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Nastava na daljinu u vaspitno – obrazovnom radu sa decom predškolskog uzrasta –
prednosti i nedostaci
Tamara Gojković
Nađa Šorgić
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov „ u Vršcu
Rezime

Obrazovanje na daljinu je primenjivo na svim nivoima obrazovanja, od predškolskog i osnovnog, preko
srednjeg i visokog do različitih oblika obrazovanja i usavršavanja. Stroge definicije obrazovanja na daljinu nisu
jedinstvene i tokom vremena su se menjale, često u zavisnosti od razvoja tehnologije kojom su se obavljale. Ali,
kada govorimo o definicijama, pojam učenja na daljinu se definiše kao „sticanje znanja i veština putem
indirektnih informacija i uputstava, primenom različitih tehnologija i ostalih formi učenja na daljinu“.
Ključne reči: obrazovanje na daljinu, prednosti, nedostaci, internet, komunikacija.
Uvod
Obrazovanje na daljinu nije novina, već veoma star način učenja. Počinje da se razvija od izuma štamparske
mašine i uvođenjem poštanskih usluga, preko telefona, radijskih emisija, filma, televizije pa sve do interneta i
pojave savremenih tehnika i tehnologija. Sve ovo je uticalo na metodiku i razvoj obrazovanja na daljinu.
Učenje na daljinu je zapravo starije od učenja putem interneta. Istorija učenja na daljinu počinje još 1728.
godine, kada je profesor Caleb Phillips u časopisu Boston Gazette objavio oglas da podučava studente na
daljinu. Međutim, iako je on bio prvi, svakako nije bio jedini koji je na ovaj način edukovao svoje učenike
(Medan, D., 2009).
Jedna od jednostavnih i prihvaćenih definicija obrazovanja na daljinu je „strukturirano učenje koje se obavlja
bez fizičkog prisustva nastavnika“, koje je usvojena 1989. godine na konferenciji u Los Alamosu. (Holden T. J.,
Westfall J.-P. P., 2006).
S obzirom da se nalazimo u vremenu velikih promena, vremenu u kojem tehnologija u svim oblastima života
svakodnevno napreduje, tako napreduje i područje obrazovnih tehnologija. Pre svega, samo obrazovanje
postaje potrebnije nego ikad. Osim klasičnog obrazovanja, pojavljuje se potreba sticanja novog znanja, kako u
školi, tako i na fakultetu. Učenje na daljinu omogućava stalno učenje, studenti se profesionalno, nezavisno,
usavršavaju na mestu i vremenu koje sami odaberu, prolaze kroz materijal za učenje onom brzinom i onoliko
puta koliko žele.
Učenje na daljinu može da se odvija kao:
 sinhrono - živa – u realnom vremenu, dvosmerna, usmena i/ili vizuelna komunikacija između
studenta i nastavnika
 asinhrono - komunikacija nije u realnom vremenu
 simetrično - tok informacija je podjednak u oba smera između nastavnika i studenta, i asimetrično učenje ili komunikacija, kada tok informacija ide prevashodno u jednom smeru (Šain, S.,2017).
Razvoju obrazovanja na daljinu u svetu se poklanja značajna pažnja. Veliki broj svetski priznatih
visokoškolskih ustanova u svom programu studija ima ovaj oblik obrazovanja. Nove tehnologije donose sve
bolje uslove za pohađanje učenja na daljinu. Danas je sprovođenje učenja na daljinu nezamislivo bez
interneta, kompjutera i specijalizovanih obrazovnih platformi, od kojih izdvajamo Moodle, Blackboard
Learning System, ILIAS, JoomlaLMS, OLAT, Claroline, Atutor, eFront itd. Razlozi za ovakav vid učenja su
mnogobrojni. Nekada su isključivo geografski faktori presudni za realizovanje nastave na daljinu, a nekada

9

INTERNATIONAL CONFERENCE- CONTEMPORARY CHALLENGES IN EDUCATION
prekid kontinuiranog učenja u matičnoj školi zbog odlaska učenika na bolničko lečenje, prelaska sa bolničkog
na kućno lečenje ili odlazak na lečenje u inostranstvo, dok danas kao najjednostavniji razlog, ali ne i nebitan,
obrazovne ustanove ne smeju dozvoliti da mladi ljudi budu primorani da biraju između obrazovanja i fizickog
rada, treba im se obezbediti mogucnost izbora i jednog i drugog ukoliko to žele.
Sa ekspanzijom tehnologije i inovacija u oblasti učenja na daljinu, raspoloživost takvog načina edukacije
povećava se dramatično. Mnoge tradicionalne škole neke od svojih programa koncipiraju u obliku učenja na
daljinu, a mnoge škole su izrasle fokusirajući se isključivo na elektronsko učenje na daljinu. Nove mogućnosti
i obaveze u karijeri mladih ljudi, u smislu promene mesta rada, promene posla zbog boljih finansijskih uslova,
promenljivog radnog vremena, velikog broja sastanaka i poslovnih putovanja, rada na terenu, čine da nove
generacije studenata, koje su u mogućnosti da svoje školovanje radeći finansiraju, sve više pristupaju
programima učenja na daljinu.
Mnogi će reći da učenje na daljinu ne može da se rangira sa redovnim pohađanjem nastave, ali to nije tako.
Učenje na daljinu je baš i osmišljeno sa namerom da oni koji nisu u mogućnosti da prate nastavu kao većina
ljudi mogu ispratiti i dobiti isti nivo obrazovanja kao i svi. Naravno, ovo se odnosi na učenje na daljinu iz
nekih drugih razloga, kada se ne radi o situacijama u kojima je većina studenata, djaka, primorana na učenje
preko ekrana, kao na primer situacija u kojoj se trenutno nalazi veći deo sveta. Pored toga, učenici koji se
školuju putem interneta sasvim su ravnopravni sa onima koji se školuju redovno i na druge načine, to što
fizički nisu prisutni, ne menja činjenicu da će polagati i učiti isto gradivo, kao ni na samom kraju njihovu
diplomu ništa neće činiti manje važnijom od diplome onoga koji ju je stekao na regularan način.
Ali, svakako da učenje na daljinu pomaže i olakšava ljudima, ali kao i bilo šta na ovom svetu, ni ono nije bez
mana.
Odrastanje uz računar – metodički diskurs
U praksi su prisutna dva stanovišta: Prvo, roditelji i vaspitači nemaju poverenja u učenje deteta uz pomoć
računara, i drugo, precenjuju moć računara smatrajući da je on dovoljan i da su oni suvišni i da njihove
smernice nisu neophodne. Međutim, oba pristupa predstavljaju zablude (Stojanović, Bogavac, 2016.).
Na predškolskom uzrastu, u procesu učenja uz pomoć računara, deci su potrebne odrasle osobe. Dakle,
odrasli imaju ključnu ulogu, jer deca na tom uzrastu nemaju potencijal da maksimalno izvuku korist iz ovog
oblika učenja. Podrška odraslih se sastoji u pokazivanju interesovanja, postavljanju pitanja, davanju sugestija,
organizovanju odgovarajućih aktivnosti kao i na davanju na raspolaganje resursa (Stojanović, Bogavac prema:
Plowman, Stephen & McPake, 2010.).
Nastava na daljinu – prednosti i nedostaci u vaspitno – obrazovnom radu sa decom predškolskog
uzrasta
Do zapažanja o prednostima i nedostacima u vaspitno – obrazovnom radu sa decom predškolskog uzrasta na
daljinu došlo se tokom realizacije nastave na daljinu u vreme izbijanja pandemije izazvane virusom COVID19. Prelazak sa klasične nastave , koja se inače realizuje u osnovnim školama i predškolskim ustanova u radu
sa predškolcima, poštujući principe i zahteve Osnova predškolskog vaspitanja i obrazovanja, na nastavu na
daljinu, desio se bez ikakve pripreme vaspitača, dece i njihovih roditelja, jer su promene u nastavno –
obrazovnom sistemu nastupile „preko noći“.
Predškolska grupa sa kojom se relizuje nastava na daljinu broji dvadesetoro dece, od toga je osam dečaka.
Digitalna platforma koju smo morali da koristimo je ona koja je u tom trenutku bila dostupna svim
roditeljima, a samim tim, i njihovoj deci. Pošto je obuhvaćenost dece odnosno roditelja bila stopostotna, mogli
smo, bez poteškoća, da pređemo na realizaciju nastave na daljinu koristeći viber grupu kao digitalnu
platformu. Nakon izvesnog vremena, tokom realizacije nastave, prateći komentare roditelja, dece, moja
zapažanja i zapažanja kolega sa posla sa kojima smo tokom celog tog procesa bili u stalnoj online
komunikaciji, iskristalisale su se određene prednosti i nedostaci u vaspitno – obrazovnom radu na daljinu sa
decom predškolskog uzrasta.
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Prednosti
Praćenje nastave

Nakon proglašenja pandemije, sve institucije koje se bave vaspitno – obrazovnim radom, obustavile su
realizaciju nastave u svojim prostorijama. Sva deca, đaci, studenti kao i sve nastavno i tehničko osoblje
poslato je svojim kućama kao mera prevencije u širenju zaraze. Nastava na daljinu omogućila je deci praćenje
nastave od kuće. Radne navike dece su nastavile da se ustaljuju a deca su nastavila da stiču nova znanja i
veštine. Tokom realizacije nastave na daljinu, izbor digitalnih platformi, preko kojih može da se realizuje
nastava, je veliki. Roditeljima su ponuđene opcije korišćenja mail adresa, grupa na Viber-u, Messenger-u,
Facebook-u.
Razne izdavačke kuće su ponudile opcije otvorenog pristupa njihovim digitalnim udžbenicima koji prate
nastavni sadržaj kako bi deca, rešavajući zadatke online, u vidu raznih problema ubačenih u igrama za decu,
pratila nastavu, usvajala i sistematizovala znanja koristeći sopstvena otkrića do kojih su došla rešavanjem tih
zadataka. Deca su kod kuće pratila nastavni sadržaj rešavajući zadatke u svojim Radnim sveskama za decu
predškolskog uzrasta. Na dnevnom nivou, deci su slati razni video zapisi, tekstovi koje će deci roditelji čitati,
slike, zanimljivi linkovi sa nastavnim sadržajima, kreativnim likovnim idejama, muzičkim numerama
primerenim uzrastu dece koji prate nastavni sadržaj, prezentacije i radni listići u službi usvajanja i
sistematizacije novih znanja.
Sticanje i usavršavanje digitalnih veština vaspitača, roditelja i dece

Kao preduslov realizacije nastave na daljinu je postojanje bar osnovnih digitalnih znanja kod realizatora
nastave na daljinu, u ovom slučaju vaspitača, koja obuhvataju sledeće oblasti:










