 23.2 
2 понекад 32 39.0 62.2 
3 често 15 18.3 80.5 
4 стално 16 19.5 100.00 

 
Јачина 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 
0 никад 20 24.4 24.4 
1 ретко 27 32.9 57.3 
2 понекад 15 18,3 75.6 
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3 често 19 23.2 98.8 
4 стално 1 1.2 100.00 

 
Потребно је да родитељ ради додатни посао да би финансијски подмирио све дечје 
потребе На петостепеној скали јачине (интензитета) резултати на рангираним 
вредностима гравидирају на око 20% што представља скоро једнак број оних 
родитеља који су веома мало, мало, осредње, много и веома много узнемирени 
чињеницом да (не) могу на основу расположивих средстава подмирити потребе свог 
детата. 
 

Табела 17: „Потребно је да родитељ ради додатни посао да би подмирио све дечје потребе.“ 
Учесталост 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 
0 никад 8 9.8 9.8 

1 ретко 11 13.4 23.2 
2 понекад 32 39.0 62.2 
3 често 15 18.3 80.5 
4 стално 16 19.5 100.00 

 

Јачина 

Категорија фреквенција проценат Кумулативни проценат 
0 никад 20 9.8 24.4 
1 ретко 15 13.4 42.7 

2 понекад 15 39.0 61.0 
3 често 21 18.3 86.6 
4 стално 11 19.5 100.00 

 
Овакава дистрибуција резултата говори, са једне стране о широкој лепези дечјих 
потреба (лекови, рехабилитација, стручна помоћ, инвалидска колица и др.), а са 
друге стране може бити резултат сасвим различитих материјалних стања. 
 

Значајне импликације подскале учесталости: Прегледом укупних резултата са 
подскале учесталости (Скале свакодневних тешкоћа родитеља) вреди обратити 
пажњу на тврдње са највећом аритметичком среднином и стандардном девијацијом 
(табела 18). Оне показују да су испитаници најчешће бирали високе вредности на 
петостепеној скали. Тврдња (12): Деца прекидају одрасле у разговору са другима, 
носи највеће вредности и њена аритметичка средина износи 2.41. Другопласирана је 
тврдња (5): Тешко је наћи некога ко ће чувати дете (беби - ситерка) са аритметичком 
средином 2.37, потом тврдња (11): Потребно је стално држати децу на оку, где су и 
шта раде са 2.26, за њом су тврдње са једнаком просечном вредношћу 2.24 (7): Дечје 
свађе или туче мора родитељ да реши и (13): Због дечјих потреба које нису 
превасходне, одрасли мењају своје планове.  
 

Табела 18 

Скала свакодневних тешкоћа родитеља 
Скала учесталости 
Ајтеми 
 

Аритметичка 
средина 

Стандардна 
девијација 
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(12) Деца прекидају одрасле у 
разговору са другима 

2.41 1.122 

(5) Тешко је наћи некога ко ће чувати 
дете 

2.37 1.242 

(11) Потребно је стално држати децу 
на оку, где су и шта раде 

2.26 1.464 

(7) Дечије свађе или туче мора 
родитељ да реши 

2.24 1.202 

(13) Због дечијих потреба које нису 
превасходне, одрасли мењају своје 
планове 

2.24 1.095 

 
Највећи коефицијент одступања од аритметичке средине (табела 19) имају тврдње 
(2): Деца не умеју сама да одржавају личну хигијену 1.514, потом твдња (11): Потребно 
је стално држати децу „на оку, где су и шта раде 1.492 и (14): Деца се прљају неколико 
пута дневно што захтева пресвлачење 1.464. Овакве податке оправдава чињеница да 
је распон узраста деце велик, минимум 4 и максимум 50 година, да су деца 
различитих интелектуалних способности, али и различитих капацитета и потреба. 
 

Табела 19 
Скала свакодневних тешкоћа родитеља 

Скала учесталости 
ајтеми Највећа вредност стандардне девијације 

(2) Деца не умеју сама да одржавају 
личну хигијену 

1.514 

(11) Потребно је стално држати децу 
на оку, где су, шта раде 

1.492 

(14) Деца се прљају неколико пута 
дневно што захтева пресвлачење 

1.464 

 
Значајне импликације подскале јачине: У поређењу са подскалом учесталости, на 
подскали јачине присутна је једна нова тврдња (20): Потребно је да родитељ ради 
додатни посао да би финансијски подмирио све дечје потребе, са просечном 
вредношћу 2.85 и ранг местом четири. Наиме, тврдње с највећом и једнаком 
просечном вредношћу су (12): Деца прекидају одрасле у разговору са другима и (5): 
Тешко је наћи некога ко ће чувати дете (беби - ситерка) 2.91. Тврдња (13): Због дечјих 
потреба које нису превасходне, одрасли мењају своје планове, има средњу вредност 
2.88, док тврдња (11): Потребно је стално држати децу „на оку“, где су и шта раде, 
има вредност 2.79.  
 

Табела 20 

Скала свакодневних тешкоћа родитеља 
Скала јачине 
Ајтеми Аритметичка 

средина 
Стандардна 
девијација 

(12) Деца прекидају одрасле у разговору 2.91 1.288 
(5) Тешко је наћи некога ко ће чувати дете 2.91 1.269 
(13) Због дечијих потреба које нису превасходне, 2.88 0.908 
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одрасли мењају планове 
(20) Потребно је да родитељ ради додатни посао 2.85 1.398 
(11) Потребно је стално држати децу на оку 2.79 1.505 

 
Највећи коефицијент одступања од аритметичке средине на подскали јачине имају 
тврдње (11): Потребно је стално држати децу „на оку“, где су и шта раде 1.505, (20): 
Потребно је да родитељ ради додатни посао да би финансијски подмирио све дечје 
потребе 1.398 и (16): Децу је тешко обуздати на јавном месту (у продавници, 
ресторану) 1.352. Ако се упореде резултати стандардних девијација на обе подскале, 
примећује се потврђено неслагање око тврдње (11): Потребно је стално држати децу 
„на оку”, где су и шта раде. Широк распон рангирања на обе скале показује 
шароликост дечјих навика и активности али и родитељске толеранције. Неки 
родитељи су веома мало узнемирени и забринути, а са друге стране неки своју 
анксиозност врло високо рангирају. Резултати су представљени табеларно. 
 

Табела 21 
Скала свакодневних тешкоћа родитеља 
Скала учесталости 
ајтеми Највећа вредност стандардне девијације 
(16) Децу је тешко обуздати на јавном месту 1.514 
(11) Потребно је стално држати децу на оку, где су 
шта раде  

1.492 

(20) Потребно је да родитељ ради додатни посао 1.464 

 
Међуполне разлике у процени учесталости свакодневних тешкоћа: За поређење 
средње вредности на скали учесталости за две различите групе субјеката (мајки и 
очева) коришћен је т - тест за независне узорке. Анализа показује да не постоји 
статистички значајна разлика између средњих вредности учесталости код мајки (М = 
35.26 СД = 14.038) и очева (М = 32.80 СД = 11.634). Ета квадрат као показатељ величине 
утицаја указује да је величина разлике између група мајки и очева веома мала (ета 
квадрат = 0.009). Дакле, полна разлика објашњава само 0.9% варијансе укупне 
учесталости (0.009  100% = 0.9%). 
 

Табела 22: Т - тест Учесталост тешкоћа и пол родитеља 
Испитаник Број испитаника Аритметичка средина Стандардна девијација 

1 мајка 47 35.26 14.038 
2 отац 35 32.80 11.634 

 

Међуполне разлике у процени јачине свакодневних тешкоћа 
 Ттирање значајности разлика између мајки (М = 48.53 СД = 14.151) и очева (М = 46.60 
СД = 9.262) између средњих вредности јачине показује ниво значајности 0.025 (0.025 < 
0.05) који упућује да варијансе две групе нису једнаке па су вредности рачунате без 
претпоставке о једнакости варијанси. Нова вредност Левенеовог теста за неједнаке 
варијансе казује да разлика између пола родитеља није ни за скалу јачине статистички 
значајна већ случајна. Величина разлике између група (ета квадрат = 0.007) је врло 
мала, односно само 0.7% варијансе укупне јачине објашњен је полном разликом. 
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Јачина тешкоћа и пол родитеља 
Испитаник Број 

испитаника 
Аритметичка 
средина 

Стандардна 
девијација 

1 мајка 47 48.53 14.151 

2 отац 35 46.60 9.262 

 

Табела 23: Образац за израчунавање величине утицаја у т – тесту (Ета – квадрат) 
Eta kvadrat = t²/t² + (N1 +N2 -2) 

0.01 мали утицај 
 0.06 умерен утицај 
0.14 велики утицај 

 

Разлике у степену ометености на процену учесталости свакодневних активности: За 
поређење укупних резултата добијених скалом учесталости и степена ометености 
детета (три групе) коришћен је Крускал - Волисов тест као непараметријска техника 
прикладна за поређење резултата зависне промењиве за три или више група (табела 
24). Увидом у табелу види се да је ниво значајности мањи од граничног 0.05 (износи 
0.000) па се може закључити да је разлика у добијеним вредностима зависне 
промењиве између групе умерене, теже и вишеструке менталне ометености 
значајна. Средња вредност ранга највећа је за категорију вишеструке менталне 
ометености (58.92) што одговара највећој вредности зависне промењиве мерене за 
ту групу. Родитељи вишеструко ментално ометене деце имају најчешће свакодневне 
тешкоће. 
 

Табела 24: Крускал – Волисов тест 
Учесталост 

Категоризација Укупан број Средња вредност ранга 

1 умерено ментално ометени 44 32.75 
2 теже ментално ометени 20 45.08 
3 вишеструко ментално ометени 18 58.92 
Укупно 82  

 
Учесталост  

Хи-квадрат 16.071 
Број степени слободе 2 
Ниво значајности .000 

 
Разлике у степену ометености на процену јачине свакодневних активности: Разлика 
између три групе нађена Крускал - Волисовим тестом није статистички значајна (ниво 
значајности = 0.300). Свакодневни изазови и њихов субјективни доживљај 
(самопроцена јачине утицаја) немају везе са степеном ометености. Ако се зна да је 
разлика нађена за скалу учесталости, а не и за скалу јачине, може се закључити да 
родитељска узнемиреност не може бити у директној пропорцији са степеном 
ометености. Најзахтевније и најмање захтевно дете носе приближно једнак терет 
(Табела 25). 
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Табела 25: Крускал - Волисов тест 
Јачина 

Категоризација Укупан број Средња вредност ранга 

1 умерено ментално ометени 44 32.75 
2 теже ментално ометени 20 45.08 
3 вишеструко ментално ометени 18 58.92 
укупно 82  

 
Јачина  

Хи-квадрат 16.071 
Број степени слободе 2 
Ниво значајности .000 

 
Корелација старости детета и учесталости свакодневних тешкоћа: За утврђивање 
корелације између старости, односно узраста детета и учесталости свакодневних 
тешкоћа коришћен је Пирсонов образац (табела 26). Коефицијент Пирсонове 
корелације износи -0.474 што показује постојање негативне корелације, средње 
јачине. Са старошћу детета, смањује се учесталост свакодневних тешкоћа.  
 

Табела 26: Корелација старости детета и учесталости свакодневних тешкоћа родитеља 

КОРЕЛАЦИЈА СТАРОСТИ ДЕТЕТА И УЧЕСТАЛОСТИ СВАКОДНЕВНИХ ТЕШКОЋА 
РОДИТЕЉА 
 Старост 

детета 
Укупан скор 
учесталости 

Пирсонов коефицијент корелације 1 -,474** 

Ниво значајности  ,000 

Старост 
детета 

Број испитаника 82 82 
Пирсонов коефицијент корелације -,474Ж** 1 

Ниво значајности  ,000  

Укупан скор 
учесталости 

Број испитаника 82 82 

 
Корелација старости детета и јачине свакодневних тешкоћа:  За утврђивање 
повезаности старости детета и субјективне оцене јачине узнемирености 
свакодневним тешкоћама, нађен је Пирсонов коефицијент корелације -0.316 (табела 
27). Реч је о постојању негативне повезаности ове две варијабле, средње јачине. Са 
старошћу детета, смањује се осећај узнемирености код родитеља. 
 

Табела 27: Корелација старости детета и јачине свакодневних тешкоћа родитеља 

КОРЕЛАЦИЈА СТАРОСТИ ДЕТЕТА И УЧЕСТАЛОСТИ СВАКОДНЕВНИХ ТЕШКОЋА РОДИТЕЉА 
 Старост 

детета 

Укупан скор 
учесталости 

Пирсонов коефицијент корелације 1 -,316** 

Ниво значајности  ,004 

Старост детета 

Број испитаника 82 82 
Укупан скор Пирсонов коефицијент корелације -,316** 1 
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Ниво значајности  ,004  учесталости 
Број испитаника 82 82 

 

ПРИРОДА ТЕШКОЋА У ВАСПИТАЊУ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ  
У покушају да се расветли природа тешкоћа у васпитању деце са сметњама у развоју, 
конструисан је инструмент Скала перцепције родитељства родитеља деце са 
сметњама у развоју. Инструмент се састоји од двадесет тврдњи за које испитаници 
(родитељи) на петостепеној скали Ликертовог типа изражавају степен слагања у 
распону од потпуног неслагања до потпуног слагања. Минимални степен слагања 
сигнифициран је рангом 1 (уопште се не слажем), ранг 2 добија тврдња са којом се 
испитаник углавном не слаже (углавном се не слажем), ранг 3 показује испитаникову 
несигурност у став (нисам сигуран/а), док рангови 4 и 5 показују сагласност са 
тврдњом где ранг 4 показује да се испитаник углавном слаже (углавном се слажем), а 
највиши ранг обезбеђен је за оне који се у потпуности слажу са задатом тврдњом (у 
потпуности се слажем). Тврдње које су ушле у инструмент узете су махом из 
свакодневног, најчешће неформалног говора родитеља. Неке типичне реченице 
мајки које имају дете са сметњама у развоју су: Мој супруг је лакше прихватио да нам 
је дете ометено у развоју и И дан данас се исплачем због тога што моје дете није као 
и друга деца. Само мали број тврдњи истраживачког је кова и настало је ад хок 
(Уживам да са својим дететом одем у шетњу; Није ми страно да пољубим и помазим 
своје дете). Овакве околности и сасвим лаички упућују на претпоставаку да су 
статистички показатељи анализираних случајева попут аритметичке средине 
предвидљиво високи и скаларне вредности теже високим ранг вредностима 
(углавном се слажем и у потпуности се слажем). Расподела резултата са основним 
статистичким показатељима дата је у табели. 
 
СКАЛА ПЕРЦЕПЦИЈЕ РОДИТЕЉСТВА РОДИТЕЉА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 
Ајтеми Аритметичка 

средина 
Стандардна 
девијација 

(1) Задовољан сам како моје дете напредује у Дневном 
боравку. 

4.28 0.790 

(2)Уживам да са својим дететом одем у шетњу. 4.35 0.760 
(3) Често ми се чини да моје дете може више али 
дефектолози не раде довољно са њим. 

3.13 1.331 

(4) И дан данас се исплачем због тога што моје дете није 
као друга деца. 

3.01 1.559 

(5) Моје дете је на категоризацији показало слабије 
могућности од стварних. 

2.66 1.345 

(6) Избегавам да другима причам о свом детету и нашој 
породичној ситуацији. 

2.28 1.408 

(7) Мој/а супруг је лакше прихватио да нам је дете 
ометено у развоју. 

2.45 1.492 

(8) Знам да је моје дете срећно. 3.77 1.169 
(9) Да други људи толико не загледају моје дете, не бих 
ни ја била узнемирена. 

2.40 1.304 

(10) Свако носи свој крст, а мој је, чини ми се, претежак. 2.97 .581 
(11) Често се питам зашто се баш мени овако нешто 
догодило. 

3.17 1.472 
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(12) Радује ме што моје дете иде у боравак. 4.52 0.820 
(13) Плаши ме помисао како ће моје дете живети када 
мене не буде било. 

4.45 1.032 

(14) Од све деце у боравку, мислим да моје задаје 
најмање проблема стручњацима. 

3.61 0.782 

(15) Потребно ми је више знања да бих се правилније 
односила према детету. 

3.11 1.432 

(16) Понекад разумем родитеље који су помислили да 
своје дете дају у установу. 