Obradu informacija – mogućnost da se traže informacije na internetu pomoću internet
pretraživača. Mogućnost prepoznavanja pouzdanih i verodostojnih informacija na internetu.
Čuvanje i skladištenje datoteka ili sadržaja (npr. teksta, slike, muzike, video snimka, internet
stranice) i ponovno pristupanje tim datotekama i sadržajima.
Komunikaciju - Mogućnost komuniciranja sa drugima pomoću mobilnog telefona, VoIP
usluga (prenos glasa putem interneta, npr. Viber), elektronske pošte ili aplikacija za ćaskanje
– koristeći osnovne funkcije (npr. glasovne poruke, sms, slanje i primanje elektronske pošte,
razmena tekstualnih poruka). Deljenje datoteka ili sadržaja pomoću jednostavnih alata.
Znanja za korišćenje društvenih mreža i alata za saradnju putem interneta. Poznavanje
osnovne kulture ponašanja pri korišćenju digitalnih alata (npr. pri komentarisanju, deljenju
ličnih podataka).
Stvaranje sadržaja - Mogućnost stvaranja jednostavnih sadržaja (npr. teksta, tabele, slike,
audio zapisa) u najmanje jednom format, korišćenjem digitalnih alata. Mogućnost vršenja
osnovnih izmena sadržaja koji je napravio neko drugi. Poznavanje činjenice da sadržaj
može biti zaštićen autorskim pravima. Mogućnost primene ili izmene jednostavne funkcije
ili podešavanja softvera i aplikacija koje se koriste (npr. promena na fabrička podešavanja).
Bezbednost - Preduzimanje osnovnih koraka za zaštitu svojih uređaja (npr. koriščenje
antivirus programa i lozinki). Znanje da nisu sve informacije na internetu pouzdane i da
korisnički podaci (korisničko ime i lozinka) mogu biti ukradeni. Znanje da ne treba da se
otkrivaju lične informacije na internetu. Znanje da previše korišćenja digitalnih tehnologija
može da naškodi zdravlju.
Rešavanje problema - Mogućnost nalaženja podrške i pomoći kada se jave tehnički problemi
ili kada se koristi neki novi uređaj, program ili aplikacija. Rešavanje rutinskih problema (npr.
zatvaranje programa, restarttovanje računara ili telefona, reinstaliranje ili ažuriranje
programa, proveravanje internet veze). Redovno osavremenjivanje svojih digitalnih
veština.
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Kako bi roditelji mogli da pomognu svojoj deci predškolskog uzrasta u praćenju nastave na daljinu, potrebno
je da i oni stiču digitalne kompetencije i da svoja znanja prenose i svojoj deci. U usvajanju nekih osnovnih
digitalnih znanja kod roditelja, veoma je poželjna i potrebna pomoć vaspitača. Obaveza vaspitača (moralna i
radna) je da svoj rad prilagodi digitalnim veštinama roditelja ili da šalje uputstva roditeljima koja će im
pomoći da savladaju neke osnovne prepreke prilikom korišćenja digitalnih platformi. Na taj način vaspitači
utvrđuju svoje digitalne veštine a i podižu digitalne veštine roditelja i vaspitanika na viši nivo.
Razvijanje partnerskog odnosa između vaspitača i roditelja dece predškolskog uzrasta

Kada su deca predškolskog uzrasta u pitanju, nastava na daljinu i celokupna komunikacija sa decom , se
odvija isključivo preko roditelja. Roditelji moraju biti u potpunosti upoznati sa nastavnim sadržajem i
zadacima koji se šalju na dnevnom nivou. Moralna je i pravna obaveza i odgovornost roditelja da deci
omoguće praćenje nastave na daljinu. Roditelji su apsolutno uključeni u vaspitno – obrazovni proces, prate
uputstva vaspitača, izradu zadataka dece, njihova postignuća i napredak i o tome obaveštavaju vaspitača
tekstualnim opisima, fotografijama radova, komunikacijom putem telefona. Roditelji i vaspitači komuniciraju
na dnevnom nivou o svim pitanjima koja se tiču vaspitno – obrazovnog procesa. Vaspitač je u toku sa
motivacijom dece, njihovim interesovanjima, zdravstvenim statusom, mogućnošću odgovaranja dece na
zadate zadatke kako bi svoj rad, teme i zahteve mogao da prilagodi grupi. Za sve nedoumice i pitanja koja se
tiču vaspitno – obrazovnog rada, roditelji su upućeni na vaspitača koji im može dati lično odgovore ili ih
uputiti na dodatnu literaturu, korisne linkove, slike i slično. Odnos između vaspitača i roditelja dece mora se
zasnivati na međusobnom uvažavanju, razumevanju, strpljenju, toleranciji kao i na kulturi različitosti i kulturi
dijaloga. Jedino kroz partnerski odnos između roditelja dece i vaspitača moguća je realizacija nastave na
daljinu.
Individualni i individualizovani oblici rada
Nastava na daljinu u vaspitno – obrazovnom radu sa decom predškolskog uzrasta je koncipirana tako da se
zasniva na individualnom i ,po potrebi, individualizovanom obliku rada. To podrazumeva samostalni,
pojedinačni rad deteta bez razmene informacija među decom iz grupe. Individualni oblik rada omogućava
prilagođavanje nastave i učenja svakom detetu. Organizacija i planiranje nastave zasnivaju se na realnim
mogućnostima, interesovanjima, potrebama i tempu rada dece.
U diaktici je razrađeno više modela individualizovanog rada:
 Individualno planiran rad
 Zadaci na više nivoa složenosti
 Individualizovani zadaci za svako dete
 Individualizacija primenom programiranih materijala
 Individualizacija primenom grupnog rada
 Individualizacija primenom obrazovnih softvera (Mandić, 2014).
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Nedostaci
Nedostatak lične interakcije

Tokom razmene informacija o deci, njihovom napredovanju, interesovanjima i motivaciji za učenje, došlo se
do zaključka da su se deca najviše žalila na to da im nedostaju igre i druženja sa ostalom decom iz pripremne
predškolske grupe. Patila su za svojim drugarima i vaspitačicom. Redovno su radili svoje zadatke ali su uvek
roditeljima skretali pažnju na to da ne žele da uče kod kuće već u školi (vaspitno – obrazovni rad sa ovom
grupom se odvija u školi). Brzo bi gubili interesovanje i motivaciju za rad jer nisu bili inspirisani podsticajima
svojih drugara iz grupe i vaspitačice. Ometeni raznim aktivnostima ukućana, programom na televiziji,
igračkama, pokazivali su manje strpljenja i kreativnosti u radu kod kuće nego u školi.
Nedostatak lične interakcije se veoma nepovoljno odrazio ne samo na napredak i postignuća već i na čitavu
emocionalnu sferu deteta. Roditelji su često govorili da su deca ljuta i zbunjena jer ne mogu da se druže sa
svojim drugarima iz predškolske grupe.
Jednolični oblik rada

Prateći svu pedagošo – didaktičku literaturu sa kojom se svaki vaspitač upoznaje u svom obrazovanju a zatim
i u svom radu sa decom predškolskog uzrasta, obaveza vaspitača je da organizaciju nastave u klasičnom
smislu organizuje koristeći dobro poznate metode i oblike rada u vaspitanju i obrazovanju. Svaka metoda i
svaki model, korišćeni izolovano, imaju svoje i prednosti i mane. Međutim, organizacija nastave koja se
zasniva na njihovoj međusobnoj kombinaciji, stavljajući u prvi plan sve prednosti tih metoda i oblika rada,
dovodi do svestranog i pozitivnog razvoja dečje ličnosti. Organizacija nastave na daljinu u porodičnom
okruženju dece se svodi na mogućnosti roditelja da stvore detetu podsticajnu „atmosferu“ odnosno sredinu u
kojoj neće biti puno stvari i aktivnosti koje će detetu odvlačiti pažnju od nastave. To podrazumeva obično
primenu individualnog oblika rada. Deca su oštećena za sve povoljne uticaje koje im pruža grupni oblika rada
(socijalno sazrevanje, razvoj socijalnih veština, socijalne adaptacije i integracije, razvoj samostalnosti i
kooperativnosti među decom, osposobljavanje dece za složen vid zajedničkih oblika rada u savremenom
društvu, nemogućnost uspostavljanja takmičarskih odnosa pri čemu se takmičari međusobno pomažu i
slično). Prateći komentare roditelja, deci su najviše nedostajale igre i igrolike aktivnosti sa svojim drugarima i
drugaricama iz grupe.
Različit nivo posedovanja digitalnih kompetencija kod roditelja

Pripremnim predškolskim programom su obuhvaćena deca čiji roditelji potiču iz različitih kulturnih i
socijalnih slojeva. Takođe, varijacije u stečenom nivou obrazovanja roditelja su velike kao i u stečenom nivou
digitalnih veština. Zadatak vaspitača je da prilagodi nastavu na daljinu Operativnom godišnjem planu
pripremne predškolske grupe, interesima i mogućnostima dece iz grupe i, na kraju, mogućnostima roditelja
dece da, u saradnji sa vaspitačem, prenesu informacije koje će i sami moći da shvate, korišćenjem digitalnih
platformi.
Fizičke i finansijske poteškoće vaspitača i roditelja u realizaciji nastave na daljinu

Svesni smo činjenice da u našem društvu postoji velika razlika među porodicama vezana za njihov finansijski
status. U pripremnoj predškolskoj grupi deca dolaze iz porodica u kojima najčešće radi jedan roditelj.
Nedostatak finansijskih sredstava direktno utiče na mogućnost obezbeđivanja tehničkih mogućnosti
realizacije nastave na daljinu. Pa čak i da postoji jedan telefon i jedan kompjuter koji može da se poveže sa
digitalnim platformama, pitanje je koliko porodica ima dece đačkog uzrasta kojoj, takođe, treba omogućiti
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pristup nastavi na daljinu. Takođe, postavlja se pitanje da li porodica, iako ima tehničke mogućnosti, može
sebi da priušti plaćanje interneta bez koga ne postoji mogućnost pristupa digitalnim platformama.
Nedostatak saradnje roditelja

Iako roditelji imaju i pravnu i moralnu odgovornost da omoguće svojoj deci pristup nastavi na daljinu
(pripremni predškolski program zakonski spada u obavezno obrazovanje dece), izbegavaće ovakvu vrstu
obaveze iz različitih razloga. Najčešće navedeni razlozi za odsustvo saradnje su nedostatak vremena roditelja,
obaveze na poslu i u kući, porodica ima više dece pa ne može da se posveti samo jednom detetu, bolest deteta
i slično. Ukoliko nesaradnja roditelja ne može da se prevaziđe razgovorom, vaspitač ima obavezu da
nesaradnju roditelja prijavi stručnim saradnicima školi ili predškolskoj ustanovi koji dalje odlučuju da li će
ovu situaciju prijaviti Socijalnoj službi za zaštitu dece. Ovo je veoma stresna situacija i za vaspitača, i za
porodicu deteta i za samo dete predškolskog uzrasta.
Nemogućnost realnog praćenja dečjih postignuća

U toku klasične realizacije nastave u pripremnoj predškolskoj grupi, vaspitač u svakom trenutku zna i prati
postignuti nivo razvoja deteta, njegove mogućnosti, interesovanja, strahove, osećanja... i zna kako da na
najbolji mogući način motiviše dete na aktivno učestvovanje u svim aktivnostima. Nastava na daljinu to ne
dozvoljava vaspitaču jer se komunikacija sa decom odvija preko roditelja. Takođe, u realizaciji nastavnih
zadataka obično učestvuje cela porodica – mlađe ili starije sestre i braća, mame i tate, bake i deke.
Vaspitač ne može da ima realan uvid u to koliki procenat svog rada je dete uložilo u izvršavanju nastavnih
zadataka, ne može da prati faze u radu, način rešavanja problema, sam pristup deteta nekom problemu, već
samo vidi konačan rezultat rada.
Mogućnosti i kompetencije vaspitača za organizovanje nastave na daljinu

Kako bi mogao da odgovori zahtevima savremenog društva i vaspitno – obrazovnog rada, vaspitač mora da
poseduje kompetencije i znanja iz različitih oblasti. Pre svega, mora posedovati kompetencije koje će mu
omogućiti izradu plana, nastavnih sadržaja i zadataka za decu predškolskog uzrasta. Da bi mogao da realizuje
nastavu na daljinu, potrebno je da vaspitač poseduje bar osnovni nivo digitalnih znanja koja su već navedena
u tekstu. Postojanje tehničkih i finansijskih mogućnosti za planiranje i realizaciju nastave na daljinu je jedan
od veoma bitnih faktora koji utiču na realizaciju nastave na daljinu. Postavlja se pitanje poštovanja kulture
različitosti i postojanja kulture dijaloga vaspitača kao i motivacija za ovakvim načinom rada sa decom
predškolskog uzrasta. Jedan od bitnih faktora koji utiču na rad vaspitača u ovakvim uslovima je i porodično
okruženje vaspitača – da li je vaspitač samohrani roditelj pa celokupnu organizaciju oko svoje porodice mora
sam da organizuje; koliko svoje dece ima vaspitač i koliko mu vremena treba za ispunjavanje svojih
porodičnih obaveza; koliko đačke dece ima vaspitač i koliko mu vremena, finansija i tehničke opreme treba da
omogući svojoj deci nastavu na daljinu; koliku podršku u svom radu ima od strane svoje porodice.
Zaključak:
Proširivanje dečjih znanja, interesovanja i usvajanje novih veština i navika putem aktivnog učestvovanja dece,
igrom,otkrivanjem i rešavanjem problema u grupi vršnjaka, po trenutnom mišljenu roditelja i dece iz
pripremne predškolske grupe, ne može zameniti nikakva nastava na daljinu. Svakodnevno dobijanje video
poruka u kojima se deca obraćaju svojim drugarima iz grupe i vaspitačima da im nedostaju i da žele da
provode vreme zajedno sa njima, ide u prilog toj tvrdnji. Međutim, u situacijama kao što je ova, kada su deca
primorana da uče na daljinu u okolnostima kada nemamo puno izbora, nastava na daljinu je jedino rešenje
problema obrazovanja. U takav vid vaspitno-obrazovnog rada treba da se uključe svi državni resorsi u smislu
finansijskog i tehničkog omogućavanja i porodicama i nastavnom osoblju da se sprovede nastava na daljinu,
na nivou cele države. Digitalne kompetencije i vaspitača i roditelja, a zatim i dece, treba stalno unapređivati
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različitim stručnim usavršavanjima, kursevima organizovanim od strane države, uvođenjem nastavnog
sadržaja čiji će način realizacije omogućiti deci i svim učenicima da postanu digitalno pismeniji.
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Predškolsko vaspitanje i očuvanje narodne tradicije
Mariana Stratulat
Denis Stratulat
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov „ u Vršcu
Rezime
Folklor predstavlja sastavni deo naše svakodnevnice bez obzira na to koliko godina imamo, gde živimo, kojim
jezikom govorimo. Muzika i igra se prepoznaju kao prirodan i spontan medij putem kojeg deca uče razne veštine
i razvijaju potencijale, nezavisno od toga koliko je svako pojedinačno dete talentovano. Kulturni identitet jednog
naroda ne čine samo narodna igra i pesma, iako se njima u radu društava posvećuje najveća pažnja. Kulturni
identitet naroda čine svi izrazi njegovog nacionalnog duha, u koje spadaju: vera, jezik, običaji, nošnja,
književnost, umetnost, arhitektura, društveno uređenje. Svaki narod ima svoje osobenosti po kojima se razlikuje
od drugih i koje ga čine originalnim.
Ključne reči: folklor, predškolsko vaspitanje i obrazovanje, tradicija, Rumuni.
Prepoznavši značaj i sveprisutnost tradicije u životu čoveka, pogotovo nacionalnih manjina, došli smo na
ideju da ispitamo efekte muzike i folklora na razvoj dece u toku detinjstva, kao periodu najvećih potencijala i
razvojnih mogućnosti. Upravo iz tih razloga, u radu ćemo razmatrati stavove dece i roditelja o folkloru i
tradiciji. Istraživanja smo izvršili u vrtiću i Domu kulture u selu Kuštilj nadomak Vršca.
Uvod
Po definiciji tradicija (lat.) znači: prenošenje iskustava sa starijih generacija na mlađe; prenos običaja, znanja,
kulturnih vrednosti, verovanja i oblika ponašanja na nove generacije; očuvanje neke aktivnosti u dužem
vremenskom periodu, pri čemu ona uzima značenje običaja. Tradicija se prenosi bilo usmenom ili pismenim
putem, stečenim obrazovanjem, akulturacijom i sl. Zasnovano je na stalnom razmišljanju i utvrđenim
običajima koji su preuzeti iz ranijih vremena; tradicionalizam, održavanje tradicije, tendencije tradiciji;
tradicionalne, uobičajne, ali generacije istih, nepromenjene; staromodna, određena tradicijom.
Tradicionalnom modelu ponašanja često se, međutim, pripisuje „iskonsko” poreklo. Zbog različitih istorijskih
okolnosti, naš narod je bio izložen iskušenjima očuvanja tradicije, pa su brojni običaji nestali ili su,
jednostavno, potisnuti. Naspram konzervativnih sredina koje čvrsto čuvaju običaje i verovanja, primetan je
pokušaj obnavljanja običajnih rituala u savremeni život. Svaki narod želi da sačuva svoju tradiciju i da prenosi
na mlađe generacije. Očuvanje narodne umetnosti, njeno prenošenje na mlade generacije, obaveza je i zadatak
svih, jer na taj način čuvamo svoj identitet i tradiciju. To možemo postići jedino ako decu od najranijeg doba
uključimo u kulturno društvo i naučimo ih da zavole folklor.
Teorijski okvir istraživanja
Kulturno umetničko društvo „Mihaj Eminesku” iz Kuštilja (Mihai Eminescu) je društvo sa najstarijom
tradicijom Rumuna u Banatu. Datira od 1869. godine, kada je počeo sa radom prvi muški hor, a 1882.
osnovana je prva pozorišna grupa. Trenutno KUD „Mihaj Eminesku“ ima nekoliko sekcija - veliko pozorište,
malo pozorište, folklorni ansambl za decu i odrasle, duvački orkestar, ženske i dečije vokalne grupe, vokalne
soliste i instrumentiste sa kojima dobrovoljno rade entuziaste iz sela. Cilj ovog društva je da okupi mlade
ljude koji vole narodnu pesmu, igru, druženje , putovanja i da na taj način daju svoj doprinos očuvanju
identiteta Rumuna koji žive na ovim prostorima. Zahvaljujući entuzijazmu svojih članova, društvo je vrlo brzo
ostvarilo značajne rezultate u svom radu, a pogotovo dečiji ansambli, koji postižu značajne rezultate na
raznim takmičenjima, kako u našoj zemlji, tako i u susednoj Rumuniji. KUD „Mihaj Eminesku“ trenutno broji
oko 100 članova, od kojih oko 50 % čine deca uzrasta od 5 do 14 godina.
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Deca iz Kuštilja redovno učestvuju na Festivalul dečje muzike i folklora Rumuna iz Vojvodine, gde osvajaju
brojene nagrade. Za uspeh su potrebni sati rada, vežbanja i odricanje. Da li se toj deci „kradu delići detinjstva”
dok provode sate vežbajući u Domu kulture, koji je često „hladan”, jer u našim selima u domovima kulture
nema grejanja, a probe običnu poćinju zimi? Kakva su njihovi stavovi o folkloru i tradiciji? Da li su deca tamo
„dobrovoljno” jer to zaista žele i vole, ili po nagovoru roditelja? Zašto je folklor bitan za razvoj dece? Da li se
identitet jednog naroda čuva samo kroz folklor i tradiciju? Kako muzika i igra utiču na njihov razvoj? su samo
neka od pitanja na koja smo našim istraživanjem pokušavali da dobijemo odgovore.
Metodologija istraživanja
Predmet istraživanja: Istražiti koji su stavovi deteta o muzici, folkloru i tradiciji; Da li deca predškolskog
uzrasta u rumunskim seoskim sredinama učestvuju u kulturnim aktivnostima zato što to žele ili po nagovoru
svojih roditelja? Da li folklor i tradicija predstavljaju izraz identiteta jednog naroda? Kako utiče muzika na
razvoj dece u toku detinjstva, kao periodu najvećih potencijala i razvojnih mogućnosti?
Problem istraživanja: Dete ima pravo na slobodnu igru (Convention on the Rights of the Child, 1989). Ili: U
skladu sa principima Konvencije UN o pravima deteta (Convention on the Rights of the Child, 1989), dete ima
pravo na slobodnu igru. Da li se deci „kradu delići detinjstva” dok provode sate i sate vežbajući u domovima
kulture? Da li su tamo jer to zaista žele i vole, ili po nagovoru roditelja? Zašto je folklor bitan za razvoj dece?
Su samo neka od pitanja na koja želimo da dobijemo odgovor o okviru ovog istraživanja.
Obrazloženje razloga za odabir problema istrživanja: Smatramo da dete nema slobodu izbora, već da mu
se nameće nešto što mora da radi, a da pri tom roditelji nisu sigurni da li dete zaista želi time da se bavi, da li
mu to predstavlja opterećenje pored drugih obaveza koje ima u vrtiću i da li toj deci ostaje dovoljno vremena
za igru.
Obrazloženje značaja bavljenja odabranim problemom: U skladu sa dobijenim podacima, želimo da
skrenemo pažnju roditeljima da deci ne treba da nameću svoje želje i volju, da nisu u obavezi da se bave
folklorom, kako bi doprineli očuvanju identiteta rumuna sa ovih prostora. Da ne treba decu terati na nešto
ako oni to ne žele ili nemaju sklonosti prema toj oblasti. Decu treba usmeravati ka folkloru jedinu ako imaju
talenata za to, ako to zaista žele, a ne zato što tako nalaže tradicija.
Cilj istraživanja:
Cilj ovog istraživanja postavljen je na sledeći način: utvrditi da li roditelji mogu da propoznaju značaj
pojedinih oblika kulturnih aktivnosti koje utiču pozitivno ili negativno na dečji razvoj i da li deca to smtraju
kao opterećenje ili kao deo igre.
Zadaci istraživanja:
1. Ispitati koji oblik kulturnih aktivnosti predškolska deca, u selu Kuštilj najviše praktikuju.
2. Ispitati mišljenje roditelja o važnosti oblika kulturnih aktivnosti koje pozitivno utiču na razvoj dece.
3. Ispitati stavove roditelja o negativno uticaju raznih oblika kulturnih aktivnosti, koje negativno utiču na
decu.
4. Opisati kako deca razumeju svoju ulogu u procesu realizacije raznih kulturnih aktivnosti.
Istraživačka pitanja:
Kakvi su dečji stavovi o folkloru i tradiciji?
Da li se time bave jer to zaista žele i vole, ili po nagovoru roditelja?
Zašto su muzika i igra bitni za razvoj dece?
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Paradigmatsko određivanje:
Za naše istraživanje, izabrali smo Interpretativnu istraživačku paradigmu, jer se bazira na ideji da stvarnost
nije objektivno data, već je ona produkt naše interpretacije. Stvarnost je konstrukcija ljudskog uma i nije
jedna jedina, već mnogostruka. Pored toga, stvarnost se uvek mora posmatrati kao celina, nemoguće je