2.43 1.334 

(17) Често помислим да ништа горе не може да ме снађе 
после овога. 

2.43 1.397 

(18) Из године у годину, све ми је теже да одговорим на 
потребе мог детета. 

3.22 1.414 

(19) Није ми страно да пољубим и помазим своје дете. 4.20 1.211 
(20) За моје дете је све једно да ли је у друштву вршњака 
или време проводи код куће. 

2.27 1.218 

 

Тврдње са највећим средњим вредностима: У табели 29 рангиране су тврдње које 
носе највеће средње вредности. Ове тврдње су родитељи често високо вредновали 
на скали и оне показују високу сагласност. Тврдња (12): Радује ме што моје дете иде у 
Боравак, има средњу вредност 4.52, (13): Плаши ме помисао како ће моје дете живети 
када мене нема 4.45, (2): Уживам да са својим дететом одем у шетњу 435, (1): 
Задовољан сам како моје дете напредује у Дневном боравку 4.28, док тврдња (19): 
Није ми страно да пољубим и помазим своје дете има средњу вредност 4.20. Оваква 
дистрибуција резултата показује да су родитељи веома задовољни социјалним 
животом своје деце у ванинституционалном оквиру (Дневни боравак), да радо своје 
слободно време проводе са децом, да не осећају стид и да су хабитуирали на 
хомофобичне социјалне реакције. Тврдња (19): Није ми страно да пољубим и помазим 
своје дете, показује да су емоционалне везе родитеља и деце доста јаке и 
експресивне. Родитељи показују и висок степен анксиозности и забринутости за 
егзистенцију своје деце без њихове партиципације (средња вредност чак 4.45). 
Уопште, родитељи се веома слажу са тврдњама које имају позитивну конотацију. 
 

Табела 29 

СКАЛА ПЕРЦЕПЦИЈЕ РОДИТЕЉСТВА РОДИТЕЉА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Тврдње са највећим средњим вредностима 

Ајтеми Аритметичка 
средина 

Стандардна 
девијација 

(1) Задовољан сам како моје дете напредује у Дневном 
боравку. 

4.28 0.790 

(2)Уживам да са својим дететом одем у шетњу. 4.35 0.760 
(19) Није ми страно да пољубим и помазим своје дете. 3.13 1.331 
(13) Плаши ме помисао како ће моје дете живети када мене 
не буде било. 

3.01 1.559 

(12) Радује ме што моје дете иде у боравак. 2.66 1.345 
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Тврдње са најмањим одступањима од средњих вредности: Ако се погледају тврдње 
из табеле 31, које су рангиране по критеријуму минималног одступања од својих 
средњих вредности, уочиће се готово исте тврдње из претходно анализиране табеле 
(29). (2): Уживам да са својим дететом одем у шетњу 0.760, (14): Од све деце у 
Боравку мислим да моје задаје најмање проблема сарадницима  0782, (1): Задовољан 
сам како моје дете напредује у Дневном боравку 0.790, (12): Радује ме што моје дете 
иде у Боравак 0.820. За тврдње које су имале високе средње вредности постоји јака 
интерна конзистентност и њихове вредности се гомилају на високим ранговима 
(мала стандардна девијација). Међутим, тврдња (14): Од све деце у Боравку, мислим 
да моје задаје најмање проблема, стручњацима носи средњу вредност 3.61 и 
релативно ниску вредност стандардне девијације 0.782, што показује да родитељи 
углавном нису сигурни како „случај“ њиховог детета перципирају стручни сарадници 
или се углавном слажу са тврдњом да њихово дете задаје најмање проблема у раду 
са стручним сарадницима. Добро је за очување позитивне слике о себи и 
самопоштовања имати позитивну слику и о свом детету. Из приложених података, не 
би се рекло да је таква слика потпуно нереална. 
 

Табела 31 
СКАЛА ПЕРЦЕПЦИЈЕ РОДИТЕЉСТВА РОДИТЕЉА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Тврдње са најмањим одступањима од средњих вредности 

Ајтеми Аритметичка 
средина 

Стандардна 
девијација 

(1) Задовољан сам како моје дете напредује у Дневном 
боравку. 

4.28 0.790 

(2) Уживам да са својим дететом одем у шетњу. 4.35 0.760 
(12) Радује ме што моје дете иде у боравак. 3.13 1.331 
(14) Од све деце у Боравку, мислим да моје задаје 
најмање проблема стручњацима. 

3.01 1.559 

 

Тврдње  с највећим одступањима од средњих вредности: У табели30 приказане су 
тврдње с највећим одступањима од аритметичке средине. Табела редом приказује 
тврдњу која на скали носи највећу вредност стандардне девијације (10): Свако носи 
свој крст, а мој је, чини ми се, претежак 1.581. Тврдња (4): И данас се исплачем због 
тога што моје дете није као и друга деца има вредност 1.559; вредност стандардне 
девијације за тврдњу (7): Мој супруг је лакше прихватио да нам је дете ометено у 
развоју од мене 1.492, док тврдње (11): Често се питам зашто се баш мени овако 
нешто догодило, (15): Потребно ми је више знања да бих се правилније односила 
према детету, имају вредности 1.472 и 1.432. 
 
СКАЛА ПЕРЦЕПЦИЈЕ РОДИТЕЉСТВА РОДИТЕЉА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Тврдње са највећим одступањем од средњих вредности 

Ајтеми  
15) Потребно ми је више знања да бих се правилније односила 
према детету. 

Највеће вредности 
стандардне девијације 
1.581 

(11) Често се питам зашто се баш мени овако нешто догодило. 1.559 
(10) Свако носи свој крст, а мој је, чини ми се, претежак. 1.492   
7) Мој/а супруг је лакше прихватио да нам је дете ометено у 1.472 
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развоју. 
(4) И дан данас се исплачем због тога што моје дете није као 
друга деца. 

1.432 

 
Већ табеларни преглед и дистрибуција резултата показују да је највећа хетерогеност 
у степену родитељског слагања присутна у тврдњама које се односе на моделе 
прихватања сопственог родитељства. Родитељи сасвим различито прихватају „свој 
крст“, различито описују његову тежину; показују сасвим различит праг осетљивости 
и сентименталности, у различитом степену преиспитују узроке своје судбине. Тврдња 
(7): Мој супруг је лакше прихватио да нам је дете ометено у развоју, има такође 
високу вредност стандардне девијације, али је за тумачење ове дистрибуције 
потребно знати пол родитеља. Пропорције случајева, опажене у свакој од категорија, 
показује табела 32. Резултати испитаних 47 мајки гравидирају на просечној вредности 
3.02, док резултати 35 испитаних очева на 2.77. Већ је резултат просечних вредности 
дат у корист мајки које махом нису сигурне или се слажу са овом тврдњом. 
 

Табела 32: Крускал - Волисов тест Укупан скор на скали перцепције родитељства 
Укупан скор на скали перцепције родитељства 

Категоризација Укупан број Средња вредност ранга 

1 умерено ментално ометени 44 42.81 
2 теже ментално ометени 20 42.53 
3 вишеструко ментално ометени 18 37.17 
Укупно 82  

 
Укупан скор на скали 
перцепције родитељства 

 

Хи-квадрат .770 
Број степени слободе 2 
Ниво значајности .680 

 
34,3% очева се уопште не слаже с тврдњом да су њихове жене лакше прихватиле да 
им је  дете ометено у развоју, док се 36.2% мајки слаже и у потпуности слаже с овом 
тврдњом. Могло би се закључити да су на основу резултата ипак мушкарци, односно 
очеви, они који лакше прихватају чињеницу да имају дете са сметњама у развоју. 
Корелација између степена ометености и перцепције родитељства: За поређење 
укупних резултата добијених Скалом перцепције родитељства и степена ометености 
детета (три групе) коришћен је Крускал - Волисов тест као непараметријска техника 
прикладна за поређење резултата зависне промењиве за три или више група (табела 
32). Како је вредност показатеља хи – квадрата 0.770, за број степени слободе 2 и 
израчунат ниво значајности 0.680 (већи од алфа нивоа 0.05) закључује се да Крускал - 
Волисов тест није открио статистички значајну разлику између поредбених група. 
Прегледом средњих (просечних) вредности рангова група види се да је негативно 
перципирано родитељство на највишем нивоу код категорије умерене менталне 
ометености (42.81), потом код теже менталне ометености (42.53), док је најнижи ранг 
резервисан за категорију вишеструке менталне ометеност (37.17). Корелација између 

дужине похађања Дневног боравка и перцепције родитељства: Крускал - Волисов 
тест није открио статистички значајну разлику између поредбених група (ниво 
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значајности 0.684 > алфа нивоа 0.05). Прегледом средњих вредности рангова група 
(табела 33), утврђено је да је негативно перципирано родитељство на највишем нивоу 
код деце која годину дана похађају Дневни боравак (55.13), док на категорији 1 и 5 
(мање од годину дана и више од пет година) средње вредности рангова износе 39.42 
и 39.94. На најнижем нивоу негативно перципирано родитељство је код категорије 
три – пет година похађања Дневног боравка (39.31). Ови резултати указују на 
претпоставку да родитељи, заокупљени новим утисцима, у почетку нису сасвим 
свесни да њихово дете не похађа „редовну“ школу. Период адаптације на нови, 
ванинституционални систем збрињавања, упознавање са сарадницима, децом, 
просторијама, начином рада и функционисања Дневних боравака јесте динамичан 
период. И као код већине стресних ситуација, свесност и највећа патња долазе тек 
када се ситуација „смири”. 
 
Табела 33: Крускал- Волисов тест Укупан скор на скали перцепције родитељства 

Дужина похађања Дневног боравка Укупан број Средња вредност ранга 

1 мање од годину дана 6 42.81 
2 годину дана 4 42.53 
3 Две-три године 12 37.17 
4 три-пет година 18 39,31 
5 више од пет година 42 39,94 
Укупно 82  

 
Укупан скор на скали 

перцепције родитељства 

 

Хи-квадрат .801 
Број степени слободе 2 
Ниво значајности .670 

 
Корелација између учесталости похађања Дневног боравка и перцепције 

родитељства: Крускал - Волисов тест ни за поређење три групе учесталости похађања 
Дневног боравка није открио значајну разлику у негативном перципирању 
родитељства (ниво значајности 0.670 > алфа нивоа 0.05). Ако се погледају средње 
вредности рангова (табела 34), недвосмислено је да родитељи деце која ретко 
одлазе у Дневни боравак најнегативније перципирају своје родитељство (48,29). 
 
 Табела 34 Крускал - Волисов тест Укупан скор на скали перцепције родитељства 

Учесталост одласка у Дневни боравак Укупан број Средња вредност ранга 

1 сваки дан 47 39.98 
2 повремено 28 42.36 
3 ретко 7 48.29 
Укупно 82 - 

 
Укупан скор на скали 

перцепције родитељства 

 

Хи-квадрат .801 
Број степени слободе 2 
Ниво значајности .670 
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Најмање засићености негативизмом показују родитељи чије дете свакодневно одлази 
у Дневни боравак (39.98). Прихватањем похађања Дневног боравка као обавезе 
(попут школе), родитељи осећају да је њихово дете, на неки начин друштвено 
корисно и да има своју животну окупацију. Ако се зна да се похађањем Боравка 
проширују и продубљују социјалне везе и односи, и деце и родитеља, онда не чуди да 
резултати истраживања недвосмислено потврђују ову здраворазумску претпоставку. 
Међуполне разлике у процени перцепције родитељства: За оређење средње 
врености на скали перцепције родитељства за две различите групе субјеката (мајки и 
очева), коришћен је т - тест за независне узорке. Анализа показује да не постоји 
статистички значајна разлика између средњих вредности учесталости код мајки (М = 
68.40 СД = 7.395) и очева (М = 68.94 СД = 6.240) за ниво значајности 0.729. Ета 
квадрат, као показатељ величине утицаја, указује да је величина разлике између 
група мајки и очева велика (ета квадрат = 0.13). Процентуално, полна разлика 
објашњава 13% варијансе укупне учесталости (0.13 х100% = 13%). 
 
 Табела 35: Т – тест Укупан скор на скали перцепције родитељства 

 

Испитаник Број испитаника Аритметичка средина Стандардна девијација 
1 мајка 47 68.40 7.395 
2 отац 35 68.94 6.240 

 
Укупан скор на скали 

перцепције родитељства 

 

Вредност „т“ -.348 
Број степени слободе 80 
Ниво значајности .729 

 

Међуполне разлике деце у родитељској процени перцепције родитељства: Тстирање 
значајности разлика између пола детета, женски (М = 69.36 СД = 6.665) и мушки (М = 
67.76 СД = 7.147) између средњих вредности јачине показује ниво значајности 0.299 
(0.299 > 0.05) који упућује да не постоји статистички значајна разлика између средњих 
вредности перципираног родитељства код родитеља женског и мушког пола детета. 
Величина разлике између група (ета квадрат = 0.034) је умерена, односно 3.4% 
варијансе укупне перцепције родитељства објашњен је полном разликом деце. 
 

Табела 36:Т- тест Укупан скор на скали перцепције родитељства 

Пол детета Број деце Аритметичка 
средина 

Стандардна 
девијација 

1 женски 45 68.40 7.395 
2 мушки 37 68.94 6.240 

 
Укупан скор на скали 
перцепције родитељства 

 

Вредност „т“ 1.046 
Број степени слободе 80 
Ниво значајности .299 
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Расподела типичних и нетипичних доживљаја родитељства: На процену нормалности 
расподеле резултата добијених Скалом перцепције родитељства добро указује 
неколико статистичких показатеља. Најпре, поређењем две средње вредности, прве, 
израчунате за целу скалу (М = 68.63) и друге, израчунате занемаривањем 5% горњих и 
доњих случајева (М = 68.87) може се закључити да екстремне вредности не утичу 
много на средњу вредност (хистограм 1). За испитивање нормалности расподеле 
послужиће и тест који су изумели Колмогоров и Смирнов. Пошто је ниво значајности 
.002 мањи од .05, претпоставка о нормалности расподеле се мора одбацити. У 
прилогу је дат правоугаони дијаграм који открива да не постоје нетипичне тачке. 
Правоугаоник представља 50% случајева при чему линије које иду из њега показују 
највеће и најмање вредности. Да постоје, нетипичне тачке биле би представљене 
изолованим кружићима.Факторска структура доживљаја родитељства: Од којих 
компонената се састоји родитељство? Колико је фактора који га могу објаснити и 
исцрпети? Да ли је свако родитељство могуће објаснити истим компонентама? Дa 
ли природу тешкоћа у васпитању објачњава доживљај личног породичног унесрећења 
родитеља или фактор оштећене социјалне проходности и интеграције детета? 
Како родитељи недовољно развијене деце доживаљавају своје родитељство? Колико 
је оно специфично и да ли заслужује посебан теоријски третман? Статистичка 
техника факторске анализе може да одговори на ова питања и дилеме. Сажимајући 
велики део информација са Скале перцепције родитељства, екстракцијом мањег 
броја фактора или компоненти појасниће се сама структура родитељства родитеља 
деце са развојним сметњама. Наиме, анализа главних компонената открила је 
присуство неколико фактора али је за анализу најприкладније двофакторско решење 
које објашњава 38.32% укупне варијансе, при чему је допринос прве компоненте 
24.52%, а друге 13.80%. Између та два фактора постоји слаба позитивна корелација 
(0.16). 
 

Табела 37 

Корелација фактора 

 Фактор 1 Фактор 2 
Фактор 1 1.000 0.164 
Фактор 2 0.164 1.000 

 
Главне факторске тежине компоненте 1 дају ставке 11, 10, 13 и 9, док су за компоненту 
2 главне факторске тежине 8, 1, 7, и 4. 
 

Табела 38: Екстраховани фактори и варијабле које их описују 
Фактор обесхрабрења и стида 

Ставка Варијабла Факторске тежине 
11 Често се питам зашто се мени овако нешто догодило. 0.842 
10 Свако носи свој крст, а мој је, чини ми се, претежак. 0.803 
13 Плаши ме помисао како ће моје дете живети када мене 

не буде било. 
. 0.791 9 

9 Да други људи толико не загледају моје дете, не бих ни ја 
био/била толико узнемирен/а. 