posmatrati delove izolovano i zakjlučivati o celini na osnovu toga, jer se uvek u obzir mora uzeti kontekst –
ono što okružuje fenomen i ono što povezuje delove i daje im koherntnost. Ljudima se u istraživanjima
pristupa kao aktivnim, autonomnim, stvaralačkim bićima, koja se moraju posmatrati u celini i u svom
prirodnom kontekstu, koji se takođe mora sagledavati kao celina. Budući da planiramo da provedemo vreme
sa decom kako u vrtiću, tako i na probama, možemo da postanemo deo tog konteskta.
Pored toga, kako se u istraživanjima baziranim na interpetativnoj teroiji ne podrazumeva da u istraživački
proces krećemo sa detaljnim planom istraživanja, a plan istraživanja je moguće i korigovati tokom
istraživanja, u toku samog istraživačkog procesa možemo doći do nekih uvida koje bismo možda propustili u
samom planiranju.Istraživanjima bazirnim na interpretativnoj paradigmi se zamera nedostatak jasnih
kriterijuma relevantnosti, jer se polazi od pretpostavke da su sva objašnjenja jednako dobra ili loša, vredna ili
bez vrednosti. Ova karakteristika nam onemogučava da rezultate istraživanja koristimo kao referentni okvir
prilikom delovanja.
Istraživački pristup: Za naše istraživanje izabrali smo etnografski pristup koji podrazumeva boravak na
terenu (u kontekstu koji se istražuje) i upotrebu različitih metoda i tehnika prikupljanja podataka. Namera
nam je bila da uspostavimo saradničke odnose na terenu, kao i da posmatramo decu, uz učestvovanje u
njihovim aktivnostima. Za naše istraživanje je važno naglasati značaj pojma kulture, koja se shvata kao
ukupan način života koji deli grupa ljudi. Holistički pristup, karakterističan za etnografska istraživanja,
ukazuje na to da događaji u kojima ljudi učestvuju moraju biti opažani u širim socio-kulturnim kontekstima.
Ono što nalazimo u etnografskim istraživanjima jeste imperativ de istraživač bude više od spoljašnjeg
posmatrača, kako bi bio u mogučnosti da otkrije unutrašnje značenje. Važno je da se između istraživača i
ispitanika neguje odnos poštovanja i uvažavanja, kao i potreba da istraživač bude blizak i stekne odnos
poverenja sa ispitanicima, što smo boravkom na terenu, uspele da ostvarimo.
Ovaj pristup nam je omogučujo konstantno vršenje analitičko-sintetičke refleksivne interpretacije,
povezivanjem onoga što smo saznale na terenu sa onima što čini naša teroijska polazišta. Pored toga,
rezultati etnografskog istraživanja mogu poslužiti kao podrška kvalitativnim evalucaijama, ili kao osnova za
različite inovacije i formulacije obrazovnih politika. Istraživanja smo sproveli u prirodnom kontekstu dece:
posmatrajući ih u vrtiću i na probama u domu kulture.
Zamerke koje se upućuju etnografskim istraživanjima, tiču se pitanja subjektivnosti istraživača, mogućnosti
generalizacije dobijenih podataka i nemogućnosti kontrole uslova u kojima se istražuje. Pored toga, dovodi se
u pitanje uticaj bliskosti između istraživača i ispitanika na sposobnost rasuđivanja, kao i mogućnost delovanja
istraživača na sredinu koja se istražuje, njegove infiltracijie u tu sredinu, kako bi se postalo više od spoljašnjeg
posmatrača. Istraživači koji sprovode etnografsko istraživanje imaju drugačiji pogled na subjektivnost, oni ne
negiraju postojanje subjektivnosti, već je smatraju nužnim i nastoje je uobličiti tako da bude u funkciji
saznavanja.
Naše istraživanje je empirijsko, jer smo posmatrali određene pojave koje smo odabrale da istražujemo u
samoj praksi i na osnovu toga smo donele zaključke.U odnosu na vrstu podataka koje smo prikupljale u
istraživanju i način na koji smo pristupile obradi podataka, naše istraživanje je kvalitativno, jer smo nalaze
interpretirali, umesto da ih statistički analiziramo. Dečje odgovore, kao i odgovore roditelja, prikazali smo
kroz delove intervjua. U odnosu na predviđeni stepen kontrole našeg istraživanja, ono je terensko, jer smo
vršili istraživanje u prirodnim uslovima, što podrazumeva manju ili nikakvu kontrolu uslova u kojima se
istraživanje sprovodi. Podaci na osnovu kojih je vršeno izvođenje zaključaka, bili su prikupljani u procesu
intervju sprovođenih sa roditeljima i sa decom, na terenu.
U zavisnosti od istraživačke namere prema proučavanoj pojavi, naše istraživanje je deskriptivno, jer smo
opisivali posmatrane pojave. Prema nivo ishoda, je deskriptivno jer takođe opisujemo posmatrani fenomen.
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U odnosu na širinu primene nalaza do kojh se u istraživanju dolazi, istraživanje ima uslužni karakter jer se
sprovodi u konkretnom kontekstu i fokusiran je na konkretne probleme, sa manjim mogućnostima
generalizacije dobijenih rezultata i zaključaka. Istraživanje smo sproveli u jednom vremenskom periodu zbog
toga je transverzalno istraživanje, jer podrazumeva istraživanje dečje perspektive o folkloru i tradiciji, kao i
stavove roditelja u jednoj vremenskoj tački, prikupljanje podataka na terenu i izvođenje zaključaka na osnovu
tih podataka, bez ponovnog vraćanja na teren.
Uzorak istraživanja:
Naše istraživanje polazi od interpetativne paradigme, tako da uzorak čine učesnici istraživanja, koji imaju
aktivnu ulogu u istraživačkom procesu. (Pet roditelja i pet dece predškolskog uzrasta). Uzroci su namerni, jer
namerno biramo ko će učestvovati u istraživanju, odnosno ko po našoj proceni će najbolje doprineti
istraživačkom procesu. Izabrale smo uzorak koji je homogen – ispitanici nisu razlikovali mnogo po
karakteristikama i na taj način uzorak biti precizniji.
Metode: Koristili smo deskriptivnu metodu, koja nam omogućuje da opišemo određeni fenomen ili pojavu
koja je predmet proučavanja. U okviru ove metode moguće je pristupiti komparaciji, kako bi se preciznije
opisale karakteristike posmatranih uzoraka. Pored toga, omogućava nam korišćenje širokog spektra
istraživačkih tehnika i instrumenata.
Tehnike i instrumenti: Posmatranje (liste za posmatranje, učestvujuće posmatranje); Intervjuisanje
(Individualni intervju, direktno intervjuisanje, polustruktuirani intervju, kvalitativni intervju). Anketiranje
(upitnik).
Igra kao istraživačka strategija: U istraživanjima smo koristili potencijal igre, tako da smo kroz igru, igranje
uloga i dramatizacije prema dečjem scenariju, deci omogućili da iskažu svoje stavove o temi koju smo im
nagovestili.
Analiza podataka: Kvalitativni pristup interpretaciji podataka podrazumeva ne-statističke postupke koje su
usmerene na uočavanje pravilnosti u prikupljenim podacima i dublje razumevanje teme koju smo istražili.
UPITNIK (korišćen na terenu, u okviru KUD-a „Mihaj Eminesku” – Kuštilj)
POŠTOVANI RODITELJI,
Molimo Vas da za potrebe našeg istraživanja o stavu dece prema folkloru i tradiciji, popunite upitnik koji
sledi.
Molimo Vas da o sebi date sledeće podatke:
1. Pol: M
Ž
2. Nivo obrazovanja: __________________________ .
3. Da li smatrate da su aktivnosti koje se organizuju u okviru KUD-a „Mihaj Eminesku” iz Kuštilja, adekvatan
način kojim se neguje i čuva identitet Rumuna na ovim prostorima?
______________________________________________________ .
4. Da li smatrate da su aktivnosti sa decom u okviru ovog društva dobro organizovane ili imate neku
sugestiju?
________________________________________________________ .
5. Da li decu privlače aktivnosti koje se ovde održavaju?
________________________________________________________ .
6. Da li vreme provedeno na probama utiče pozitivno ili negativno na decu? Koliko vremena ima preostaje za
igru?
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________________________________________________________ .
7. Kako ove obaveze utiču na vas? Da li vam oduzimaju puno vremena? Da li doprinosite novčano ili na neki
drugi način, pri realizaciji aktivnosti u okviru društva?
_________________________________________________________ .
8. Da li smatratate da su u vašem selu poželjne ovakve aktivnosti?
_____________________________________________________ .
9. Da li smtrate da ovakve aktivnosti treba negovati i ubuduće?
____________________________________________________ .
10. Na koji način biste ih Vi lično organizovali?
____________________________________________________ .
Za decu: Intervju, razgovor korz igru.
Draga deco,
Mi smo čuli da ste vi često nastupate na dečjem festivalu, gde igrate, pevaate, svirate razne instrumente… Čuli
sam da ste osvajali nagrade tamo. Hoćete li da nam ispričate kako je bilo na tim festivalima? Kako ste išli
tamo? Šta ste obukli? Da li ste se lepo zabavljali? Da li je tamo bilo puno dece? Stekli ste nove prijtelje? Hočete
li da nam otpevate neku pesmicu, koju ste tamo pevali? Pohvaljujemo ih za divno izvođenje… Na ovaj način
vršimo emocionalnu pripremu za intervju.
Onda, nastavljamo razgovor:
1. Da li ste vi članovi Kulturnog društva iz vašeg sela?
2. Da li znate kako se to društvo zove?
3. U kojim aktivnostima učestvujete?
4. Koliko dugo igrate folklor, pevate, glumite…?
5. Šta vam se sviđa na probama?
6. Šta vam se ne sviđa?
7. Da li ste vi želeli da postanete članovi društva ili su to želeli vaši roditelji?
8. Da li ste umorni nakon proba?
9. Da li imate dovoljna vremena za igru?
10. Ako vam kažem da od sutra nema više folklora u Kuštilju, da li biste bili tužni?
Rezultati istraživanja
Prilikom našeg istraživanja, došle smo da zanimljivijh podataka. U selu Kuštilj, ispitanici su nam bili roditelji i
deca koja se bave folklorom. Otac dvoje dece Viorel Baladjan (45 god.), nivo obrazovanja: viša školska
sprema, smatra da su aktivnosti koje se organizuju u okviru KUD-a „Mihaj Eminesku” iz Kuštilja, adekvatan
način kojim se neguje i čuva identitet Rumuna na ovim prostorima. Aktivnosti društava sa decom su značajne
zbog toga što škole nisu spremne za rad sa decom u vezi očuvanja tradicije, a samim dolaskom u KUD
doprinose očuvanju tradicije i kulturnog identiteta. Decu privlače aktivnosti koje se ovde održavaju. KUD je
našao spoj izmedju tradicionalnog i savremenog i zbog toga deca su zadovoljna aktivnostima koja se odvijaju
u KUD-u. Vreme provedeno na probama utiče pozitivno zato što i na samim probama deca se igraju i
vremenom zavole ono što rade pa dolaze upravo da bi se družili i igrali . Bez rada nema nikakvog napretka
tako da ono što volite da radite nije vezano za vreme ali odricanje slobodnog vremena zarad očuvanja
kulturnog i nacionalnog značaja ne može se ničim meriti. Takođe svi članovi KUD -a doprinose i materijalno
po mogućnosti, zato što u sferi kulture nikada nema dovoljno sredstava za realizaciju ideja i zadatih
aktivnosti. Kuštilj je jedno od mesta u Banatu gde se čuva tradicija kroz aktivnosti KUD-a i takođe doprinosi
očuvanju jezika i kulture. Bez ikakvog razmišljanja treba negovati i očuvati i ubuduće avakve aktivnosti.
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Aktivnosti treba organizovati onako kao i do sada što su organizovane, a smatra da ih uvek treba poboljšati u
korak sa vremenom. Njivova deca su uključena u folklornu i horsku sekciju.
Majka troje dece, Selena Purenda (37 god.), nivo obrazovanja: osnovno, takođe smatra da je adekvatno da