0.679 
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Фактор утехе и вере 
Ставка Варијабла Факторске тежине 
8 Знам да је моје дете срећно. 0.795 
1 Задовољна сам како моје дете напредује у Дневном 

боравку. 
0.760 

7 Мој супруг је лакше прихватио да нам је дете 
ометено у развоју 

0.681 

4 И данас се исплачем због тога што је моје дете није 
као друга деца. 

0.532 

 
Из табеле 38 виде се екстраховани фактори са својим најзасићенијим варијаблама. 
Природа тих варијабли и њихов психолошки смисао упутили су на њихове називе. 
Фактор обесхрабрења и стида описују ставке: Често се питам зашто се мени овако 
нешто догодило са највећом факторском тежином 0.842; Свако носи свој крст, а мој 
је, чини ми се, претежак (0.803); Плаши ме помисао како ће моје дете живети када 
мене не буде било (0.791) и Да други људи толико не загледају моје дете, не бих ни ја 
био/ била толико узнемирен/а (0.679). Фактор утехе и вере описују ставке: Знам да је 
моје дете срећно, са највећом факторском тежином 0.795; Задовољан/а сам како моје 
дете напредује у Дневном боравку (0.760); Мој/а супруг/а је лакше прихватио/ла да 
нам је дете ометено у развоју (0.681) и И дан данас се исплачем због тога што моје 
дете није као и друга деца (0.532). Обесхрабрење и стид сложени су од елемената 
преиспитивања (Често се питам зашто се мени овако нешто догодило), срамоте и 
нелагодности (Да други људи толико не загледају моје дете, не бих ни ја био/ била 
толико узнемирен/а), самосажаљења (Свако носи свој крст, а мој је, чини ми се, 
претежак) али и осећаја компетенције и владања са једне и страха, са друге стране 
(Плаши ме помисао како ће моје дете живети када мене не буде било). Утеху и веру 
потпирују објективни показатељи напредка у дететовом развоју (Задовољан/а сам 
како моје дете напредује у Дневном боравку), субјективни осећаји и уверења (Знам да 
је моје дете срећно), осећај жртвовања (Мој/а супруг/а је лакше прихватио/ла да нам 
је дете ометено у развоју), али и свест о друштвеној неједнакости (И дан данас се 
исплачем због тога што моје дете није као и друга деца). Следи оригинална табела 
ротираних факора. 
 

Табела 39:   Фактор 2 

Ставка Варијабла Факторске тежине 

11 Често се питам зашто се мени овако нешто дешава. 0.842  

10 Свако носи свој крст, а мој је, чини ми се, претежак. 0.803  
8 Знам да је моје дете срећно.  0.795 
13 Плаши ме помисао како ће моје дете живети када мене 

не буде било. 
0.791  

1  Задовољна сам како моје дете напредује у Дневном 
боравку. 

 0.760 

7 Мој супруг је лакше прихватио да нам је дете ометено у 
развоју. 

 0.681 

9 Да други људи толико не загледају моје дете, не бих ни ја 
била толико узнемирена. 

0.679  

4 И дан данас се исплачем због тога што моје дете није као 
и друга деца. 

0.556  
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18 Из године у годину, све ми је теже да одговорим на 
потребе мог детета. 

0.549  

4 И дан данас се исплачем због тога што моје дете није као 
и друга деца. 

 0.532 

16 Понекад разумем родитеље који су помислили да дају 
своје дете у неку установу. 

0.507  

 
Након увида у структуру родитељства родитеља деце са сметњама у развоју, добија 
се простор и за теоријске импликације и закључке. Нека у овом покушају 
расветљавања и закључних разматрања водиље буду упитаности са почетка овог 
поглавља.    
                                  
Од којих компонената се састоји родитељство? Родитељство се састоји од, са једне 
стране, компоненте обесхрабрења и стида, простора који је у функцији инхибирања, 
свесности и објективности, а са друге стране компоненте утехе и вере који 
првенствено показују да је прва компонента здрава, витална. Фактор утехе и вере 
има динамичан карактер; он није регулатор понашања и акција већ је разлог разлога 
да се родитељ понаша као родитељ. Тек када родитељ разреши конфликт и комплекс 
обесхрабрења и стида, може очекивати да ће његов унутрашњи елан више покренути 
комплексне системе психолошке одбране који воде сврсисходним акцијама и 
понашањима. Колико је фактора који могу објаснити и исцрпети родитељство? 
Факторска анализа показала је постојање више компоненати које објашњавају 
родитељство, али се најбољим презентерима сматрају два анализирана фактора- 
први, негативан, хладан и болан, други позитиван, терапеутски. Да ли је свако 

родитељство могуће објаснити истим компонентама? Не. Може се претпоставити 
да се свако друго родитељство састоји од биполарног модела али сасвим другачије 
садржине (очекивања и могућности, брига и понос и др. ). Бити родитељ детета са 
сметњама у развоју има специфичан квалитет и специфичне претње. Да ли природу 
тешкоћа у васпитању објашњава доживљај личног и породичног унесрећења 

родитеља или фактор отежане социјалне проходности и интеграције детета? 
Фактор обесхрабрења и стида засићен је ставкама које описују лично и породично 
унесрећење родитеља. Отежана социјална проходност и интеграција детета свакако 
показује свој удео изражен факторским тежинама. Међутим, далеко мањи. С правом 
се може приклонити дисјунктивном тумачењу природе тешкоћа јер су у њеном опису 
готово све ставке с негативном конотацијом и акцентом на доживљаје властитог и 
породичног унесрећења. И у случају идеалне социјалне политике, највећи терет 
родитељства био би властити доживљај. Како родитељи деце са развојним 
сметњама доживљавају своје родитељство? Ово питање захтева најисцрпнији 
одговор. Сваки родитељ је непоновљив, у својој родитељској улози показује нешто 
што нико други не показује на исти начин и у истој мери. Неке потезе вуче 
интуитивно, неке с добрим разлозима. Како родитељ ментално недовољно 
развијеног детета доживљава своје родитељство, у многоме зависи од начина на које 
прихвата остатак животних изазова. Међутим, родитељство је подручје с 
најосетљивијим тлом, па се не сме извести једнострани закључак да је прихватање 
инвалидитета равно прихватању неког другог породичног, пословног или 
финансијског дефицита. Оно што обележава децу са сметњама у развоју, јесте 
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извесна стигматизација и родитељи су тога свесни. Нека деца никада неће научити да 
читају, пишу, одржавају самостално хигијену, да се сама врате кући, али ниједно дете 
неће никада радити исто што и остала деца из редовне популације. Инклузија, 
насупрот интеграцији, показује да је друштво прихватило хендикеп. Сваки родитељ 
зна, и то је окосница њиховог доживљаја родитељства, да интелектуални хендикеп 
није пролазан већ трајан. Колико је родитељство деце са сметњама у развоју 
специфично и да ли заслужује посебан теоријски третман? У досадашњој 
педагошкој литератури готово да нема места овој проблематици. Породице с 
дететом са сметњама у развоју нису усамљени примери, нису чак ни мањина исто 
толико колико нису ни већина. Оне су реалност сиромашних, необразованих, али и 
ситуираних и високо образованих. Ово подручје тражи своје место у литератури, 
друштву и животу. Оно заслужује посебан теоријски третман, али не тражи посебно 
место у друштву и животу. 
 
ЗАКЉУЧАК 
Истраживање природе и порекла тешкоћа у васпитању деце са сметњама у развоју је 
за расветљавање и сагледавање родитељства из перцепције самих родитеља. Неке 
особине родитељства могле су предвидети истраживачке хипотезе, док друге нису 
издржале емпиријску проверу. Анализирани подаци потврдили су повезаност 
учесталости и интензитета родитељских искустава, што упућује на закључак да 
објективне тешкоће у васпитању прати субјективни доживљај нелагодности. 
Провером величине утицаја објективних тешкоћа у васпитању и субјективног 
доживљаја који га прати код мајки и очева, нађено је да полна разлика родитеља није 
одлучујућа те да је мали проценат варијансе објашњава. 
 
Родитељи вишеструко ментално ометене деце имају најчешће објективне тешкоће, 
али је јачина нелагодности и узнемирености (субјективни доживљај) ипак једнако 
присутна код свих родитеља. Степен менталне ометености није у директној 
пропорцији с родитељском анксиозношћу и узнемиренишћу. Резултати добијени 
скалом свакодневних тешкоћа родитеља, показују да се са стварношћу детета 
смањује учесталост свакодневних тешкоћа, али и осећај узнемирености који га прати. 
Скалом перцепције родитељства родитеља деце са сметњама у развоју требало је 
испитати природу тешкоћа у васпитању деце са развојним сметњама и тиме 
одговорити на један од истраживачких задатака. Почетна хипотеза, која је смерала 
да да подједнаку тежину доживљају личног и породичног унесрећења родитеља и 
отежане социјалне проходности и интеграције детета у тумачењу природе тешкоћа у 
васпитном процесу, недвосмислено је одбачена. Наиме, са правом се може 
закључити да природу тешкоћа у васпитању деце с развојним сметњама објашњава 
доживљај личног и породичног унесрећења родитеља. Родитељство више оптерећују 
интризични фактори него спољашни екстризични фактори. И у условима идеалне 
социјалне климе и политике, породица би најтеже носила терет „ свог крста“. То, 
свакако, не значи да добри социјални програми немају удела у бољој адаптацији 
породице на хронично стање детета, али значи да ова проблематика заслужује 
далеко јачи психолошко педагошки третман и подршку. Испитивањем везе између 
степена ометености детета и перцепције родитељства, није откривена статистичка 
значајност. Ипак, негативно перципирано родитељство је на највишем нивоу код 
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категорије умерене менталне ометености („ најлакше“  категорије у истраживању), 
што може објаснити појачан фактор наде и вере. Анализом података, утврђено је да 
не постоје нетипичне (екстремне) тачке у доживљају родитељства, али и да се 
доживљаји родитељства не дистрибуирају сасвим нормално. Структура доживљаја 
родитељства објашњена је двофакторским решењем, фактором обесхрабривања и 
стида, с једне стране, и фактором утехе и вере, с друге стране. 
 
Из интерпретације истраживања, можемо пронаћи корисна упутства и савете који се 
тичу педагошког рада с децом с развојним сметњама. Ако узмемо у обзир да су 
васпитање у породици и васпитање у школи и читавом васпитно-образовном процесу 
повезни нераскидивим нитима, сасвим је јасно колики је значај у сталној интеракцији 
и сарадњи између васпитно-образовне установе и родитеља. Нико више није 
заинтереован од родитеља да помогне детету које има сметње у развоју. Зато, и 
родитеље деце и децу са развојним сметњама треба посматрати са становишта 
повећаног реализма, што подразумева постављање задатака и родитељима и школи 
који имају реалне изгледе да се и операционализују. Васпитачи, учитељи и наставници 
би требало да знају да је неопходно да свако дете са развојним сметњама опишу 
терминима индикације и алокације. Овакав опис треба да садржи и анализу 
породичне ситуације и социјалне последице развојне сметње. С обзиром да принцип 
индивидуализације и диференцијације у педагошком раду представља једно од 
главних аспеката савремене наставе, требало би га спроводити и у раду са децом са 
развојним сметњама. Почетак рада са оваквом децом лежи у интервенцијама у 
породици деце и у раду са самом децом. Брунер је рекао да „[...] 'бити спреман' за 
учење детета вештини управо значи бити већ опремљен другим потребним 
вештинама“ (Брунер према Ераковић; 1990: 45). 
 
 
 

Литература: 

 
• Бронфенбренер, Ј. (1997): Екологија њудског развоја. Београд: Завод за уџбенике и 

наставна средства.  
• Бразелтон, Т и Крамер, Б. (2002): Драма раног везивања. Београд: Завод за уџбенике и 

наставна средства. 
• Вујаклија, М. (1980): Лексикон страних речи и израза. Београд: Просвета. 
• Грандић, Р. (2006): Прилози породичној педагогији, треће издање. Нови Сад: Савез 

педагошких друштава Војводине.  
• Грандић, Р. (2006): Глобализација и људска права, избор текстова. Нови Сад: Савез 

педагошких друштава Војводине. 
• Ераковић, Т. (1990): Покажи ми па ћу знати! Нови Сад: Дневник. 

• Ераковић, Т. (1999): Основи специјалне педагогије са методиком. Сомбор: Учитељски 
факултет. 

• Crnic KA and Booth CL (1991): Mother’s and father’s perceptions of daily hassles of parenting 
across early childhood, Journal of Marriage and the Family, 53, 1043 -1050. 

• Хрњица, С. ( 1991) : Ометено дете, Београд,  Завод за уџбенике. 
• Хрњица, С. (1997): Дете са развојним сметњама у основној школи. Београд: Учитељски 

факултет.  



Милутиновић: ПРИРОДА И НЕКИ УЗРОЦИ ТЕШКОЋА У ВАСПИТАЊУ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
98 

• Хрњица, С.( 2011) : Деца са сметњама у развоју- потребе и подршка, Београд, Републички 
завод за социјалну заштиту. 

• Heekin, Š. i P. Mengel (1997): Нови пријатељи, Загреб, Мали професор.  
 
 
 
Биографска нота: 

 
Србијанка Милутиновић је студије високе школе за образовање васпитача завршила 
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КОНФЕСИОНАЛНО ПРАВОСЛАВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ТРАНСИЛВАНИЈИ  У 

ПЕРИОДУ АУСТРОУГАРСКОГ ДУАЛИЗМА 
 

 
Резиме: У раду је приказан развој образовања на румунском језику у 
верским школама са простора Трансилваније у периоду након потписивања 
Аустро-угарске нагодбе из 1867. године.  Школски закони који су донети у 
Угарској у следећим годинама, све до избијања Првог светског рата, нису 
ишли на руку образовању на језицима немађарских народности зато што је 
режим помоћу њих покушавао да спроведе своју асимилаторску политику. 
Верске (конфесионалне) школе су се налазиле под надзором румунске 
православне митрополије са седиштем у Сибиу, која је покушавала да 
осигура што боље услове за нормално функционисање наставе на 
румунском језику, издржавањем учитељских школа и организовањем 
течајева за просветне раднике, штампањем школских уџбеника и 
подржавањем свих облика просветне делатности, на шта је наилазила на 
велики број проблема материјалне, правне, стручне и политичке природе. 
Ситуација је била најтежа за време Првог светског рата, а до побољшања ће 
доћи постепено, у првим послератним годинама, када је, услед ујдињења 
Трансилваније с Румунијом, и престала потреба за постојањем верских (као 
националних) школа, тако да су оне укинуте.  
 

Кључне речи: образовање, дуализам, уџбеници, верске школе, закони. 

 

 

Уводне напомене 

 
Васпитање и школство у Трансилванији су у модерно доба представљали предмет 
озбиљних истраживања и анализа, полазећи од премисе да је образовање било, и још 
увек јесте, један од основних фактора развоја људског друштва (Istoria învăţământului 
din România. Compendiu, 1971). У овом раду ћемо усмерити нашу пажњу на румунско 
верско образовање у годинама аустроугарског дуализма (1867-1918)2. 

                                                           

1 florin.dobrei@yahoo.com <florin.dobrei@yahoo.com> 
 2 Ово питање је представљало предмет великог броја истраживања, видети о томе: Onisifor Ghibu, Şcoala 

românească din Ungaria în anul 1911, Sibiu, 1912, 32; Idem, Viaţa şi organizaţia bisericească şi şcolară în 
Transilvania şi Ungaria, Bucureşti, 1915, 206; Ioan Lupaş, Istoria bisericească a românilor ardeleni, ed. a II-a, Cluj-
Napoca, 1995, 277; Enea Hodoş, Cercetări cu privire la trecutul şcoalelor confesionale ortodoxe româneşti din 
Ardeal, Sibiu, 1944, 212 str.; Vasile Popeangă, Şcoala românească din Transilvania în perioada 1867-1918 şi lupta 
sa pentru unire, Bucureşti, 1974, 221; Traian Valentin Poncea, Lupta românilor din Transilvania împotriva 
legislaţiei învăţământului în timpul dualismului austro-ungar, în rev. „Marisia”, Târgu Mureş, an XI-XII, 1981-
1982, 279-287; Vasile Pop, Contribuţie documentară privind istoria şcolilor româneşti din Transilvania, în rev. 
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Румунско образовање у очима режима 

 
Одмах након парафирања дуалистичке нагодбе из 1867, угарска влада је почела 
отворено да се меша у питања која су се односила на румунску наставу. Тако је 
следеће године усвојен „Закон бр. XXXVIII“ о којем се много расправљало (познат и 
као Закон Етвеш), који је потврдио право свих цркава да оснивају и одржавају 
сопствене образовне установе; у том смислу су били наметнути следећи услови: 
одржавање државне контроле, обавеза похађања наставе за децу између 6-12 година 
и продужене наставе за децу до 15 година; учитељи су били обавезни да заврше неке 
стручне течајеве итд; такође, утврђени су и услови које је требало да испуњавају 
школске зграде, наставни предмети и одређена дужина школске године (Istoria 
românilor VII/1, 2003). Према томе, поред верских школа, закон је предвиђао и 
оснивање двеју нових категорија образовних установа, а то су државне и општинске 
школе, на мађарском наставном језику. Пошто су зависиле од државе, општинске 
школе су издржаване од стране сеоских заједница; уколико у року од шест година од 
доношења закона нису били испуњени услови за рад (иначе, изузетно захтевни), 
влада је могла наредити њихово затварање; једна таква наредба, коју је  22. фебруара 
1873. донео министар вера и јавног образовања Агоштон Трефорт, предвиђала је 
повећање „стандарда“ верских школа, али без финансијске помоћи од стране 
државе (Lazăr, 2002).  
 
Следили су и други закони. Тако је 3. маја 1873. цар Фрања Јосиф санкционисао „Закон 
бр. XXXИИ о пензионисању учитеља и свештеника“, којим су верници и њихови 
учитељи били у обавези да дају допринос за пензиони фонд. Још један школски закон 
је проглашен 10. јуна 1876 („Закон бр. XXVIII“), којим су краљевски инспектори из 
жупанијских седишта добили задатак да контролишу наставне програме, уџбенике и 
наставна средства која су се користила у свим типовима школа. Други задатак је био  
да се „конфискују књиге и наставна средства које је режим забранио“. Само у току 
1877. била су забрањена 47 уџбеника  и школска атласа (Lazăr, 2002). Судбина 
румунских верских школа је тако остављена на милост и немилост властима, јер, како 
се 1878. жалио прота Јоан Папију из Деве, краљевски инспектор Рети Лајош „није 
видео и не види црњу тачку на школској карти ове жупаније, Хунедоаре, као што је 
румунска гимназија у Браду и граничарска школа у Добри“ (Hodoş, 1944). 
 
Како идеја о унитаристичкој угарској држави, потврђена дуалистичком нагодбом, 
није могла бити спроведена у дело без мађаризације народа који су ту живели, 
одлуке донете „Законским пројектом бр. XVIII“ из 1879. су представљале почетак 
једног великог низа законских одредби које су имале за циљ однарођивање. За 
почетак, поменути закон је предвиђао предавање мађарског језика као обавезног 
наставног предмета у свим педагошким и народним  школама у којима се настава 

                                                                                                                                        

„Marisia”, Târgu Mureş, an XIII-XIV, 1984, 185-205; Stelian Mândruţ, Învăţământul comunal elementar din 
Transilvania între anii 1867-1918, u časopisu „Crisia”, Oradea, an XIX, 1989, 265-287; Liviu Maior, Politica şcolară 
a guvernelor maghiare faţă de români (1900-1914), u „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie”, Cluj-
Napoca, an XXX, 1990-1991, 123-138; Valeria Soroştineanu, Şcoala confesională ortodoxă în viziunea 
mitropolitului Ioan Menţianu, u monografiji Mitropolitul Ioan Meţianu (1828-1916), Zărneşti, 2004, 14-45 itd. 
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није одвијала на мађарском језику; сви учитељи који нису познавали овај језик су били 
у обавези да га науче у року од четири године, после чега би полагали 
квалификациони испит. Упркос протестима, пројекат је био изгласан. Штавише, 1883. 
је усвојен још један сличан закон, којим се уводи обавезно учење мађарског језика и у 
румунским школама које се налазе под надзором Цркве, са обавезом професора да 
усвоје тај језик; субвенције које су стизале из Румуније су укинуте. Од 1891, такође 
самовољно, у предшколско образовање је уведен мађарски као језик конверзације 
(Mândruţ, 1989).  Кршења закона су била честа. 
 
Законом бр. XXVI из 1893. држава је покушала да регулише питање учитељских плата; 
у то време су се плате утврђивале у зависности од броја породица  по „црквеним 
општинама“, одлука саопштена једним циркуларним писмом Конзисторија 
Архидијецезе у Сибиу из 1884. Принцип је био једноставан: тамо где је било најмање 
90 породица, учитељска плата је износила 300 флорина. Влада је, међутим, спремала 
нову клопку, пошто у случају када сеоска заједница није била у стању да осигура 
учитељу легалну плату, овај је био принуђен да затражи помоћ од државе, која је тако 
могла да интервенише у проблемима дотичне школе, на административно-
дидактичком плану. 
 
Други покушаји „реформисања“, којима се тежило укидању румунских школа, били 
су везани за име грофа Алберта Апоњија, министра вера и јавног образовања. Тако је 
1907. године утврђена минимална плата једног учитеља, без обзира на тип школе у 
којима су запослени, на 1000 круна, са могућношћу додавања процента на стаж, 
сваких пет година. Добар на први поглед, закон није значио ништа друго до 
интенсификацију политике однарођивања, пошто се још само мали број румунских 
школа могао сам издржавати; из тог разлога, највећи део њих је био замењен 
општинским или државним школама. Најтежа дужност, која је била наметнута 
румунским учитељима, било је, међутим, развијање и учвршћивање код ученика духа 
оданости према угарској држави и свести о њиховој припадности угарској нацији 
(Мâндруţ, 1989). Заклетва, коју је требало да дају као „јавни службеници“, гласила је: 
„Ја, ... (име и презиме н.н.), редовни учитељ, кунем се живим Богом да ћу се према 
Његовом Величанству, мом апостолском краљу, према мојој уграској држави и према 
њеном уставу, понашати са јаком и неколебљивом вером, да ћу чувати законе 
државе, законске обичаје, законске уредбе државних власти. Такође, обавезе које 
иду уз мој учитељски позив ћу увек извршавати савесно, верно и брижљиво, и да ћу 
омладину која ми је додељена да бринем о њој васпитавати у духу љубави према 
угарској држави. Тако нека ми Бог помогне“ (Triteanu, 1919). 
 
У таквим условима, митрополит Јоан Мецијану је 27. септембра 1907. упутио 
циркуларно писмо свим ердељским православним протопрезвитератима, у којем 
указује да „упркос спровођењу у дело члана Закона бр. XXVII из текуће 1907. године , 
који се односи на учитељске плате, нашим црквеним општинама, које подржавају 
верске народне школе, наметнута је једна врло тешка ситуација, нарочито када је реч 
о повећању учитељских плата, ако ћемо разумети да је Школа саставни део Цркве, да 
су Школа и Црква за нас највреднија блага која су нас одржала у прошлости и која ће 
нас подржавати и у будућности, ако ћемо их и ми подржавати, онда је свака жртва 
добродошла како би их оставили у наследство нашим потомцима. Има нас много и 
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уколико будемо развијали јаку вољу да жртвујемо по могућности савез са народом и 
сваки од нас, почевши са архијерејима и другим црквеним великодостојницима, све 
до протопрезвитера, професора, свештеника и учитеља, затим других наших јавних и 
приватних чиновника, као што су адвокати, трговци, индустријалци, до сопственика и 
других наших угледних људи, плате које тражи закон, макар само у нашим већим 
парохијама, могле би да подрже наше верске школе и без државне помоћи“3. 
Статистички резултати то потврђују, на пример у жупанији Хунедоара, након ступања 
на снагу Закона бр. XXVII из 1907, у року од свега неколико месеци 39 православних 
школа било да су затворене, било да су претворене у општинске школе; до 1911. број 
укинутих образовних јединица се попео на 134, са 79% неписмених на нивоу жупаније, 
тако да је 1912. остало само 90 народних школа.  
 
Највећи број мера које је предузела угарска влада је директно погодио румунско  
образовање. На пример, када је реч о плаћању учитеља, Закон Етвеш из 1868. је 
предвиђао минималну плату од 399 флорина, осигурану такозваном „културном 
дажбином“ или „арунком“, евалуирану на максимум 5% пореза који је свака општина 
давала држави. Подела квоте се спроводила самовољно, по кућама, са једнаким 
сумама, без вођења рачуна о материјалним могућностима сваке породице. Године 
1873. су уведени „квинквинали“, повећања плате на сваких пет година. Исте године је 
Конзисторијум у Сибиу затражио да се плате издвоје из општинских каса, под 
директном контролом Митрополије; дана 10. маја 1883. она је прогласила следећи 
начин утврђивања плата: а) 150 флорина за учитеље из црквених општина са мање од 
50 породица; б) 200 флорина тамо где је било између 50 и 70 породица; ц) 250 
флорина тамо где је било између 70 и 90 породица; д) 300 флорина (минимум који је 
утврдила држава) у насељима са преко 90 породица. У следеће две деценије, 
минимална плата се повећала на 600 круна. Апоњијев закон из 1907, који је директно 
ударио на румунске основне школе, повећао је овај минимални плафон на 1000 круна. 
У тим условима, многобројне школе, како православне тако и унијатске, након 
каталогизације да су „незадовољавајуће“, биле су или затворене, или претворене у 
државне школе (Hodoş, 1944; Triteanu, 1919). За „Апоњијеву епоху“, репрезентативна 
је деструктивна активност угарских школских инспектора Карољи Денеша из Деве и 
Бенко Андраша из Брада (жупанија Хунедоара), који су у року од свега три године 
(1907-1910) затворили чак 135 основних школа; у истом периоду, у суседном 
протопрезвитерату са седиштем у Деви, број народних православних школа је опао 
са 22 на 12 (Micu, 1913). 
 
Верско образовање у годинама „Великог рата“ 

 
Почетак Првог светског рата, а пре свега повлачење румунске војске у јесен 1916, 
били су оцењени од стране режима као добра прилика за дефинитивно решавање 
проблема верских школа. Прва мера била је мобилизација и слање на фронт 357 
учитеља; још 158 учитеља је било проглашено способним за војску. Према томе, више 
од две трећине њих, односно 515 учитеља од укупног броја од 763, били су послати да 

                                                           

3 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Hunedoara, fond „Protopopiatul Ortodox Orăştie”, dosar 1, 1907, f. 
1-2. 
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се жртвују за ствар која није била њихова. Многи од оних који су остали код куће 
вукли су се по „звучним“ процесима, да би затим били осуђени, на основу фиктивних 
оптужби за „издају“, на тешке године тамнице или изгнанства у Шопроњ, Сомбор или 
Велики Бечкерек (Матеи, 1915). На пример, учитељ Ромул Мунтеану из Глодгилешта 
(жупанија Хунедоара) био је осуђен зато што је међу сељанима ширио идеју да би 
велики намети које ови плаћају били мањи уколико би се Трансилванија ујединила с 
Румунијом. Други учитељ из Хунедоаре, Николае Војна из Вајдеја, био је затворен у 
Сибиу зато што је на свечаности затварања школске 1915/1916.  наводно изјавио пред 
ученицима: „Дај Боже да идуће године више немате потребе за њим (мађарским 
језиком н.н.)!“; штавише, пошто је „ширио дакорумунска осећања“, власти су га 
сматрале неподобним за грађанина угарске државе.  На суђењу, које је одржано у 
Деви јануара 1918, он је храбро изјавио да „неће проћи година и моћи ћемо да 
причамо румунски“. За „активност против државе“, „неверство према држави“, или 
„непатриотски став“, били су осуђени учитељи Јоан Мога из Винере (данас у жупанији 
Алба), Јоан Бранковеану из Хунедоаре и читава породица покојног учитеља Георга 
Шандора из Лупенија (Lupu, 2008).  
 
Друга мера која је предузета 1917. на иницијативу поменутог министра Апоњија, 
односила се на стварање такозване „културне зоне“, односно преласка у надлежност 
државе румунских школа са јужних и источних граница Трансилваније (Бистрица-
Насауд, Треј Скауне, Брашов, Фагараш, Трнава Маре, Сибиу, Хунедоара и Караш-
Северин); уместо њих, следило је оснивање 1600 државних основних школа и 800 
вртића. Истовремено је би постављен и „школски комесар“ у лику барона Емила 
Хорвата Петричевића, који је био задужен да прати етатизацију школа. Поред тога, 
јула 1918. декретована је експропријација школских некретнина из поменуте „зоне“; 
велики број просветних радника мађарске националности је био послат на „линију 
Карпата“ како би преузели румунске основне школе у име државе (Micu, 1913; 
Triteanu, 1919; Ghibu, 1915; Păcurariu, 2008). Тек је 1. децембра 1918, уз допринос 
румунских православних учитеља (Lupu, 2008; Şuiaga, 1993), стављена тачка на те 
самовољне мере и на покушаје денационализације.  
 
Правци развоја румунског образовања 

 
Упркос историјско-политичком контексту потпуно неповољном за развој румунског 
образовања и, његовим посредством, неговању националних осећања, православне 
верске школе су у годинама аустроугарског дуализма познавале узлазну динамику; 
заслуге припадају највећим делом сибињским архијерејима Андреју Шагуни (1848-
1873), Мирону Роману (1874-1898) и Јоану Мецијануу (1898-1916). 
 
Тако је Инструкцијом за учитеље нормалних и капиталних школа из Румунске 
православне митрополије у Угарској и Трансилванији (1869) митрополит Андреј 
Шагуна заменио старе називе школских „департмана“ оном „округа“, набрајајући у 
једном циркуларном писму наставне предмете (са назнаком броја часова) који су 
требали да буду предавани у четири разреда народних школа: Веронаука, Матерњи 
језик (Читање, Писање, Буквар и Граматика), Мађарски језик (Буквар и Граматика), 
Физика и Природна историја, Географија и Историја, Права и обавезе грађана, Рачун, 
Привреда, Певање и Гимнастика. Учитељски течајеви, поред оних додатних (изборни 
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течајеви мађарског језика), следили су исту структуру „округа“. Теме за разговор, 
унапред одређене и темељно припремљене, потврђене извештајима школских 
инспектора, приказивале су једну детаљну слику ситуације у образовању у сваком 
„округу“. 
 
Повезана својим циљевима са овом врстом течајева, али са другачијом формом 
организације, са великим бројем учесника и са знатно већим бројем активности, била 
су учитељска удружења. Њихов циљ је био да бране опште интересе учитеља и 
њихово професионално усавршавање. У условима јачања дуалистичког аутроугарског 
режима, који је гледао са неповерењем све румунске активности ове врсте, 
учитељска удружења нису издржала више од две деценије, и то у периоду између 
1878. и 1989.  
 
У покушају да се основном образовању да што боља административно-правна 
основа, на конзисторијалним седницама су се доносили разни прописи, које је 
Архидијецезална штампарија стављала на располагање румунским учитељима у виду 
брошура4. На пример, у циљу смањења броја неписмених, министарском уредбом од 
24. септембра 1870, која је усвојена на седници православног конзисторијума исте 
јесени, поново је скренута пажња свештеницима и учитељима на проблем оснивања 
„школа“ за одрасле, свих годишта и оба пола, са полагањем неких испита током 
фебруара-марта. Иако су поново покренуте на синодима из 1872. и 1873, уредбе су „у 
потпуности остале мртво слово на папиру“ (Lupaş, 1995). Од 1908. је уведен завршни 
испит за основну школу, с правом школске установе да изда школска сведочанства 
(Borza, G., Borza, C., Borza-Popescu, M., 2007).  
 
Међу мерама, које су имале намену да стимулишу и побољшају верско образовање, 
налази се и забрана напуштања школе и изостајања са наставе; у једном циркуларном 
писму проте Крајника из Добре (жупанија Хунедоара) из 1887. године тражило се „да 
ниједно дете не буде ослобођено похађања наставе без неког легалног разлога“. 
Такође, 1911. године је Конзисторијум у Сибиу одлучио да свака верска православна 
школа изабере свог духовног заштитника и да се та слава обележи и једном 
културно-верском приредбом, са васпиним и моралним циљем. Истовремено, на 
интервенцију будипенштанске Владе, уведена је и такозвана „Приредба птица и 
дрвећа“, повезана са годишњим пролећним екскурзијама, које су ученици требали да 
организују у околини. Почевши са 1915. годином, организовано је и неколико кантина 
и школских задруга (Ghibu, 1915). 
 