deca iz sela treba da neguju tradiciju folklora. Navodimo deo intervjua: „Smatram da za dobrobit naše dece,
mi kao roditelji, treba da budemo više organizovaniji sa njima i omogućimo im opšte znanje, uz pomoć onih
koji se odlično snalaze u organizaciji. Što se tiče proba, ne mislim da im je naporno. Tamo se susreću sa svojim
drugovima, što je bitno za socializaciju. Takođe, uće šta je to disciplina, poštovanje svojih vršnjaka, starijih,
kao i sami sebe. Mislim da decu predškolskog uzrasta veom privlače aktivnosti koje se ovde održavaju. Vreme
koje provode deca na probama utiče itekako na njihovu psihu. Kroz igru i druženje svakom detetu se otvaraju
vrata na koja piše uspeh. Vremena uvek imaju na pretek, i za aktivnosti, i za igru. Vreme koje provode na
probama, zdravije je nego 3-4 sata uz računar. S obzirom da živimo na selu i imamo mnogo obeveza,
naporno nam je, ali za decu uvek treba izdvojiti malo vremena. Vreme provedeno sa njima na probama i na
festivalima nije izgubljeno vreme, naportiv. Uživamo u svemu što našu decu čini srećnijom. Ne doprinosim
novčano, ali ukoliko treba da se deca voze negde gde nastupaju, doprinosimo time što decu vozimo tamo gde
treba. Smatram da su ovakve aktivnosti poželjene i neophodne, da bi se sačuvala tradicija našeg sela, koju
smo nasledili od naših pretaka. Treba negovati ovakve aktivnosti u potpunosti. ” Na pitanje na koji način bi
ona lično organizovala ovakve aktivnosti, nije imala odgovor. Veruje ljudima koji vode društvo i koji znaju
kako treba organizovati aktivnosti sa decom. Njen najmlađi sin (6 god.) je član društva od svoje pete godine, a
ostala deca koja su srednjoškolci, takođe su prve korake u svetu folklora, činili upravo u ovom društvu.
Majka Diana Ivan (28 god.), obrazovanje: srednje, koja ima sina i čerku od 4,5 i 6 god, smatra da njena deca
uživaju na probama i da im uopšte nije naporno. Smatra da su aktivnosti koje se organizuju u okviru KUD-a
„Mihaj Eminesku” iz Kuštilja, adekvatan način kojim se neguje i čuva identitet Rumuna na ovim prostorima.
Аktivnosti sa decom u okviru ovog društva su dobro organizovane i nema nikakvu sugestiju. Decu privlače
aktivnosti koje se ovde održavaju. Vreme provedeno na probama utiče pozitivno. Deca imaju vremena za igru
po želji, ali oni i probe smatraju igrom. Probe im ne oduzimaju puno vremena. Smatra da su ovakve aktivnosti
u selu poželjne i da ih treba negovati i ubuduće. Po njoj, aktivnosti su dobro organizovane i ne bi ništa
promenila. Ćerka je postala članica sa pet godina, a sin je voleo da je prati na probama, tako da je i on postao
član društva.
Majka Kristina Gaita (30 god.), srednje obrazovanje, ima dvoje dece, sina od 6 god i čerku od 2 god, koji
takođe rado dolaze na probe. Takođe smatra da su aktivnosti koje se organizuju u okviru KUD-a „Mihaj
Eminesku” iz Kuštilja, adekvatan način kojim se neguje i čuva identitet Rumuna na ovim prostorima. Sve je
lepo organizovano, a sin obožava da ide na probe i da se druži sa svojim drugarima. Sve to pozitivno utiče na
njega, posle svake probe prepričava sa oduševljenjem šta su radili. Ostaje mu dovoljno vremena za igru. Jeste
obaveza ići na probe, ali ujedno je i veliko zadovoljstvo videti dečicu kako igraju i koliko se oni trude da budu
dobri u svemu. Ovajve vrste aktivnosti su jako su poželjne, treba ih negovati i prenositi sa generacije na
generaciju, sve naše običaje i tradiciju. Naša sagovornica ne bi ništa menjala, sve bih ostavila isto, jer je sve
jako lepo organizovano i deci ne predstavlja napor, već zadovoljstvo. Čerkica koja ima tek dve godine, išla je
na probe sa bratom i popela se na sceni, sa koje je pobegla kada je čula aplauz publike. Ali, i dalje voli da ide i
trenutno je najmlađa članica društva.
Otac K.P. (40 god.), fakultetski obrazovan, ima sina od 5 god, koji takođe rado odlazi na probe. Smatra da su
deca u maloj sredini uskraćena odlaska u biosko, u muzičkim, plesnim školama, tako da su ovakve aktivnosti
itekako poželjene i neophodne. Deca u kulturnom društvu mogu da od najranijeg detinjstva saznaju da li
imaju neki talenat, i ako ga imaju, ovde ga mogu dalje razviti. Na oavj način doprinose očuvanju tradicije, ali
najibitnije što deca spajaju lepo i korisno. Zdravije je da borave u kulturnom društvu, nego de sede ispred
televizora ili računara. Smatra da ovakve aktivnosti i dalje treba negovati.
Decu smo posmatrale kako u vrtiću, tako i na probama, u domu kulture. Ispitnici su nam bili 3 dečaka i dve
devojčice, predškolskog uzrasta. Na probama smo ih posmatrale, od dolaska, pa sve do napuštanja doma
kulture. Delovala su opušteno, bilo im je zabavno to što rade i nisu se uopšte žalila na umor ili dosadu. Ono što
smo primetile je to da im nakon nekih pola sata koncetracija opada, pa su im potrebne pauze. Nakon pauza, su
spremni za probe i mogu da nastave ponovo. Ako im koreograf kaže da će nastaviti sutra, oni se rastuže i
insistiraju da probaju još jednom. Sve shvatajau kao igru, ali u isto vreme su ponosni na to što rade. Sva deca
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zanju kako se zove kutlturno društvo iz svog sela. U vrtiću smo pričali o dečjem festivalu na kom su
učestvovala nedavno. Rekli su da su tamo pevali, svirali, igrali i da su osvajali nagrade. Tamo im je bilo jako
lepo, bilo je puno dece i stekla su nove drugare. Tamo su išli autobusom, neka od njih su se po prvi put vozila
autobusom i za njih je čak i putovanje bilo izazov. Pevali su pesmice koje su tamo pevali i njohovim očima se
video ponos i zadovoljstvo.
Dečak J.P. (6 god.) je veom ponosan na sebe jer je postao član kulturnog društva. Sa ponosom nam je pričao o
tome, da je njegov tata dirigent duvačkog orkestra već 20 godina i da on želi da postane dirgent, kad poraste.
Za sada je član hora, folklora i pozorišne sekcije. Nije mu teško, rado dolazi na probe. Nije umoran nakon
proba i ima dovoljno vremena za igru. I ovde ima puno drugara sa kojima se igra, tako da mu je sve lepo i
zabavno.
Devojčica A.I. (6 god.) je članica kulturnog društva već dve godine. Ima mlađeg brata koji dolazi sa njom na
probe i srećni su kad nastupaju zajedno, jer kako kaže, njihovi roditelji su presrećni kad ih vide na sceni i oni
mogu da osete njihovu radost. Ima dovoljno vremena za igru. Izdvajamo deo njenog intervjua: „Na festivalu je
bilo jako lepo, upoznala sam puno novih drugarica. Išli smo autobusom. Obukla sam moju omiljenu zelenu
suknjicu i zelenu majcu. A posle toga, mama mi je pomogla da obučem narodnu nošnju. Ne znaš šta je to?
Kako da ti objasnim, to je nešto jako komplikovano. Ima puno cvetića i sjaja. To je nešto kao suknja, a nije
suknja, vezuje se. Pokazaću ti sliku, pa ćeš da vidiš šta je to. Na festivalu smo se jako lepo zabavili. Bilo je jako
puno dece, iz svih mesta. Upoznala sam puno drugara i drugarica, upoznala sam Andreu, Ivanu, Isidora, i još
puno njih. Ja sam pevala dve pseme i svu su mi tapšali”. Ako više ne bi bilo folklora u Kuštilju, A.I. bi bila jako
tužna i plakala bi.
Na pitanja je hteo da odgovori i njen mlađi brat Đ.I. (4,5 god.) koji je rekao da voli sve što voli i njegova sestra.
Ako bi sestra odgovarala da mnogo voli da peva i igra, on bi rekao da i on voli da igra i peva. Kad je sestra
rekla da ona više neće da ide na probe, onda je I mlađi brat rekao isto. Međutim, u drugom kontekstu, kada je
bio okružen sa svojim drugarima, on nije rekao isto što i oni. Kada bi oni rekli da vole fudbal, on je rekao da
voli da igra i peva. Da je on već svirao harmoniku na sceni.
Devojčica K.P. (6 god.) je stidljivija i nije mnogo pričala. Odgovarala je kratko sa da ili ne. Njeni odgovori su
bili iskreni. Saznali smo da voli folklor, da voli de ide na probe, da joj nije naporno, ni teško i da joj preostaje
dovoljno vremena za igru. Zajedno sa svojom drugaricom, sprema se za I razred i jedva čeka da ispriča
učiteljici da je ona članica kulturnog društvo, da su učestvovali na festivalu i da su osvajali nagrade.
Dečak Đ.G. (6 god.) crta prelepo i kroz crtež nam je prikazao njegov stav o folkloru. Na crtrežu je on u
narodnoj nošnji, kako ponosno čeka da se podigne zavesa. Nije siguran da li voli da igra i peva, ali voli da bude
na sceni, voli da bude tamo gde su njegovi drugari, voli da se druži. Nije umoran nakon proba i ima dovoljno
vremena za igru. Njegovi roditelj su ga doveli na folklor pre godinu dana, on nije bio svestan toga šta se oko
njega dešava, ali je zavoleo sve to i ne želi da prekine sa tim aktivnostima. Nije umoran nakon proba i ima
dovoljno vremena za igru.
Zaključak
Kroz naše istraživanje, dolazimo do zaključka da svi naši ispitanici (5 roditelja i 5 dece predškolskog uzrasta
iz sela Kuštilj), smatraju da su aktivnosti organizovane u okviru kulturno-umetničkih društava adekvatan
način negovanja i očuvanja indentiteta Rumuna na ovim prostorima. Po njima, deca treba da učestvuju
aktivno u radu kulturnih društava i to za njih ne predstavlja opterećenje. Decu privlače aktivnosti koje se
održavaju u okviru kulturnog društva. Ljudi koji vode ovo društvo, našli su spoj izmedju tradicionalnog i
savremenog i zbog toga deca su zadovoljna aktivnostima koja se odvijaju u KUD-u. Vreme provedeno na
probama utiče pozitivno zato što i na samim probama deca se igraju i vremenom zavole ono što rade pa
dolaze upravo da bi se družili i igrali. Međutim, smatramo da deca mlađeg uzrasta nisu svesna važnosti toga
šta oni radi. Oni sve shvataju kao igru. Vole da dolaze na probe, nije im naporno, uživaju u svim tim
aktivnostima.
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Upoznavanje sa kulturama i tradicijama različitih nacija, druženje, putovanja, jesu edukativni benefiti i često
jedan od bitnih razloga bavljenja folklorom, ali uticaj i mesto narodnih igara odnosno folklora u zdravstvenom
i vaspitnom smislu u razvoju dece zauzima značajno mesto. Folkor je bitan kako za psihički, tako i fizički
razvoj deteta. Kroz igur deca nadmašuju onu osnovnu potrebu za aktivnošću i kretanjem tako što obuhvataju
sve oblike kretanja. Najpre hod, pa trčanje i skokove, samim tim daju nemerljivo bitan fizički razvoj deteta.
Doprinosi razvoju koordinacije, tehnike pokreta deteta, a omogućava i sticanje brzine, snage, istrajnosti,
spretnosti i izdržljivosti. Dečje igranje je pored kretanja i sredstvo za razvijanje karakternih osobina. Posebno
se odnosi na snalažljivost, smelost i upornost. Ujedno razvija se kolektivni duh i disciplina koja u kombinaciji
sa učenjem kulture i tradicije svog i drugih naroda daje kvalitativno napredovanje u psihičkom razvoju deteta.
Naše onosvno polazište, da kroz ovakav vid aktivnosti deca nemaju slobodu izbora i da to za njih predstavlja
opterećenje, je opovrgnuto. Decu treba uključivati u sve one aktivnosti koje njima pričinjavaju zadovoljstvo i
koje su za njih korisne.
Po mnogim istraživanjima, bavljenje folklorom je najsveobuhvatniji vid zdrave rekreacije. Treniranje uz
muziku stimuliše celokupan razvoj deteta i daje jedan stabilan odnos prema zdravlju i životu.
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Дете и боравак у природи

Сања Василић
Светлана Арсић
Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов'', Вршац
Резиме
Наиме, данас се велика пажња посвећује детету. Његовом боравку у природи, а познато нам је да деца у
предшколском периоду, највише времена воле да проводе играјући се, а тако уче и се развијају у
целости. Много се говори о томе да је потребно да деца буду свакодневно активна и да бораве на
свежем ваздуху, пре свега да би била здрава, а затим да би учила кроз активности и игру. У овом раду
посебан акценат ставићемо на дете ,колико је важно да дете проводи време на отвореном као и на
начине на које могу да се забаве и стекну интересовање за новим сазнањима.
Кључне речи: игра, дете, активности, родитељи, природа.
Увод
Дете је биће коме је потребно да учи. Васпитачи, као и родитељи могу да буду иницијатори таквих
игара у природи јер су оне веома корисне и здраве за децу. Здрава деца су она која су стално у
покрету, и тако организам доживљава свој потпуни развој. Дете које је стално активно, имаће потребу
за одмором, и ако жели да се бави физичким активностима потребна ће бити веома добра
организација. У данашње време деца имају много играчака, и осталих средстава са којима се служе и
оне стварају прилику за обављање разних активности и играња разних игара. Родитељи или
васпитачи могу да планирају излете у парку, у шуми, рекреативне центре и сл. Деци треба дозволити
да сама изаберу активност којом се желе бавити или пратити њихова интересовања и на тај начин
организовати њима занимљиву игру. Активности или игре које се могу организовати су разне и могу
се односити на било који аспект развоја дететове личности. На тај начин ће стварати навику да
свакодневно бораве на свежем ваздуху.
Предшколско дете
Једна од најзначајнијих карактеристика детињства је трагање за сопственим идентитетом. Да би
могло да спозна и прихвати себе, детету је потребно да упознаје своје могућности, своје предности,
своје границе, особине по којима је слично и по којима се разликује од осталих. Деца се најбоље могу
упознати преко понашања, понекад њиме сасвим јасно изражавају шта мисле и осећају, док је у другој
ситуацији потребно много искуства да би се схватило шта се у њима збива.
Да би се дете упознало треба посматрати начин на који се дете креће, трчи, како држи руке, седи,
говори и сл. Неко дете може бити опуштено, оно се креће са самопоуздањем, руке су му мирне, док
друго може бити напето несигурно и да безразложно врши нервозне покрете.
Нека деца говоре са напором, тихо и збуњено, док су друга гласна, живахна, отворена и поверљива.
Већ запажање колико дете говори може васпитачу или родитељима да пружи податке о томе колико
се оно осећа сигурно или оклева у изражавању својих мисли и осећања. У групи често има врло
ћутљиве и повучене деце, као и такве чија причљивост и склоност да запиткују постаје скоро
наметљива.
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Понекад, ово мноштво питања постављених у једном даху и није показатељ заинтересованости
детета, колико симптом његове несигурности, покушај да скрене пажњу на себе да би се васпитач или
родитељ више бавио њиме а не осталом децом. Деца у предшколском узрасту брзо усвајају и упијају
одређене садржаје из разних домена. Све што долази из околине се прима,обрађује и складишти у
мозгу без напора, а то се назива упијајући ум. Захваљујући њему дете се брзо развија и интегрише у
своју околину (Монтесори, 2003).
Деца и активности у природи
Деца, воле да проводе време на отвореном простору, а посебно у природи. Много тога им привлачи
пажњу: звукови из природе, разне појаве, предмети и сл., а ми као родитељи и васпитачи треба да
уочавамо шта деци привлачи пажњу и постављамо им разна питања отвореног типа и тако их
подстичемо да уче и да се интересују за дешавања у околини.Када планирамо активности у природи,
свакако треба да обратимо пажњу на време какво ће бити, као и како ћемо и шта обући. Природа
помаже детету да развије своје способности, креативност посматрањем и истраживањем.
Активности које се одвијају у природи омогућавају деци да упознају различите природне појаве, да
прате промене и процесе, као и да посматрају околину: посматрање дрвета са лишћем и без лишћа,
шта се креће у нашој околини, праћење јутра, поднева, вечери, дана, недеља, деца могу да посматрају
дрво током целе године, а након тога могу да направе дневник лишћа.
Такође у јесен када опадне лишће деца могу да скупе лишће на гомилу и скакати у њој, или описивати
њихов изглед, боју, величину. На пример лагана шетња и удисање свежег ваздуха, као и посматрање
цвећа које је почело да цвета, или посматрање птица које се враћају из далеких крајева.
Активности упознавања локалне заједнице јесу шетње улицама, скретање пажње на саобраћајне
знакове и правила, посета продавници, пијаци, занатској радњи, културним институцијама. У тим
тренуцима деца могу да виде активности и рад људи, као и односе међу људима, и начин на који
комуницирају. То може за њих да буде веома занимљиво, а са друге стране они тако уче како би у
будућности могли што боље да функционишу.
Провођењем времена у природи, дете учи, а циљ је да кроз игру и разне активности, дружење са
вршњацима, родитељима доживи промене у природи на што бољи и интезивнији начин.
Игре и боравак у природи
Значај игре је у подстицању дечјег развоја. Деца лако и брзо лако и брзо овладавају окружењем када је
оно у складу са њиховим потребама, могућностима у сферама развоја физичких, интелектуалних,
социјалних способности, социоемоционланог понашања, комуникације и стваралаштва.
Улога и вредност игре је у томе што је у стању да привуче и одржи дечју пажњу и да мотивише децу да
учествују у разним активностима. Игре у природи могу да се организују увек када постоји могућност
за то, а предност обављања разних активности у природи је у томе што су деца константно на
отовреном простору и на свежем ваздуху. Такође, веома је једноставно организовати игре у природи
јер нема никаквог ограничења у простору. Свакодневним боравком у природи, деци ћемо да
помогнемо да изграде здрав однос са природом и подстицати их личним примером на очување
природе и заштите животне средине.
Полазећи од индивидуалних вредности, треба деци понудити различите игре кроз које се огледају
вредности и васпитање (Каменов,1989). Игра помаже и усмерава дечји развој, индиректно образује и
васпитава. Из тих разлога је веома битно да се не занемари значај и улога игре у васпитању. Детету је
игра у самом фокусу пажње и интересовања. Игра има више функција, а једна од њих је васпитнообразовна јер дете кроз игру стиче знања, умења, вештине, искуство, комуникацију, хигијенске
навике. Важна функција игре је и самоактуализација јер кроз игру дете изграђује своје ја.
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Важност контакта са природом и родитељима за здрав развој детета
Деца се осећају најлепше и најсигурније када су са својим родитељима. Веома је важно истаћи, да деца
нажалост не проводе довољно времена са родитељима, па самим тим родитељи користе сваки
слободан тренутак да уживају и квалитетно и забавно проведу време са њима. Родитељи морају бити
свесни тога да су узори својој деци, да ће њихове хумане и стабилне вредносне оријентације имати
утицаја на њих (Будимир-Нинковић, 2006).
Кроз игру или активност, дете је у могућности да се сусретне са конкретним проблемима и пронађе
решења за исте, учећи много тога, а пре свега шта је прихватљиво, а шта неприхватљиво понашање у
околини. Родитељи, као и васпитачи треба да проводе што више времена са децом у природи, у
зависности од временских услова. Деца се у природи осећају слободно, и знаће да осмисле активност
или игру сами, као и да се заиграју. Они такође воле да истражују, па уз смернице од стране васпитача
и родитеља може да им помогне у новим сазнањима.