У циљу побољшања квалитета образовања, многобројне школе су биле снабдевене 
народним библиотекама (Lupu, 2008). Затим, у духу Закона из 1868, државни органи 
су затражили од руководства општина да дају „погодна места за школске баште“; 
министар Трефорт је обновио ове уредбе 1872. и 1875. године. Питање ових башти, 
присутно још од 1857. године на дневном реду Конзисторија у Сибиу 

                                                           

4 На задњим страницама Календара Архиепископије Сибиуа су се сваке године објављивале и 
листе статута, прописа И школских уредби које су биле на снази (штампане у виду брошура), као 
и њихова цена (у крунама).  
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(реактуализовано затим на седници од 21. фебруара 1876), није могло бити решено 
брзо и практично. Иако су учитељи који нису имали стручна знања били упућени да 
похађају практичне течајеве које су предавали квалификовани професори и да 
редовно читају школске „новине“, у већини случајева упутства нису примењивана 
практично. Путовања, екскурзије, културне приредбе, позоришне представе и хорске 
приредбе – многе од њих су уживале подршку локалних певачких друштава – 
употпуниле су низ мера које су имале за циљ побољшање активности и квалитета 
наставног процеса (Lupu, 2008).  
 
У својству аутора, како митрополит Андреј Шагуна, тако и његови сарадници су се 
трудили да подигну на највиши ниво стандард коришћених уџбеника, од којих су 
многи написани пре 1867: Румунски буквар аутора Саве Поповића Барцијануа (1851), 
Библијска историја за школарце Саве Поповића Барцијануа (1851), Румунска 
граматика (1852), Књига за конверзацију и Немачко-румунски речник Саве Поповића 
Барцијануа (1853), Аритметика са цифрама Висариона Романа (1855), Немачки буквар 
за румунске школе Саве Поповића Барцијануа (1857), Учитељ и народ Атанасија 
Мариенескуа (1859), Историја Аустрије Висариона Романа (1859), Црквена историја 
(два тома) Андреја Шагуне (1860), Руковођење за Буквар Захарије Бојуа (1862), Рачун 
за народне школе Јоана Попескуа (1864), Румунска стенографија Димитрија Ракуча 
(1864), Читанка Захарије Бојуа, Румунска граматика Николаја Михалцеануа (1865), 
Практична знања о обрађивању школске баште Павела Васића (1867), Елементи 
патриотске и светске историје за румунске народне школе Захарије Бојуа (1869), 
Антрополошки катехизам Павела Васића (1870), Географија земаља под угарском 
круном у вези са основним елементима географије света за потребе румунских 
народних школа Д. Варне (1872), Прва читанка (1875) и Друга читанка Јоана Попескуа 
(1875), Метрички систем Василе Петрија (1876) итд. 
 
Што се тиче квалификације учитеља, свестан чињенице да су за промовисање културе 
румунског народа потребни како просвећени свештеници, тако и добри учитељи, 
Шагуна је 1846. продужио „клирикални течај“ у Сибиу са шест месеци на годину дана; 
из њега се 1850. развио Теолошко-педагошки институт. Године 1853. је основана 
посебна „педагошка секција“, са једном годином студирања и апсолвентима четири 
гимназијска разреда. Течај је 1862. продужен на две, а 1879. на три и 1907. на четири 
године, и то је остало на снази до 1919, када је, издвајањем из теолошке секције, 
педагошка секција претворена у Нормалну школу „Андреј Шагуна“.  Поред ових 
течајева, будући учитељи су се могли школовати и у арадској Препарандији (која је 
основана 3/15. новембра 1812, са трајањем студија од 15 месеци, односно две године 
од 1814, три од 1876; те године педагошка и теолошка секција су се сјединиле у 
јединствени „Теолошко-педагошки дијецезални институт“), на педагошкој секцији у 
Карансебешу (основане 1874. као саставни део локалног Теолошко-педагошког 
института, са трајањем од две године, односно четири од 1896), или на румунској 
секцији Препарандије у Деви (основане 1870. са студијама у трајању од три године) 
(Lazăr, 2002). Као учитељи су били прихваћени и неки апсолвенти гимназије или 
државне школе (уз услов похађања неких шестонедељних течајева, који су се 
одржавали преко лета у главним урбаним центрима Трансилваније), свештеници или, 
чак, интелектуалци из руралне средине; до 1918. проценат ових суплената је био 
доста висок, зато што је број квалификованих просветних радника био знатно испод 
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потребног. Један извештај за школску 1883/1884. годину показује да је од 368 учитеља 
њих 93 било неквалификовано, а њих 137 су били супленти. 
 
Фундаменталну улогу у подржавању румунског верског образовања имало је, 
почевши са 1861. годином, „Траансилванско удружење за румунску књижевност и за 
културу румунског народа“ (Астра). На годишњој скупштини која је одржана 1900. у 
Херкуланама, одлучено је повећање броја секција са 3 на 5: литерарне, историјске, за 
природне и физичке науке, школске и привредне. Главни задаци школске секције 
били су истраживање румунског образовања на простору  Карпата, стимулисање 
научних активности у сфери педагогије, организовање течајева за одрасле итд. Од 
1909. наметнуло се питање обавезе учитеља и професора да буду активни у овој 
секцији, а утврђени су и други императиви: уједначавање школске терминологије, 
састављање нових уџбеника и организовање неких систематских румунских 
бибилиотека. Од 1914. секција је константно подржавала тежње ка униформизацији 
образовања са обе стране Карпата; терминологија која је важила у Румунији почела је 
да се користи и у румуским школама у Трансилванији (Lupu, 2008). 
 
Постојали су, међутим, и многобројни проблеми, као „недостаци у нашим школама“ 
из Ораштије, које је 24. јануара 1891. архиепископски викар Иларион Пушкарију из 
Сибиуа пријавио локалном проти Николају Поповићу (1838-1895): „1. Црквени одбори 
нису на висини задатка; у највећем броју случајева ови покушавају да избегну закон 
када је реч о похађању наставе, превиђајући ову обавезу у циљу стицања 
популарности. Као доказ даје један извештај о непохађању наставе у Винереа. 2. 
Недостају школске зграде, доказ је општина Пишкинци, где је школа морала да буде 
затворена; ту народ ничим не даје допринос образовању. 3. У општини Бинцинци 
(данас Аурел Влајку н.н.) новембра месеца није било наставе зато што је био 
постављен неквалификовани учитељ, пијаница. 4. Учитељски приходи су веома мали, 
више као нека милостиња, зато се учитељи тешко налазе. 5. Нема учитеља у 
општинама Мартинешти, Тамашаса, Динку Маре, Магура и Околишул Мик“5. Траже 
се хитне мере за побољшање ситуације. 
 
Праскозорје великих промена 

 
Проглашење уједињења Трансилваније с Румунијом 1. децембра 1918. је 
представљало велику прекретницу када је реч о историји румунских верских школа; 
стари захтев о школовању на матерњем језику сада је постао могућ. Занемарена у 
тешким годинама Првог светског рата, настава је почела тек почетком 1919. 
Циркуларним писмом бр. 104 од 10. јануара 1919. Конзисторијума Архидијецезе у 
Сибиу, затражено је да „наши нижи органи, свештеници и учитељи, сматрају да је 
њихова главна и света обавеза сређивање школских зграда и почетак школске 
наставе, зато што се у многим нашим сеоским школама, подигнутим и издржаваним 
уз велике жртве, не одвија никаква настава и деца наших верника су препуштена 
судбини, без светлости знања, на срамоту родитеља, на њихову штету и штету целог 

                                                           

5 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Hunedoara, fond „Protopopiatul Ortodox Orăştie”, dosar 1, 
1891, f. 1-2. 
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народа“; упућен је позив свим апсолвентима педагошких течајева да упуте захтеве за 
заузимање слободних места, а клерицима је стављено до знања да „брину о 
школском образовању у свим општинама у којима недостају учитељи са стручном 
спремом“. За нову школску 1919/1920. која је почела 1. октобра, једним сличним 
циркуларним писмом (бр. 7.067/1919) је препоручено да, тамо где нема стручних 
кадрова, буду примљени и супленти, а ако нема ни њих, да наставу држе свештеници; 
они су у својству директора имали обавезу да замене неке наставне дисциплине, као 
што су мађарски језик и историја и географија Угарске, другим дисциплинама, а то су 
румунски језик, историја и географија Велике Румуније. И заиста, у скоро свим 
верским школама је започела једна широка акција реновирања и проширења старих 
зграда и изградње нових, паралелно са процесом увођења и набавке учила, уџбеника 
и неопходних наставних средстава; на пример, крајем 1920. је само у 
протопрезвитерату Брад (жупанија Хунедоара) поправљено преко 25 православних 
школа; других 14 гркокатоличких образовних установа је било реновирано у области 
Хацег. 
 
За почетак, упркос сугестијама и изменама које је спровео Ресор за вере и јавно 
обрзовање у саставу Главног Савета Трансилваније, сачували су се како 
законодавство, тако и наставни планови из бивших државних мађарских школа. Тек 
после неколико година, успело се са увођењем уџбеника и аналитичких програма из 
старе Румуније. Овај процес је завршен усвајањем „Закона о основном образовању“ 
од 26. јула 1924, којим је спроведена униформизација румунског образовног система. 
Старе верске школе су прешле у надлежност државе, док су Православној 
архиопископији у Сибиу остале само старе шагунијанске гимназије из Брашова и 
Брада, сада претворене у гимназије (Пăцурариу, 2008). На основу циркуларног писма 
митрополита Николаја Балана од 28. децембра 1923, „у парохијама у којима имамо 
школе које више не служе циљу образовања, (јер) било да су подигнуте нове школе, 
било да су постале слободне преузимањем локалне државне школе, такве старе 
зграде треба да се претворе у домове културе, а њихово издржавање пада под 
надлежност парохијских органа“ Вâнăтору, 2008). Друге школске зграде су дате под 
закуп општинама и у њима су радиле нове јединице државних школа; суме новца, 
које су биле безначајне, остављене су локалним фондовима, намењеним унапређењу 
наставе. Године 1948. све зграде су биле национализоване.  

 
Закључне напомене 

 
Из горенаведених чињеница се лако може закључити да је под маском сређивања и 
динамизације васпитног процеса, румунско верско образовање у Трансилванији (које 
се, до уједнињења из 1918. налазило под туторством двеју трансилванских цркава, 
православне и унијатске), добило у више наврата немилосрдне ударце. Упркос свим 
тим покушајима денационализације, који су спроведени посредством образовања, 
период од 1867-1918. је представљао једну важну етапу у развоју савременог 
образовања.  
 
 
 
 



Добреи: КОНФЕСИОНАЛНО ПРАВОСЛАВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ТРАНСИЛВАНИЈИ...  
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

108 

Литература: 

 

• Borza, G., Borza, C., Borza-Popescu, M. (2007), Tămăşasa în documente, amintiri, datini, obiceiuri 
şi tradiţii, Deva. 

• Ghibu, Onisifor (1912), Şcoala românească din Ungaria în anul 1911, Sibiu. 

• Ghibu, Onisifor (1915), Viaţa şi organizaţia bisericească şi şcolară în Transilvania şi Ungaria, 
Bucureşti.  

• Hodoş, Enea (1944), Cercetări cu privire la trecutul şcoalelor confesionale ortodoxe româneşti din 
Ardeal, Sibiu. 

• Istoria învăţământului din România. Compendiu (1971), Bucureşti.  

• Istoria românilor VII/1. Constituirea României moderne. 1821-1878 (coord. Dan Berindei) (2003), 
Bucureşti. 

• Lazăr, Ioachim (2002), Învăţământul românesc din sud-vestul Transilvaniei (1848-1883), Cluj-
Napoca. 

• Lupaş, Ioan (1995), Istoria bisericească a românilor ardeleni, ed. a II-a, Cluj-Napoca. 

• Lupu, Viorel (2008), Şcoala hunedoreană şi Marea Unire. Valenţe educaţionale în perioada 1860-
1918 şi contribuţii ale slujitorilor şcolii la realizarea Unirii Transilvaniei cu România, Cluj-Napoca. 

• Matei, Ioan (1915), Şcoala noastră şi războiul, Sibiu. 

• Micu, I. (1913), Starea învăţământului în comitatul Hunedoarei, Arad. 

• Mitropolitul Ioan Meţianu (1828-1916), monografie (2004), Zărneşti. 

• Păcurariu, Mircea (2008), Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed. a III-a, vol. III, Iaşi. 

• Popeangă, Vasile (1974), Şcoala românească din Transilvania în perioada 1867-1918 şi lupta sa 
pentru unire, Bucureşti. 

• Şuiaga, Victor (1993), Hunedorenii la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, Deva. 

• Triteanu, Lazăr (1919), Şcoala noastră 1850-1916. „Zona culturală”, Sibiu. 

• Tulbure, Gheorghe (1938), Mitropolitul Şaguna. Opera literară. Scrisori pastorale. Circulări şcolare. 
Diverse, Sibiu.  

• Vânătoru, Viorel (2008), Dobra (1387-1950), vol. II, Deva. 

 
 
 
 

Биографска нота: 

 
Флорин Јосиф Добреј је рођен 1978. у Деви. Студирао је теологију (1998-2002) и 
историју (2003-2008) у Сибиу, где је завршио и постдипломске студије и, најзад, 
одбранио докторску дисертацију на Теолошком факултету 2008. године, из области 
Историја Румунске православне цркве. Доктор теологије постаје 20. октобра 2009. 
Асистент (2004-2009), затим доцент (од 2009) на одсеку „Православна дидактичка 
теологија“ у Карансебешу у оквиру Универзитета „Ефтимије Мургу“ из Решице. Од 
2010. је наставник-сарадник на Факултету за књижевност, историју и теологију при 
Западном Универзитету у Темишвару. 



Мандић: УЛОГА ПОРОДИЦЕ У РАЗВИЈАЊУ САМОСТАЛНОСТИ КОД  ДЕЦЕ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

109 

Спец. струк. васп. Наташа Мандић1 
Ћуприја                                                                                                                    Оригиналан научни рад 

                                УДК: 37.018.1 
 
==========================================================================  

 
 

УЛОГА ПОРОДИЦЕ У РАЗВИЈАЊУ САМОСТАЛНОСТИ КОД  ДЕЦЕ 
 

 
Апстракт. Породица је једина друштвена група коју појединац не бира, већ 
је затиче као неминовност, она је уједно и његова прва друштвена група у 
оквиру које започиње процес васпитања, социјализације, формирања 
личности . Породица је, заправо, темељ од ког све почиње. Да ли ће се неко 
формирати као самостална личност, зависи  пре свега од тога у каквој је 
породици рођен, какви су родитељи као пример, каква је средина у којој 
расте и развија се. 
Претпоставка  да су породични односи, васпитни стил родитеља, од кључне 
важности за формирање самосталне и зреле личности, послужили су нам 
као основа за истраживање. Сматра се да топла породична атмосфера, 
демократски васпитни стил родитеља, више погодују формирању 
самосталне личности детета. Управо из тих разлога, теоријском основом 
као и истраживањем, се настојало испитати природа и ступањ дечје 
самосталности (практична, интелектуална, емоционална самосталност, 
самосталност у односу на вршњаке, самосталност неопходна за сналажење 
у околини) и како породица, тј. породични односи утичу на осамостаљивање 
младих код нас. 
Имајући у виду педагошку вредност развоја дечје самосталности, с обзиром  
да је уско везана за социјализацију, успешност и сналажљивост у раду, 
односе са другим људима као и за креативни развој личности, у оквиру рада 
бавили смо се питањем колики је утицај породице на њено развијање. 
Разматрали смо питања да ли се у довољној мери могу  развити одлике које 
имају самостални људи, људи који знају шта хоће, који не очекују сталну 
помоћ од других, који се не поводе за туђим утицајима и на који начин то 
чинити. Управо из сложености ове проблематике, у раду смо, поред 
теоријског разматрања, покушали да са емпиријског становишта сагледамо 
овај проблем на основу спроведеног истраживања и статистичке обраде 
добијених података. 
  