Слика бр. 1.
Игре у природи
Игре у природи могу да се организују увек када постоји могућност за то, а предност обављања разних
активности у природи је у томе што су деца константно на отовреном простору и на свежем
ваздуху.Полазећи од индивидуалних вредности, треба деци понудити различите игре кроз које се
огледају вредности и васпитање (Каменов,1989:Монтесори, 2003). Важна функција игре је и
самоактуализација јер кроз игру дете изграђује своје ја.Деца се у природи осећају слободно, па самим
тим воле да истражују околину. Дете стиче разне вештине као што су: посматрање, упоређивање,
описивање, комуницирање. Поред претходно врста игара следе примери за игре у природи које код
детета развијају различите аспекте развоја код детета.
„Погрешан корак“
Након што се деца распореде да стоје у кругу, једно од њих је одабрано да буде „водитељ игре“ које је у
средини круга. Дете водитељ пљеска длановима у ритму музике, након чега изводи 3 различита
покрета телом. Задатак остале деце је да понове мелодију пљескања, као и покрете тела. Из игре
испада дете које није тачно поновило и тако заузима место водитеља.
Ова активност подстиче развој концентрације, визуелне перцепције, и демонстрирања.
„Мерење“
Садржаји о мерењу величина и мерама су важне зато што у тим активностима деца опажају, схватају
и практично мере, процењују различите величине, при чему користе и нестандардне мере, солидна су
основа да дете буде припремљено да изгради и формира појмове о величинама, мерењу и мерама.
(Дејић, Ергић, 2005).
Ова активност развија логичко размишљање код деце.
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Слика бр. 2
„Слушање музике/играмо се тишине“
Дете треба да заузме удобан положај васпитач или родитељ му предложи да се играју тишине и
ослушкују звукове који допиру до њих у том тренутку (фијук ветра, звук аутомобила, галаму друге
деце на отовреном простору) или да слушају музику коју одаберу деца. Након тога деца могу да
покушају да нацртају оно што су чула.
Ова активност утиче на развој и богаћење дечјег музичког стваралаштва, али и вежбање стрпљења.
Повезаност деце са природом
„Деца у контакту са природом, откривају своју праву снагу.“
Марија Монтесори
Овај цитат нас наводи на то да треба будемо свесни колико је детету потребна природа. Постоје многи
разлози због којих је природа значајна за целовити развој детета. Деца пре свега уче кроз сопствени
осећај и моторичку манипулацију.
Деца су веома радознала и воле да истражују околину. Обзиром на то они постављају много питања
усвајају знања и тако почиње постпено њихово повезивање са природом. Та повезаност са природом
побољшава, унапређује здравље: подстиче креативност и усвајање вредности према околини (Келерт,
2012). Боравком у природи, дете открива своје снаге, могућности и развија осећај одговорности
према другима и према околини, повећава се самопоуздање, дете се осећа слободно и постаје
самосталније.
Закључак
Дакле, с обзиром на то да је данашња ситуација прилично компликована због вируса, и проглашења
ванредног стања, људи не могу да излазе напоље и проводе време у природи. Родитељи и деца су
принуђени да проводе много времена у затвореном простору, и постају свесни колико им недостаје
контакт са природом и околином. Обзиром да васпитно-образовне институције, играоонице, кафићи
не раде, и спречени су да иду у паркове, баве се спортом и сл. , деци и одраслима недостаје дружење са
вршњацима, боравак на отвореном простору и сл. У оваквим моментима схватамо колико је важно то
проводити време напољу и да не бисмо могли да функционишемо природе, светлости, ваздуха.
Смисао овог рада је указивање на добробит детета, изграђивању односа између њега и природе и
учење решавања проблема у коме се дете нађе. Оно ће кроз активности и игру постати самоувереније,
мотивисаније и ведрије.
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„Године узлета“ кроз призму неколико музичких и теолошких погледа
Др Еуђен Чинч
Универзитет де Вест у Темишвару
Факултет за музичку и драмску уметност