Кључне речи: врсте самосталности, породица, васпитни стил деце. 

 
 
1. Уводни део 

 
Самосталност, као једна од позитивних карактерних црта, заузима посебно место у 
животу сваког појединца, доприноси правилном развоју личности и самим тим је и 
битна претпоставка физичког, умног и моралног васпитања. Управо из тих разлога, 
неопходан је услов за успешан развој сваког детета, услов да то дете постане човек, 

                                                           
1 mimi-doll@hotmail.com 



Мандић: УЛОГА ПОРОДИЦЕ У РАЗВИЈАЊУ САМОСТАЛНОСТИ КОД  ДЕЦЕ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

110 

да стекне одређено место у друштву и оспособи се за одговорност одраслог човека. 
Много пута у животу потребно је донети самосталну одлуку, знати одбранити свој 
став, супротставити се мишљењу које не одобравамо, моћи начинити прави избор у 
преломном тренутку, дакле, потребно је да будемо своји. Да би постигао успех у ма 
каквом послу, у животу уопште, човеку је потребно да буде самосталан.  Живот 
тражи самосталне људе и због тога морамо децу осамостаљивати и припремати их за 
живот. 
 
Самосталност, као позитивна карактерна особина, је истовремено и нужан услов за 
егзистенцију сваког појединца. Да ли ће се појединац формирати као самостална 
личност, зависи од тога у каквој породици је рођен, каква је средина  која га окружује 
док одраста. Заправо, свако дете у себи носи потенцијалну личност којој је потребна 
самосталност да би се свестрано развијала. Самосталност треба непрекидно 
развијати, узимајући у обзир узраст детета и његове могућности. 
 
М. Орловић – Поткоњак дефинише самосталност као једну од неопходних особина 
човека и један од најнужнијих услова за правилно развијање његове воље. 
Самосталност је и једна од основних особина карактера, а пошто од њега зависи како 
ће човек поступати у животу, као и читав његов животни пут, онда с васпитањем 
карактера треба отпочети још у првим годинама живота, па према томе и с развојем 
самосталности, као његовом значајном компонентом (М. Орловић – Поткоњак, 1970. 
стр.7). 
 
Циљ сваке породице требало би да буде формирање емоционално зреле личности, у 
чему самосталност игра значајну улогу. Важно је да родитељи знају  да код деце 
постоји још од најранијег доба природна тежња за самосталношћу и да њу треба 
неговати, јачати и развијати. Постоји више врста самосталности. М.Орловић-
Поткоњак наводи следеће врсте самосталности: 
1. Лична независност у практичним стварима – дететова способност да се само 
облачи, храни, одржава хигијену. 
2. Независност за сналажење у околини – да се дете слободно креће, ступа у контакт 
са непознатим особама, купује у продавници. 
3. Независност у односу на вршњаке и одељење којем припада – одупирање 
покушајима тиранисања и да се не задовољава опонашањем другова. 
4. Емоционална независност – дете је у стању да се снађе и самостално забави у 
одређеним временским периодима, а не да увек тражи присуство и пажњу одраслих. 
5. Интелектуална независност- способност да тражи и проналази сопствена решења 
за проблем, да мисли својом главом и не верује увек на реч других. 
6. Независност у стваралачком изражавању – огледа се у оригиналности, 
флексибилности, креативној продукцији, конструисању и сл. 
 
Педагог др Љубица Продановић је у књизи Осамостаљивање детета-ученика: у 
породици, школи и локалној заједници (2003) сакупила препоруке бројних стручњака 
који проучавају децу и младе од 7. до 16. године и њихово осамостаљивање за живот 
у породици, школи и локалној заједници. Наводи када, у чему и како треба 
осамостаљивати дете у породици, школи током основног образовања и како треба 
процењивати постигнуте резултате. У току деветогодишњег школовања у основној 
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школи, одрасли у породици и школи треба да организују девет корака у 
осамостаљивању детета, у сваком разреду предвиђа се један корак. Почетак пута у 
осамостаљивању у сваком разреду јесте упознавање потреба и могућности детета.  
Тако она предлаже у: 
I разреду: осамостаљивати дете за кретање и комуницирање, односно осамосталити 
ученика у кретању по ближој околини, оспособити га да се самостално обраћа 
познатим  и непознатим особама и научити ученика како да реагује кад му се други 
обрате за помоћ. 
II разреду: осамостаљивање за сарадњу у задовољавању потреба и извршавању 
обавеза; подстицати спремност ученика да помогне другима у задовољавању 
њихових потреба, развијати код ученика хумани однос према другима, како млађима 
тако и старијима. 
III разреду: осамостаљивање за процену властитог понашања, да створи уверење да 
све што ради може боље. 
IV разреду: ученика треба осамосталити за процену рада и понашања других, ученик 
мора да буде заинтересован за збивања око себе и да износи своје мишљење о раду 
и понашању других. 
V разреду: потребно је осамостаљивање у планирању властитог рада и понашања. 
VI разреду: осамостаљивање за планирање заједничког рада и понашања. 
VII разреду: осамостаљивање за развој властитих способности индивидуалним 
активностима; ученику треба омогућити да испољи своју радозналост, да упозна 
своје властите способности. 
VIII разреду: осамостаљивање за развој властитих способности у заједничким 
активностима. 
IX разреду: осамостаљивање за одговорно одлучивање; потребно је створити 
поверење према одраслима, гајити оптимизам приликом одлучивања, развијати 
одлучност, одговорност, самокритичност, упорност. 
  
У једном мањем истраживању, које је спровела психолог  К. Лацковић - Гргин са 
циљем да се утврди како стил управљања родитеља утиче на успех деце у школи, 
утврђено је да највећу вредност у породичним условима добива управо онај 
демократски однос где родитељи од малена у детету гледају и поштују будућег 
човека, а свесни су да дете треба оспособити за самостално деловање, поштовање 
правила међусобног живота у породици и међу људима, као и за  преузимање и 
извршавање потребних друштвених дужности. Истраживање је показало да нема 
значајне разлике међу децом која потичу из породица у којима доминира 
ауторитаран и анархичан стил управљања децом. И једна и друга група деце показала 
је знатно заостајање у просечном школском успеху за групом деце из демократских 
породица (К. Лацковић-Гргин, 1974, стр. 59). 
 
Дакле, може се рећи, на основу наведених података, да самосталност деце у великом 
степену зависи од мноштва фактора који стварају породичне односе. Имајући у виду 
чињеницу да је породични дом прва околина детета и да представља основу за 
његове касније ставове према људима, стварима, животу уопште, сасвим је 
разумљиво да највећи утицај на развој дечје самосталности врши управо породица, 
родитељи и други чланови породице. 
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Својим начином живота, навикама, схватањима, ставовима, родитељи утичу на развој 
целокупне личности детета. Њихови ставови могу бити позитивни и негативни, што 
значи да могу повољно, или неповољно, утицати на развој детета. Заузимањем 
исправног става, који има позитиван утицај на развој личности детета а самим тим и у 
развијању дететове самосталности, родитељи могу оспособити дете да: преузме 
обавезе, самостално води бригу о школским дужностима, не очекује непрестано 
помоћ других, само себе послужује, посматра појаве око себе и уочава везу међу 
њима, узроке и последице, изражава своје мишљење и свој став. 
 
2. Предмет, проблем, циљ, задаци и варијабле истраживања 

 
Самосталност није само позитивна карактерна особина, већ и нужан услов за живот. 
Неопходна је како би се могли снаћи у разним ситуацијама и донети исправне одлуке 
не очекујући помоћ од других. Да ли ће се неко формирати као самостална личност, 
зависи пре свега од тога у каквој породици је рођен, какви су његови родитељи као 
пример, каква је средина која га окружује, почев од суседства, вртића, школе, 
друштва у целини.  
  
Управо из тих разлога, овим истраживањем се настојало испитати природа и ступањ 
дечје самосталности (практична, интелектуална, емоционална самосталност, 
самосталност у односу на вршњаке, самостлност неопходна у сналажењу у околини) 
и како породични односи утичу на осамостаљивање младих код нас. 
 
Проблем истраживања 

 Уколико узмемо у обзир чињеницу да процес социјализације започиње у породици са 
циљем да се формира личност способна за живот у друштвеној заједници, јасно је 
колико важну улогу игра породица у припремању појединца за самосталан живот. 
Стога се, као кључни проблем истраживања, наводи: како породични односи утичу на 
формирање самосталности као карактерне особине неопходне за егзистенцију? 
 

Циљ истаживања  је да се утврди да ли су одређене врсте самосталности тј. 
практична, интелектуалне, емоционална независност, независност у односу на 
вршњаке, самосталност у сналажењу у околини, развијене у складу с узрастом 
испитаника, као и да ли постоје значајне разлике у погледу пола, када је реч о степену 
самосталности испитаника. 
 

Задаци истраживања 

На основу постављеног циља, одређени су и следећи задаци истраживања: утврдити 
да ли је, и у којој мери, развијена самосталност испитаника, како породична 
атмосфера утиче на развој самосталности и испитати да ли постоји статистички 
значајна разлика у погледу пола код свих врста самосталности које истражујемо. 
 

Хипотезе истраживања 

Општа хипотеза: 
Претпоставља се да је породица један од кључних фактора у развоју самосталности 
код детета. Односно, да топла породична клима, демократски стил васпитања 
родитеља, чине основу за формирање самосталне, зреле и комплетне личности, на 
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основу чега је формулисана општа хипотеза: самосталност испитаника је формирана 
на задовољавајућем нивоу у складу са њиховим узрастом. 
 

Посебне хипотезе: 
1. Самосталност испитаника је развијена у довољној мери сходно њиховом узрасту. 
2. Топли породични односи више погодују развоју самосталности од ауторитарних 
породичних односа. 
3. Нема статистички значајне разлике између девојчица и дечака у погледу практичне 
самосталности. 
4. Нема значајне разлике између полова када се ради о самосталности за сналажење 
у околини. 
5. Самосталност у односу на вршњаке развијена је у истој мери код дечака и 
девојчица. 
6. Нема статистички значајне разлике у погледу пола када је  реч о интелектуалној 
независности. 
7. Нема значајне разлике између девојчица и дечака у погледу емоционалне 
независности. 
 

Варијабле истраживања  
 У складу са проблематиком рада и на основу спроведеног истраживања, дефинисане 
су независна, зависна и интервенишућа варијабла. Независна: утицај породичних 
односа на степен и врсту самосталности. Зависна: степен и врста самосталности које 
се развијају под утицајем породичне средине. Интервенишућа: пол испитаника. 
 

Методе истраживања 

Приликом истраживања коришћена је дескриптивна метода која је намењена 
истраживању васпитне праксе (емпирије). Овом методом се тежи што вернијем 
опису постојећих чињеница и то онаквим какве оне стварно јесу. Такође су присутне 
аналитичко-синтетичка и интерпретивна метода у анализи резултата. Инструменти 
који се користе за потребе дескриптивне методе су упитници. Поузданост ових 
инструмената додатно повећава анонимност испитаника. 
 

Технике истраживања 

У раду је примењена техника анкетирања. То је техника у којој се испитаницима 
постављају питања, а од њих се тражи да на постављена питања одговоре.  
Питања се постављају у писаној форми. Преко одговора скупљају се чињенице које се 
односе на појаву која је предмет истраживања. 
 

Инструмент истраживања 

У раду је коришћен упитник који се састоји од 15 питања, затвореног типа. На свако 
питање испитаници су заокружили један од понуђених одговора како би се добили 
адекватни подаци; једино су код трећег и последњег питања имали могућност избора 
више одговора. Овим упитником је испитивана улога породице у процесу 
оамостаљивања и формирања личности испитаника. 
 

Популација и узорак истраживања  

Истраживањем су били обухваћени ученици ОШ „Вук С. Караџић“ у Ћуприји. За 
узорак су одабрани ученици три одељења петог разреда. Испитано је 42 дечака и 41 
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девојчица, укупно 83 испитаника. Узорак је намерни, јер сматрамо да ћемо на основу 
одабраног узорка добити релевантне податке. Истраживање је реализовано у месецу 
мају, школске 2011/2012. године. 
 

3. Резултати истраживања и њихова интерпретација 

Истраживање на тему „улога породице у развијању самосталности код деце“ 
обављено је, као што смо већ напоменули, у основној школи  „Вук С. Караџић“ у 
Ћуприји. Узорком је обухваћено 83 ученика, односно 42 дечака и 41 девојчица. На 
почетку су табеларно представљени укупни резултати за дечаке и девојчице и за цео 
узорак, који  су изражени процентуално и бројчано. Тако представљени резултати ће 
бити коришћени у квантитативној анализи, коју прате коментари и  закључци који су 
доношени на основу постављених хипотеза. 
 
Анализа и поређење резултата за девојчице и дечаке, као и за целокупни узорак, 
спроведени су по сваком питању посебно. Одговори на свако питање појединачно су  
приказани табеларно, уз коментаре и закључке. Ради што боље перцепције 
резултата, добијени одговори на поједина питања су и графички приказани. Посебна 
пажња је усмерена на постојање статистички значајне разлике степена самосталности 
у зависности  од пола испитаника. 
 
Анализа одабира нивоа слагања с тврдњом и пола испитаника биће спроведена 
коришћењем Hi квадрат теста, компарацијом израчунатих вредности  Hi квадрат 
теста са граничном вредности. Током анализе и израчунавања вредности Hi квадрат 
теста за свако појединачно питање, користиће се гранична вредност за одабран ниво 
значајности 0,01. 
 

Интерпретација резултата према сваком питању посебно 

У делу текста који следи, покушаћемо да интерпретирамо добијене резултате и 
представимо реакције родитеља и њихово понашање у ситуацијама када дете 
направи неку грешку.  
 

Табела 1: Поступци родитеља када дете погреши 

Одговори М Ж 
Ʃ 

Објашњавају да нисам исправно 
поступио/ла 

(35) 83 % (36) 88 % (71) 86% 

Вичу и кажњавају ме (1) 3 % (2) 7% (3) 4% 

Не кажњавају ме (6) 14 % (2) 5% (8) 10% 

 
Графикон 1: Поступци родитеља када дете погреши 
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Резултати приказани у Табели 1 и Графикону 1 показују да према питању – Када 
погрешим, родитељи...- већина родитеља испитаника, преко 80%, припада 
демократском васпитном стилу, имају разумевања за њихове грешке и објашњавају 
им како се треба понашати у одређеним ситуацијама. Међутим, иако не у великом 
броју, имамо и родитеље који су склони да кажњавају и вичу на дете уколико 
погреши. Овакви родитељи чине 10% од укупног броја родитеља и то 3% су родитељи 
дечака и 7% девојчица, на основу чега се може закључити да су за нијансу строжији  
према девојчицама него према дечацима. 
 
Дакле, већина родитеља има стрпљења и разумевања за дечје грешке, објашњавају 
им да не поступају исправно у одређеним ситуацијама и саветују како се треба 
понашати. 
 

Табела 2. Поступци детета када родитељи нешто захтевају да уради 

Одговори М Ж 
Ʃ 

Поступаш увек како кажу (28) 69% (27) 66% ( 55) 67% 

Понекад им се супротставиш (13) 31% (12) 29% (25) 30% 

Не супротстављаш им се јер 
ће те казнити 

- (2) 5% (2) 3% 

 
На основу одговора испитаника на друго питање: „Када родитељи захтевају нешто да 
урадиш, ти...“, видимо, на основу података у Табели 2,  да већина слуша родитеље 
када захтевају нешто од њих, али исто тако видимо из њихових одговора да та 
послушност не прелази у покорност тј. да не поступају само онако како им се каже, 
већ се понекад и супротставе родитељима што потврђује њихову спонтаност и 
природност у понашању, карактеристичну за демократски васпитни стил. 
 
Дакле, испитаници су, без обзира на пол, дали скоро исте одговоре на ово питање, 
што се најбоље може уочити из табеларног приказа. Преко 60% дечака и девојчица 
слуша захтеве својих родитеља и реализује их, али око 30% њих потврђују да се не 
ради о слепој послушности према родитељима из страха од казне. Имамо 5% 
испитаника женске популације који се не супротстављају родитељима из страха од 
казне, па самим тим претпостављамо да је за њихове родитеље карактеристичан 
ауторитарни васпитни стил који је био карактеристичан за патријархалну породицу у 
којој су жене биле потчињене у односу на мушкарце, који су, пак, имали доминантну 
позицију. 
 

Табела 3: Констатације о родитељима 

Одговори М Ж 
Ʃ 

Имају пуно разумевања и стрпљења за мене (35) 32% (33) 33% (68) 32% 

Непрестано ме опомињу и коригују моје поступке - (2) 2% (2) 1% 

Опомињу ме само кад погрешим (30) 27% (24) 24% (54) 26% 

Веома су строги и не смем да им се супротставим - - - 

Разговарају са мном о свему и саветују ме (39) 35% (35) 35% (35) 35% 

Покушавају да ми  наметну своје  ставове и 
мишљење 

(7) 6% (6) 6% (13) 6% 
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Графикон 2: Констатације о родитељима 

 
 
Одговорима испитаника на треће питање: „Моји родитељи (заокружи више 
одговора)...“, се може рећи да смо добили нешто потпунију и јаснију слику о 
породичним односима као једном од фактора који утичу на формирање самосталне 
личности. Заправо, одговорима на ово питање, приказаним у Табели 3 и Графикону 2, 
потврђена је перцепција о васпитном стилу родитеља коју смо формирали на основу 
претходна два питања. На основу добијених одговора, видимо да велика већина 
родитеља има разумевања и стрпљења, разговарају са децом као са равноправним 
члановима породице и саветују их. Одговори дечака и девојчица се скоро у 
потпуности поклапају. Преко 30% испитаника оба пола својим одговорима указали су 
на разумевање и стрпљење које добијају од родитеља, 27% дечака родитељи опомињу 
само када греше и 24% девојчица, а родитељи разговарају са њима о свему и  саветују 
их, ово је изјавило 35% дечека и исто толико девојчица. 
 
На основу свега до сада наведеног, можемо закључити да доминира демократски 
васпитни стил родитеља, а самим тим су потврђене теоријске претпоставке од којих 
се пошло у раду. То су родитељи који свој ауторитет код деце граде међусобним 
поштовањем и разумевањем. Лични пример им је основно средство у деловању на 
дете, природно се понашају пред дететом и не боје се да признају када нешто не 
знају или када погреше. Дете у оваквим родитељима налази основ за своју сигурност 
и самосталност, и временом постаје спремно да на себе преузме одговорност. 
Међутим, у васпитном утицају родитеља може доћи до грешака којих они често нису 
свесни као што је случај са претераном бригом родитеља за дете који га превише 
штите а самим тим и изолују од реалних дешавања у окружењу и оно касније није у 
стању да се избори са разним ситуацијама без туђе помоћи. Са развојем 
самосталности треба почети од најранијег узраста кроз игру, изражавање жеља и 
потреба, обављање уобичајених активности све док појединац не постане довољно 
зрео да доноси одлуке не очекујући помоћ других. 
 

Табела 4 : Сређивање собе 

Одговори М Ж 
Ʃ 

Сам/а (23) 55% (29) 71% (52) 63 % 

Са братом/сестром (14) 33% (7) 17% (21) 26% 

Мама или неко други ради то уместо мене (4 ) 12% (5) 12% (9) 11% 
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У Табели 4 приказани су одговори испитаника на четврто питање: „Своју собу, кревет 
сређујеш...“ На основу одговора испитаника на ово питање, видимо да је практична 
независност развијена у задовољавајућој мери код оба пола. Овоме у прилог иду 
одговори испитаника на основу којих оучавамо да 55% дечака и 71 % девојчица 
самостално воде рачуна о уредности у својој соби. Међутим, постоји и одређени број 
испитаника, 12% дечака и 12% девојчица, на основу чијих одговора видимо да неко 
други обавља ове практичне послове уместо њих, што се може довести у везу са 
могућношћу да је практична независност код њих  за нијансу слабија.  
 
Развој било које врсте самосталности започиње се формирати у зависности од 
породичне климе и објективних околности које окружују појединца, такав је случај и 
са развојем личне независности у практичним стварима које се односе на дететову 
способност да се само храни, облачи, одржава личну хигијену, оставља своје ствари 
на место и сл.  
 

Табела 5: Самостално обављање куповине 

Одговори М Ж 
Ʃ 

Одећу и обућу бирам сам/а (18)  43% (12) 29% (30) 36% 

Идем са мамом јер зна шта ми добро стоји (19) 45% (23) 56% (42) 49% 

Мама ми углавном купује ствари ( 6) 12% (7) 15% (13) 15% 

 
Једна од независност јесте и независност за сналажење у околини која подразумева 
да се дете слободно креће, ступа у контакт са непознатим особама, плаћа рачуне у 
пошти, самостално обавља куповину и слично. На пето питање: „Приликом 
куповине...“ одговори су приказани у оквиру Табеле 5. На основу одговора 
испитаника, видимо да је нешто већи број дечака самосталнији када је реч о куповини 
одеће и обуће, 43% дечака бира само без туђе помоћи, док 29% девојчица самостално 
бира одећу и обућу. Већи број девојчица, њих 56%, уз помоћ мајке обавља ове 
активности, док број дечака који самостално бирају одећу и оних који то чине уз 
мамину асистенцију је приближно исти. Имамо и испитанике уместо којих мама 
обавља ове активности, и то 12% дечака и 15% девојчица, на основу чега видимо да, 
поред тога што више од половине испитаних девојчица одлази у куповину и бира 
ствари уз мамину помоћ, већи је и проценат девојчица којима мама купује ствари у 
односу на дечаке. Дакле, преко 70% укупног броја испитаника само бира одећу и 
обућу на основу чега можемо донети закључак да је независност за сналажење у 
околини у довољној мери  развијена у складу са узрастом испитаника. 
 

Табела 6: Допуштање излазака 

Одговори М Ж 
Ʃ 

Да, увек (17) 40% (18) 44% (35) 43% 

Не, никада (2) 5% (1) 2% (3) 4% 

Понекад (23) 55% (20) 49% (43) 51% 

Не дозвољавају ми изласке  0 % (2) 5% (2) 2% 

 
Одговорима на шесто питање: Родитељи ми допуштају да останем у изласку 
(позоришту, биоскопу, рођендану и сл.) колико и моји вршњаци... можемо видети да 
ли родитељи имају довољно поверења у своју децу и допуштају им да излазе на места 
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која посећују и њихови вршњаци и остану колико и они, или им не дозвољавају 
изласке из страха да би могли упасти у лоше друштво или  да им се догоди нешто 
лоше. Заправо, родитељи који допуштају деци да излазе са вршњацима и остају 
колико и они су свесни да дете може да упадне у лоше друштво, али не спутавају их у 
испољавању њихових потреба и жеља и нуде им могућност да и сами одлуче да ли ће 
и са ким ићи негде, колико ће остати и тако развију способност да процене одређене 
ситуације, људе, пожељно од непожељног понашања. С друге стране, родитељи који 
су превише строги и гуше, спутавају децу да испоље своје жеље и потребе, мишљење, 
својим поступцима узрокују да се дете повлачи у себе и постане склоно слепој 
послушности, која може бити и према вршњацима, а не само родитељима. Деца 
овако поступају јер су такав модел понашања научила у својој породици. Пребрижни 
родитељи, пак, живе у сталном страху да се њиховом детету нешто не догоди када 
нису с њим, те му из тог разлога не дозвољавају изласке. Временом, тај страх преносе 
и на дете па самим тим и оно постаје све више несигурно и везано за родитеље, 
плаши се одвајања и веома је несамостално. 
 
На основу одговора испитаника приказаних у Табели 6, видимо да код 40% дечака и 
44% девојчица родитељи дозвољавају да у изласку остану онолико колико и њихови 
вршњаци, дакле, нема неке значајне разлике између полова, иако се одувек сматрало 
да су родитељи ригорознији када су у питању женска деца. Исто тако, код скоро 50% 
од укупног броја испитаника родитељи само понекад дозвољавају да остану колико и  
њихови вршњаци, на основу чега се може закључити да родитељи имају поверења у 
децу и не спутавају их у испољавању жеља и потреба, али исто тако им не 
дозвољавају да раде шта хоће, већ да постоји нека врста узајамног разумевања и 
поштовања. 
 

Табела 7: Одлазак у школу 

Одговори М Ж 
Ʃ 

Сам/а (24) 57% (21) 51% (45) 55% 

Са друговима (17) 40% (19) 47% (36) 44% 

Углавном ме неко допрати (1) 3% (1) 2% (2) 1% 

 
На основу одговора на седмо питање: „У школу одлазиш...“, (резултати су табеларно 
приказани у Табели 7), можемо формирати слику о томе да ли дете има слободу  
кретања у свом окружењу, што представља основу за развој самосталности 
неопходне за сналажење у околини. Из табеле се може закључити да 57% дечака и 51% 
девојчица у школу одлазе сами, без пратње родитеља, старатеља или друге особе, 
док 40% дечака и 47% девојчица одлази у школу  заједно са друговима/другарицама. 
Добијени подаци указују на позитиван ниво слободе кретања испитаника у свом 
окружењу, као и да нема значајне разлике у том погледу код дечака и девојчица. 
Међутим, постоји и мали проценат испитаника које углавном неко прати до школе, 
иако би, према свом календарском узрасту, требало да буду оспособљени да у школу 
долазе без пратње.  
 
Реч је о 3 % дечака и  2 % девојчица. Претпоставља се да ових 5% испитаника припадају 
групи дечака и девојчица  који су на претходна питања одговорила да родитељи на 
њих вичу и кажњавају их када погреше (3% дечака и 7% девојчица), да не смеју да се 
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супротставе родитељима из страха од казне (5% девојчица), да им родитељи намећу 
своје мишљење (6% дечака и 6% девојчица), не дозвољавају им изласке.  
 
Према добијеним одговорима, могло би се закључити да су код њихових родитеља  
заступљене црте ауторитарног васпитног стила који неповољно утиче на 
осамостаљивање деце. 
 

Табела 8 : Организација учења 

Одговори М Ж 
Ʃ 

Одређујеш сам/а (19) 45% (15) 37% (34) 41% 

Родитељи ме опомињу да учим (13) 31% (21) 51% (34) 41% 

Углавном ми родитељи говоре када 
да учим 

(10) 24% (5) 12% (15) 18% 

 
Графикон 3: Организација учења 

 
 
У Табели 8 и Графикону 3 можемо видети одговоре испитаника на питање: „Време за 
учење...“. На основу одговора испитаника, можемо видети да 45% дечака самостално 
одређује своје време за учење  што је веома задовољавајуће. Девојчице су нешто 
лошије у самосталној организацији учења, њих 37% самостално одређује време за 
учење, али та разлика је у границама нормале и нема неких драстичних одступања.  
 
Углавном се девојчице сматрају одговорнијим, вреднијим, прецизнијим у погледу 
школских обавеза у односу на дечаке, међутим, одговори на ово питање нам показују 
да су дечаци подједнако успешни у организацији учења, у овом случају чак и бољи. 
Овоме у прилог иде и чињеница да 31% дечака родитељи опомињу када треба да уче, 
и чак 51% девојчица. Међутим, неки испитаници не могу сами да се организују, нису им 
довољне само опомене родитеља, већ је неопходно да им се одреди када да уче. 
Овде је ситуација обрнута, па је већи број дечака којима родитељи одређују време за 
учење, њих 24%, док је код девојчица 12%.  
 
Уколико узмемо у обзир чињеницу да су испитаници ученици петог разреда, који су 
након завршетка разредне наставе прешли на предметну наставу, може се рећи да је 
организација учења на овом узрасту испитаника веома важна. Поред успешног 
савладавања градива нових предмета, морају свој рад прилагодити и критеријумима 
сваког од наставника понаособ. У прва четири разреда су стекли основне навике, 
неки су се потпуно осамосталили у погледу учења, док је другима још увек потребна 
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помоћ родитеља у организацији времена за учење па и самом учењу и писању 
домаћих задатака. 
 

Графикон 4: Решавање задатака 

 
 
Једна од карактеристика самосталне личности је и способност да мисли својом 
главом, не ослањајући се превише на туђу помоћ, да самостално покушава да налази 
решења. Ове карактеристике код појединца се морају развијати од најранијег узраста 
кроз различите ситуације, без обзира да ли је реч о решавању обичног задатка у 
школи, убеђивања од стране вршњака или нечему другом. Све су то предуслови за 
формирање једне интелектуално независне личности. 
 
Приказ одговора на питање: „Када наиђеш на тежак задатак...“ дат је у Графикону 4, 
где  видимо да дечаци и девојчице у подједнаком броју очекују нечију помоћ 
приликом решевања задатака, дакле, 7% дечака и исто толико девојчица. Сами долазе 
до решења 43% дечака и 29% девојчица, на основу чега видимо да су дечаци нешто 
упорнији у самосталном тражењу решења за конкретни задатак, проблем. Помоћ 
друге особе прихватају тек кад на основу сопствених покушаја нису у стању да нађу 
решење- 50%  дечака и 64% девојчица. Дакле, дечаци су за нијансу упорнији у 
самосталном решавању проблема од девојчица, али нема значајне разлике у погледу 
пола по том питању, што је потврђено и израчунавањем Hi квадрата (Табела 18). 
 

Табела 9: Подложност утицају других 

Одговори М Ж 
Ʃ 

Рећи ћеш да мораш да учиш (20) 48% (10) 24% (30) 36% 

Пошто иду сви, идеш  и ти (7) 16% (7) 17% (14) 17% 

Јавићеш им, кад завршиш своје 
обавезе раније, да ћеш ићи ... 

(15) 36% (24) 59% (39) 47% 

 
На основу десетог питања: „Другови те убеђују да пођеш са њима у биоскоп, а ти 
мораш да учиш....“, желели смо да утврдимо да ли је у довољној мери развијена 
независност у односу на вршњаке код испитаника, која се испољава кроз способност 
детета да се одупре захтевима вршњака који му не одговарају, да не опонаша 
мишљење, поступке својих другова, не подлеже туђем утицају и слично. 
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Графикон 5 : Подложност утицају других 

 
 
Одговори на ово питање приказани су у Табели 9 и  Графикону 5. Уколико друштво 
инсистира да пођу са њима, а притом морају да уче, испитаници су одговорили на 
следећи начин: 48% дечака ће рећи да мора да учи и 24% девојчица; већи број дечака 
остаће при обављању својих обавеза без обзира на наговарање другова да иду са 
њима, него девојчица. Затим, 16% дечака и 17% девојчица је одговорило да пошто иду 
сви онда иду и они и самим тим занемарују своје обавезе, подлежући утицају других. 
Уколико раније заврше своје обавезе, јавиће се и придружити друштву 36% дечака и 
59% девојчица. Дакле, можемо закључити да испитаници на овом узрасту имају у 
довољној мери формирану независност у односу на вршњаке и свест о значају 
испуњавања обавеза. Знатно мањи број је оних који треба да науче да се одупру 
утицају вршњака без обзира да ли их обавезе спречавају или не, јер уколико то на 
време не науче, касније, током живота, други ће лако манипулисати њима. 
 

Табела10: Избор другова / другарица 

Одговори М Ж 
Ʃ 

Сам/а  (33) 79% (28) 68% (61) 73% 

Послушам савет родитеља, али сам/а 
донесем одлуку 

(6) 14% (12) 29% (18) 22% 

Уважавам мишљење родитеља и на 
основу тога бирам  

(3) 7% (1) 3% (4) 5% 

 
Одговори на питање: „Другови и другарице бираш...“, приказани су у Табели 10. 
Приликом избора другова и другарица, важно је проценити каква је неко особа, које 
су њене позитивне особине, интересовања, да ли је особа од поверења, да ли се 
дружи са нама из неке користи и сл. Уколико имамо могућност да бирамо пријатеље, 
углавном  ћемо одабрати особе сличне нама. Међутим, треба узети у обзир узраст 
испитаника за који је карактеристично да почиње да слаби утицај родитеља, а јача 
утицај вршњака, као и чињеницу да су испитаници у овом добу склони комформизму. 
Потреба за припадањем групи постаје врло изражена и млади се углавном спонтано 
(или уз одређену количину труда) укључују у друштво, „екипу“ којој припадају и са 
којом се друже, излазе „у град“, обављају куповину и др. За њих је веома важно да се 
уклопе са вршњацима, приклањају се већини из страха да не буду искључени из групе 
и често упадају у лоше друштво. 
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На основу одговора испитаника, видимо да су у приличној мери самостални у избору 
другова/другарица, 79% дечака сами бирају другове и 68% девојчица. Нема већих 
одступања између полова када је реч о избору другова, дечаци су за нијансу 
самосталнији од девојчица. Такође, видимо из табеле да приликом избора уважавају 
и савете родитеља, девојчице у нешто већем броју него дечаци, њих  29%  а  14%  
дечака. Мали проценат је оних који искључиво слушају родитеље приликом избора 
другова- и то 7% дечака и 3% девојчица, што се може негативно одразити на развој 
способности за процену других особа и размишљања својом главом. 
 

Табела 11: Сналажење у новим ситуацијама 

Одговори М Ж 
Ʃ 

Лако успостављаш разговор ( 16) 38% (20) 49% (36) 44% 

Углавном ћутиш и повремено се 
укључиш у разговор 

(11) 26% (10) 24% (21) 26% 

Само ћутиш и слушаш (2) 5% (4) 10% (5) 6% 

Пажљиво слушаш шта други говоре и 
покушаваш да се укључиш у разговор 

(13) 31% (7) 17% (20) 24% 

      

Одговори на дванаесто питање: „Када се нађеш у новом друштву...“, приказани су у 
Табели 11. На основу одговора испитаника, можемо видети да ли је ова врста 
самосталности заступљена у складу са њиховим узрастом. Када се нађу у новом 
друштву, 38% дечака лако успоставља комуникацију без обзира што присутне особе 
не познаје, што је сасвим задовољавајући податак. Девојчице, пошто важе за 
елоквентније у односу на дечаке, су то и потврдиле својим одговорима, тако да њих 
49% без проблема ступа у разговор са непознатим саговорницима у новом друштву. 
Углавном ћуте и повремено се укључују у разговор 26% дечака и 24% девојчица, на 
основу чега видимо да је девојчицама нешто лакше да се укључе у разговор него 
дечацима. Само ћуте и слушају саговорнике, када се нађу у непознатом друштву, 10% 
дечака и 5% девојчица.  
 

Пажљиво слуша саговорнике и на основу тога покушава да се укључи у разговор 17% 
дечака и 31% девијчица. Видимо да су девојчице нешто сналажљивије у новим 
ситуацијама од дечака, али нема драстичних одступања којима би требало посветити 
посебну пажњу, чему у прилог иде и израчунати Hi квадрат. 
 

Израчунавањем Hi квадрата потврђено је да нема статистички  значајне разлике у 
погледу пола испитаника када је реч о сналажењу у новим ситуацијама, као што је 
успостављање комуникације са непознатим особама када се нађу у новом друштву 
(Табела 15). Како се појединац сналази у новим, непознатим ситуацијама, у друштву 
непознатих особа, је такође један од показатеља да ли, и у којој мери, има развијену 
самосталност неопходну за сналажење у околини. 
 

Табела 12: Сами у кући 

Одговори М Ж 
Ʃ 

Читаш, слушаш музику, учиш... ( 37)  88% (35) 85% (72) 88% 

Не волиш да будеш сам/а и једва 
чекаш да родитељи дођу 

(4) 8% (5) 12% (9) 11% 

Родитељи ме никада не остављају 
самог/саму 

(1) 4% (1) 3% (2) 1% 
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Да ли је дете у стању да се снађе и самостално забави у одређеним временским 
периодима, а не да увек тражи присуство и пажњу одраслих, може се узети као 
показатељ емоционалне независности детета. Развојем емоционалне независности, 
деци се омогућава да расту слободно, да мисле, одлучују и осећају се самостално, да 
своје понашање усклађују са својим осећањима. 
 
На питање: „Када си сам/ сама код куће...“, одговори су приказани у Табели12. Када су 
сами код куће, дечаци углавном нешто читају, слушају музику, уче и сл. чак 88% њих, 
на основу чега можемо видети да су довољно самостални да се снађу и без присуства 
родитеља или неке друге одрасле особе. Код девојчица је скоро иста ситуација, што 
потврђују њихови одговори, 85% девојчица има задовољавајућу емоционалну 
независност у складу са узрастом. Одређен број испитаника не воли да буде само код 
куће и једва чека да родитељи дођу- и то 8% дечака и 12% девојчица. У таквим 
случајевима родитељи би требало да избегну да их остављају саме, како не би дошло 
до последица у емоционалном развоју, али свакако би требало постепено децу 
осамостаљивати и на том пољу. 
 
Постоје родитељи који никада не остављају децу саму код куће из претераног страха 
и бриге да би им се нешто могло догодити или су свесни да њихово дете није 
довољно самостално и спремно да остане само код куће. У овом случају је реч о 4% 
дечака и 3% девојчица. Видимо да нема значајне разлике између полова када је реч о 
самосталном боравку у кући, дечаци и девојчице овог узраста имају очекивани ниво 
емоционалне независности. 
 

Табела 13: Решавање проблема 

Одговори М Ж 
Ʃ 

Решавам га сам/а   ( 13) 31% (8) 19% (21) 26% 

Тражим помоћ родитеља (18) 43% (18) 44% (36) 44% 

Питам друге за савет и покушавам да 
га решим  

(11) 26% (15) 37% (26) 32% 

 
Одговори на питање:  „Када имаш проблем...“, приказани су у Табели13 и Графикону 
6. Према подацима у табели, можемо закључити да су испитаници свесни да морају 
да се суоче са проблемима и покушају да их самостално реше. Када су дечаци у 
питању, њих 31% покушава да самостално реши проблем, док је код девојчица 
постотак мањи- 19%. Одговори на ово питање се могу упоредити са одговорима на 
девето питање из упитника, а које се односи на то како испитаници поступају када 
наиђу на тежак задатак у школи. Резултати код деветог питања показали су да су 
дечаци за нијансу упорнији од девојчица приликом покушаја да реше задатак, али 
није било значајније разлике. Код једанаестог питања имамо врло сличну ситуацију, 
дечаци у већем броју него девојчице покушавају да самостално реше проблем. 
Помоћ родитеља у решавању проблема траже готово подједнако и дечаци и 
девојчице (43% дечака и 44% девојчица), дакле, испитаници покушавају да се 
самостално суоче са проблемом што је веома важно, али, сходно узрасту, помоћ 
родитеља им је још увек потребна: да ли у виду савета или приликом самог решавања 
проблема. Оно што је веома позитивно је и да траже савете од других и евентуалне 
смернице како би пронашли решење проблема, али истовремено покушавају и сами 
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да га реше, и то 26% дечака и 37% девојчица. Дакле, имају добре предуслове за развој 
интелектуалне независности јер су свесни да морају сами да се суоче са тешкоћама, 
али су и отворени да траже смернице и савете и да их прихвате, како би успешно 
решили неку ситуацију. 
 
Способност да дете самостално покушава да реши проблем, без обзира на то да ли је 
реч о свађи са друговима, лошим оценама и др., важна је за развој дететовог 
мишљења и интелектуалне независности, као и спремности да се суочи са 
различитим ситуацијама, проблемима и да их реши. 
 

Графикон 6 : Решавање проблема 

 
 
Код последњег питања, испитаници су могли да заокруже највише две тврдње са 
којима се слажу, тј. које се односе на њих, њихове особине, како би на основу тога 
сагледали какву слику о себи имају тј. да ли се поклапа са подацима добијеним на 
претходна питања. Подаци су приказани у оквиру табеле 14. 
 

Табела 14: Перцепција себе 

Одговори М Ж 
Ʃ 

Радим и говорим оно што сматрам исправним 
без обзира на туђе мишљење 

( 33) 46% 
 

(24) 37% (57) 42% 
 

Неуспех у школи ме обесхрабри и не могу без 
подршке родитеља то да савладам 

(9) 13% (6) 9% 
 

(15) 11% 

Покушавам да изградим свој лични стил 
понашања и облачења 

(19) 27% (21) 32% (40) 29% 
 

Не подлежем наговарањима другова уколико 
њихове идеје не сматрам исправним  

(10) 14% (14) 22% 24) 18% 
 

 
Према добијеним подацима на претходна питања, може се видети да је код 
испитаника у довољној мери развијена самосталност у различитим областима, да не 
подлежу утицају других, самостално бирају другове, лако се сналазе у околини и у 
новим ситуацијама, као и да постоји мали проценат оних који имају нешто нижи ниво 
самосталности али без већих статистичких одступања. 
 
На основу података у табели, видимо да дечаци и девојчице у скоро подједнаком 
броју поступају онако како мисле да је исправно, 46% дечака и 37% девојчица, без 
обзира на мишљење других. Труде се да изграде свој лични стил облачења и 
понашања, 27% дечака и 32% девојчица, што је веома важно за развој њихове 
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креативности, оригиналности као одлике једне самосталне и зреле личности. Када је 
реч о томе како подносе неуспех, видимо да је знатно мањи број испитаника 
заокружио тврдњу да их неуспех у школи обесхрабри и да нису у стању да га 
превазиђу без подршке родитеља, и то код 13% дечака и 9% девојчица, па се 
претпоставља да су то испитаници који чине групу са нешто нижим степеном 
самосталности, и да је, заправо, ту реч о недовољном самопоуздању испитаника 
више него о несамосталности. Пошто више од половине испитаника није заокружило 
тврдњу да се тешко боре са неуспехом у школи, претпоставља се да умеју да се носе 
са таквом ситуацијом. Дакле, испитаници имају позитивну слику о себи, што говори о 
нивоу самопоуздања које је карактеристично за васпитање усмерено на развој 
одлика које имају самостални људи. 
 
Израчунавањем Hi квадрата (x²), потврђено је да нема статистички значајне разликe у 
погледу пола испитаника када је реч о одговорима на постављена питања. Користећи 
Hi квадрат тест, утврдили смо да добијене фреквенције не одступају од очекиваних. 
Израчунати износи  x²  су мањи од граничних  вредности  (gv)  на нивоу значајности 
0.01 на основу одговарајућих степена слободе (df) како је и приказано у Табели 18. На  
основу тога, можемо потврдити постављене хипотезе да нема значајне разлике у 
самосталности између дечака и девојчица. 
 

Табела 15: Израчунати  x² (Hi квадрат) на основу одговора испитаника 

 
4. Дискусија 
 

Овим радом смо настојали да, поред теоријске основе тј. дефинисања 
самосталности, објашњења када и како почети са њеним развојем, испитамо да ли је 
самосталност развијена у довољној мери и у складу са узрастом испитаника, колики 
је утицај породице на развој дечје самосталности. Пошли смо од претпоставке да 
демократски васпитни стил родитеља више погодује осамостаљивању деце од 
ауторитарног, што је потврђено и самим резултатима истраживања.  
 

питање Df  gv ( 0,01)      x² 

1. 2 9,210 4,66 

2. 2 9,210 2,98 

3. 5 15,086 2,57 

4. 2 9,210 3,28 

5. 2 9,210 2,41 

6. 3 11,341 4,40 

7. 2 9,210 1,13 

8. 2 9,210 4,07 

9. 2 9,210 2,50 

10. 2 9,210 6,31 

11. 2 9,210 5,01 

12. 3 11,341 3,2 

13. 2 9,210 0,99 

14. 2 9,210 2,3 

15. 3 11,341 2,31 
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Добијени резултати указују на то да је код испитаника у довољној мери развијена 
самосталност у различитим областима, да не подлежу утицају других, самостално 
бирају другове/другарице, лако се сналазе у околини, спремни су да се суоче са 
тешкоћама и проблемима, немају потребу за сталним присуством родитеља тј. умеју 
да испуне своје време и када родитељи нису код куће и сл. Постоји и мали проценат 
оних који имају нешто нижи ниво самосталности, али без већих статистичких 
одступања. Претпоставља се да је код тих испитаника више реч о тренутном стању, 
евентуално нешто нижем степену самопоуздања у односу на вршњаке, што не значи 
да током даљег развоја то неће превазићи и постати самосталне особе. Већина 
њихових родитеља, преко 80%, припада демократском васпитном стилу, имају 
разумевања за грешке које њихова деца направе, спремни су да им објасне и да их 
упуте како да се понашају у одређеним ситуацијама, али и да оставе довољно 
простора и слободе да дете несметано развије своју самосталност. Већина 
испитаника има позитивну слику о себи, што говори о нивоу њиховог самопоуздања 
које је карактеристично за васпитање усмерено на развој одлика које имају 
самостални људи. Заправо, добијени подаци  су потврдили тачност претпоставки од 
којих се кренуло у истраживању, а то су: да је самосталност испитаника развијена у 
довољној мери сходно њиховом узрасту, затим да демократски васпитни стил 
родитеља више погодује развоју самосталности, да нема статистички значајне 
разлике у погледу пола испитаника када је реч о степену развијености практичне, 
интелектуалне, емоционалне независности, као и кад је реч о независности 
неопходне за сналажење у околини и самосталности у односу на вршњаке.  
 

5. Закључак  
 
Самосталност или независност бисмо могли дефинисати као стање неке особе којој 
није потребан неко други ради самоостварења и она подразумева одлучност, чврст 
карактер и независност у понашању. Самостална особа је она која не зависи од 
других или не жели да зависи од других, што не значи да јој други нису потребни. 
 
Формирање једне самосталне и одговорне личности започиње пре свега у породици, 
на основу модела који родитељи пружају својој деци и у зависности од васпитног 
стила родитеља. Сматра се да топла породична атмосфера, демократски васпитни 
стил родитеља,  доприносе  формирању зреле и самосталне личности. Управо из тих 
разлога, одговорима на прва питања у упитнику се настојало истражити да ли је реч о 
демократском или ауторитарном васпитном стилу родитеља. Уколико је реч о 
ауторитарном васпитном стилу, родитељи су заповеднички настројени, строги, не 
показују љубав и стрпљење, не дозвољавају никакво супротстављање, што код детета 
изазива страх и управо из тог страха од казне дете се без поговора покорава, поступа 
како му се каже. На тај начин дете се спутава да искаже свој став, своје мишљење, 
нема могућности да развије своју самосталност. Демократски васпитни стил 
карактеришу показивање љубави детету, указивање поверења, подршке, 
разумевања, дете се у таквом окружењу природно и спонтано понаша.  
 
Такође, живимо у савременом потрошачком друштву, које намеће нове стандарде у 
избору пријатеља, у погледу животних вредности, под чији утицај млади лако падају. 
Профит је покретач готово свих процеса, сналажљивост мера нечије вредности, а 
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имиџ важнији од квалитета личности. Управо из свих наведених  разлога, неопходно 
је да родитељи дају смернице детету и посаветују га не само у избору пријатеља већ и 
по свим другим питањима. Међутим, родитељи никако не би требало да намећу своје 
мишљење и ставове детету приликом избора пријатеља и одређују с ким да се дружи; 
пожељно је да га усмере, али да избор препусте њему. У супротном, дете неће 
развити способност да самостално процењује људе и њихове поступке, намере, тако 
да ће лако потпадати под туђ утицај. 
 
Резултати овог истраживања наводе нас на закључак да су деца узраста 12-13 година, 
која су учествавала у истраживању, у довољној мери самостална и самосвесна сходно 
узрасту и очекивањима. 
 
Међутим, ситуација је нешто другачија код старије групе испитаника. Према 
подацима добијеним у оквиру истраживања самосталности групе испитаника узраста 
између 18 и 27 година, готово половина још увек живи са родитељима. Иако желе да  
преузму одговорност и напредују у каријери, млади у Србији осамостаљују се много 
касније него њихови вршњаци у земљама ЕУ и  САД, а главни разлог је финансијска 
ситуација. Млади људи сматрају да друштво не препознаје потребу младих да 
отпочну самостални живот  и стекну финансијску независност. Сматрају да су 
породица и блиско окружење превише  заштитнички настројени према младима, да 
нису спремни да прихвате потребу младих да буду самостални и независни од 
родитеља, а и целокупна економска ситуација и недостатак друштвене подршке 
утичу на то да деца, која до одређеног узраста показују довољно самосталности, 
касније, у добу продужене адолесценције, стагнирају па и назадују у свом 
осамостаљивању. Осим горе наведених, постоји још много разлога за то, тако да би 
могли поставити питање – ко би се могао сматрати најодговорнијим за формирање 
несамосталних, несигурних, поводљивих особа – породица, друштво или сви заједно? 
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