Резиме
Човешанство је од почетка сопствене спознаје, тежило да живот себи учини „бољим“, али се у тој
тежњи обично бољитак огледао у његовом олакшавању,стварању сопствене комотности и одвајању
од тековина које су неоспорне животне, затим историјске и (не) на послетку теолошке истине као
што су: неопходност улагања жртве зарад остварења циља, реалност човека као друштвеног бића
које мора живети у складу са нормама, било да су оне моралне, административне, верске, али пре свега
развојне. Као што знамо, педагошки ставови и парадигме одувек су пратиле друштвене токове и
осликавале колективно стање друштвено – прихваћених потреба. То је случај и са новим концептом „
Година узлета“ – основама предшколског васпитања и образовања, које у овом раду критички
посматрамо кроз призму животних чињеница транспонованих у теолошке и неколико конкретних,
музичких аспеката, интересантних за полемику, и, можда за неке будуће анализе.
Кључне речи: основе предшколског васпитања и образовања, вера, музика, деца.

По много чему је хуманизам, као и његово пресликавање у уметности – ренесанса, као раздобље
промена виђења света око себе у историји, поред несумљивог прогреса у науци, техници и географији
и као последица тих открића, створило човеку једну од највећих илузија која је усмерила ток прогреса
читавог човечанства. Окретањем ка себи самоме као мерилу свега, човеку као врховном моћнику пред
којим стоји откривање свих могућих енигми на свету, хуманизам га је довео у заблуду да поседује
способност да у одговарајућем временском оквиру досегне одговоре на сва питања. И то је заблуда
која све нас води до дана данашњег. Заиста, сам Бог рече нашим прародитељима у Постању : „ Рађајте
се , множите се и напуните Земљу, и будите господари од риба морских до птица небеских“ (1:28) али
се ту с правом и зауставља, јер, показало се и доказало током каснијих времена, а нарочито у
данашњим временима када је светом преко ноћи завладао невидљиви противник упркос свој
техници и науци, да владање човека не може ићи преко „птица небеских“.
Између осталог, хуманизам човечанству доноси и смер такозваног прогреса, јер ако добро
размислимо, читаво људско друштво, не само европско (јер опет, ми, европљани често падамо у
заблуду да смо „цивилизованији“ од Истока не трудећи се нимало да га упознамо и да схватимо
колико нам је велика та заблуда) под „прогресом“ подразумевало је стварање лагоднијег живота. Од
открића точка, преко техничких и географских открића, па све до најновијих друштвених мрежа
(колико су оне заправо друштвене, може се тек дискутовати), човекова водећа мотивација била је
стварање лакшег живота и уклањање сваке врсте напора, најпре физичког, потом интелектуалног, тј.
удаљавање од давања било какве личне жртве. Човечанство је тако вековима ишло ка све лакшем,
комотнијем животу, а заправо, једини прогрес којег је човек чинио био је техничке природе, што нам
је доказала и недавна глобална паника проузрокована вирусом од којем смо се сви, упркос интернету,
мрежама, најсавременијем оружју и техници, борили као и пре много стотина година - бежањем и
изолацијом, средњевековним карантином.....и још једном били сведоци отелотворења заблуде о
човековој великој моћи којом он спашава свет, одлучује и кроји његову судбину, заблуду на коју нас
вековима подсећа предивна епизода Старог завета о градњи куле у Вавилону, у горе поменутој књизи
Постања (11:1-9). Није Бог из зависти или других људских побуда (јер како Бог може бити завистан
када је свемоћан, и свестворитељ, на кога би могао бити завистан?), како се некада тумачи ово лепо
штиво, „замрсио конце“ људима и спречио их да кулу вавилонску и себе граде ка висини, већ из жеље
да им отвори очи и скрене пажњу да Царство Његово, срећа и испуњеност јесу на земљи, да Царство
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лежи у „изградњи себе према другима“, ближњима, „по хоризонтали“, а не у стремљењима да се
досегну висине које се никада неће моћи досегнути. Ту „лекцију“ човек очигледно није научио.
Човек, стварајући себи лагодан живот не само да није научио лекцију, већ је, затварајући очи пред
теолошком и животном реалношћу неопходности жртве, постао потпуно неспособан да је чини. Након
векова тзв. „напретка“ , дошли смо у реалност у којој нисмо способни да се одрекнемо било какве
комоције, зарад , пре свега свог добра, а поготово не за добробит ближњега. Жртва је одувек била и
јесте животна и теолошка истина. У свакодневном животу, као и у теолошком схватању, без одрицања
(жртве) не може се доћи до успеха. Да би се живело од плодова Васкрса, неизбежно је жртвовати се,
прећи пут Голготе, умрети, као што је сам Христос то учинио, јер „пречица“ до блаженог циља, до
успеха, не постоји, а свако друго схватање велика је људска заблуда, као и многе друге током векова
људске „еманципације“.
Сакривамо се данас иза служалица на улици, иза лажне виртуелне реалности мрежа, како бисмо се
осамили и друге у свој живот примили само у мери у којој ми то желимо. Свако до нас створио је свет
за себе у којем места за друге има само у мери у којој ми не треба да за њих чинимо жртву. Илузију да
је свако од нас мерило свега, и да од нас, наших потреба и могућности све почиње, довели смо скоро
до савршенства. Управо у оваквом контексту настају у свету и код нас нови концепти васпитања и
образовања преточени у тзв. Године узлета, тј. основе предшколског васпитања и образовања у
Србији, у којима мало, симпатично дете, без икаквог животног искуства, без одговарајућег поимања
света око себе, треба да буде усмеритељ свог развоја и сам себи развојно мерило.....а све то са
најаважнијим, можда јединим циљем - да се оно само „добро осећа“. Ето нама поново комоције,
хуманоцентризма, егоизма, бежања од одрицања и илузије које нас овога пута може скупо, можда
пресудно, коштати. Само што смо овога пута нашу немоћ да сагледамо животне чињенице перфидно
усмерили ка деци и њиховом развоју, ка стварању будућег света. У томе, кроз теолошку призму,
можемо препознати ђаволско искушење и одлучити да не пођемо за њим.
Новопромовисани поглед, концепт, начин виђења и схватања који се за сада обраћа само
предшколском васпитању и образовању, под доста смелим називом Године узлета, преточен у Србији
у нове Основе програма предшколског васпитања и образовања, иако већ више година примењиван у
Европи али тек сада актуелан у Србији, афирмише нова полазишта, претпоставке, пут и вредносни
систем којег заједнички граде деца, васпитачи, релевантни одрасли и друштвена заједница и то,
управо овим редоследом. Већ на први поглед, јасно је да овај концепт полази од конструктивистичких
идеја у педагогији који пут образовања и васпитања препознају као пут којег свако себи ствара –
конструише (Ћирић, М., Јовановић, Д.,2018: 63). Суштинска промена у новом односу лежи у томе да се
акценат премешта са питања индивидуалног развоја детета, са питања личних постигнућа, достизања
зацртаних циљева и преласка релативно зацртаног пута, на питање друштвене и културне
конструкције, подршке самом путу, проналаску индивидуалних, оригиналних, креативних решења.
Покретачи пута постају дечји потенцијали, они дају провокацију , иницијацију за било које чињење и
постају водиље учења и начина живљења. Дете постаје главни, активни и компетентни учесник
сопственог учења, уз доста умањену улогу одраслих, родитеља и заједнице. Овако постављен коцепт у
потпуном је складу са конструктивистичком парадигмом која је усмерена на феномен, на процес, на
динамичку реалност, и на холистички приступ, у контрасту са ранијим схватањима усмерености на
резултат, статитчку реалност и партикуларност, односно спознајну „испарцелисаност“ спознаје
(Гојков, 2006:15).
Контруктивизам, идеја која је постала широко прихваћена у педагошким круговима, сматра да је свет
добрим делом лична творевина појединца, тј. конструкција. Он је донекле настао у условима
модерног друштва, реалног или бар привидног поштовања његове хетерогености и инсистирању на
остварењу кроз индивидуални успех. Конструктивистички приступ инсистира, дакле, на креирању и
пружању прилика деци да изграђују сопствено постигнуће. Транспонујући конструктивистички
модел у сфере музичког васпитања, можемо посматрати дете као проактивно биће које се музички
обогаћује кроз интеракцију са средином, развијајући сопствени музички конструкт којег, дакле,
можемо дефинисати као слободну, индивидуалну социјалну и историјску конструкцију музичког
изражаја и доживљаја (Андре, 2009 :39).
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Посматран као идеја, конструктивизам у себи носи велики потенцијал теолошких истина. Полазиште
према којем је сваки човек стваралац, градитељ сопственог пута (Babić, 2007: 222), у овом случају
спознајно – образовног али у ширем контексту и друштвеног, духовног, моралног пута, уткано је и у
суштину правоверја. Као Врховни отац, Бог човеку не наређује (мада би могао) већ му из велике
љубави даје способност избора пута којим ће кренути. Прави, одговорни и брижни родитељ није онај
који ће свом детету одредити пут којим ће кренути, већ ће му давати савете, указивати на пут и
оставити своје дете да га само изабере. У бескрајној љубави, родитељ га никада неће оставити самог и
покушаваће га враћати на прави пут када год то буде било потребно. Наравно, методе којима се
родитељ користи неће бити према сваком детету исте, некада ће то бити благи савети, а некада
оштри прекори који нису казне већ усмерења из љубави. У таквој парадигми треба схватати и Божији
однос према свима нама, већ у најранијем детињству, а у њему заиста леже и корени
конструктивизма.
Исто тако, пут свакакога од нас ка спасењу, Св. Василије Велики описује као врховни чин људске
креативности (Sf. Vasile cel Mare, 2009: 157),спасење и највиши његов степеник – светост, није
привилегија посебних или изабраних. Бог је свима нама дао могућност спасења и, што не, светости.
Тиме што се Христос Бог отелотворио, постао човек као и сви ми, живео са нама, патио уз нас, прошао
пут Голготе као човек, страдао као човек, сишао у смрт као човек али васкрсао као човек и Бог, како
верујемо ми правоверни хришћани, он је свим људима отворио пут, да себе изграде, конструишу
истим путем, да верују да је то могуће, и да се целог живота целим својим бићем посвете том путу.
(Прва од заповести којом је Христос сажео целу веру и пут којим је потребно ходати - „Љуби Господа
Бога свога свим срцем својим и свом душом својом и свим умом својим и свом снагом својом). На крају
тог пута, међутим, као што је и логично, постоји циљ, савршени, узвишени. Пут у вери има своје
испуњење. У нашим Годинама узлета, онако како је концепт замишљен, циљ се не поставља као
категорија. Изградња себе, процес, нема дефинисан циљ, све постаје мутно и на несигурим ногама.
Светост, као највиши степеник пута спасења, није привилегија одређених, већ могућност свих нас, оно
није израз апсолутног савршенства, већ подвига хода на том путу. Синаксар наше цркве познаје
бројне свеце који нипоштно нису били савршени (јер савршен једино може бити Бог), већ су дар
светости божије да посредују ка Њему заслужили својим подвизима, жељом, вољом, истрајношћу да
свој живот исправљају, да га сваким даном чине богољубљеним, бољим, вреднијим, и да досегну
узвишени циљ (Cinci, 2018:15). Није смисао вере бити савршен, јер је то само Богу могуће, већ
константно се усавршавати. На том путу се греши, некад чешће, некад ређе, али је позитивност вере у
томе да увек „бодује“ позитивне и справља негативне аспекте људске грешности (Стојановић, 2015:
197). Бог прашта али тражи од нас да се константно преиспитујемо (исповедамо), искрено увиђамо
погрешно (покајање) и да се константно поправљамо на путу своје изградње. Вера, љубав и нада, као
неприкосновене вредности у оваквом погледу, као и цела вера, добијају смисао јер постоји циљ. У
односу на приступе раније примењиване у раду са децом на предшколском узрасту и који су углавном
наслањали на унапред постављене обрасце, исходе (па самим тим и задатке), сада доминира идеја да
програм, садржај, активност, не представља готов и унапред смишљен модел , дакле не може
постојати ни дефинисан циљ, већ само флексибилни оквир којим се постављају основне и могуће
смернице и чија стална трансформација до самог окончања, зависи највише од интересовања деце.
Кључна реченица Основа предшколског васпитања и образовања по којој се квалитет програма не
прати на основу мерења постигнућа деце или њиховог напредовања према развојним нормама, већ
праћењем квалитета кључних димензија програма које проистичу из програмске концепције. (Основе:
10), то потврђује. Суштински се, дакле, налазимо на путу без дефинисаног оквирног циља ка којем
идемо, тежимо и који нам скоро неприметно предлажу Године узлета . Можемо искрено сумњати да
такав пут уопште може имати смисла.
Нови приступи у васпитању и образовању деце, покушавају да коренито прерасподеле улогу одраслих
(нарочито васпитача али и родитеља) у развојном путу деце. Анализирајући нове Основе у којима се
описује начин учешћа васпитача у различитим облицима активности са децом и осврнемо се на
коришћене глаголе у том описивању, приметићемо да васпитач сада омогућава, моделира, помаже или
обезбеђује што значи да је његова суштинска улога постала улога компетентног реквизитера. У овом
односу, и у целом концепту, поставља се можда кључно питање са почетка овог рада, а то је мера у
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којој је дете, као биће без спознајног искуства, способно да бира. Да ли је оно способно да вреднује или
ће се у својим изборима водити једино својим непостојећим, или скормним искуствима? Да ли такав
контекст треба да одређује његов развојни пут или је улога „ментора“ (одраслога) ипак потребнија
него што се чини?
Ако се осврнемо на теолошки поглед, када је реч о преносу искустава и вредности која се даје односу
„старијег“, ментора, учитеља (аве) према ученику, на послушање као начин живота и подвиг којем
стреми сваки хришћанин, онда је с те стране, ситуација јасна. У односу старијег, искуснијег према
млађем не може бити партнерства или једнаких улога а камоли схватања ученика као ствараоца свог
пута без икаквог усмерења. У вери, све што се чини јесте са добро доређеним циљем који је спасење и
на добро зацртаном методом, а то је у Христу. Као савремени педагози, довели бисмо себе у
искушење да овакав приступ окарактеришемо као назадан, превазиђен, али то може бити само ако и
поучавање и веру површно познајемо и схватамо. Стотине, и чак хиљаде страница теолошке
литературе исписано је о односу који у вери влада између искуснијег, учитеља и ученика. Тај однос,
међутим, било како да је уоквирен, увек је однос у којем треба да влада родитељска љубав и искуство
старијег. То не треба да буде однос потчињености из страха или моћи снажнијег, већ из жеље да се
душа која је млада, лутајућа, некада безразумно неустрашива, усмери на прави пут. Јер „ крхка и млада
стабљика неће се саломити само ако је привезана, па макар и свиленом нити, а она која је остављена
на ветрометини, саломиће се на првом јачем ветру“ , учи нас Св. Јован Лествичник (Јанарас, Х., 2005).
С тога, тврдња нових Основа предшколског васпитања и образовања да дете има богате потенцијале и
капацитете који га чине компетентним и равноправним учесником сопственог развоја, могла би
озбиљно бити доведена у питање.Да је дете богато потенцијалима, то је несумљива научна и
теолошка истина, јер у свакоме од нас лежи потенцијал, и лик Божији самим тим што смо према њему
створени, али да је дете и компетентно у мери да буде равроправни учесник на путу сопственог
развоја, тешко да бисмо се сложили. Јер ако то прихватимо, чему онда усмеравање од стране
васпитача или других релевантних одраслих. Равноправност капацитета ствара бесмисленост
образовног утицаја одраслих. Исто тако, ако се удубимо у саме Основе, примећујемо да ни оне саме, у
неким аспектима, не могу себи поверовати па се осећа потреба „додатних“ искуствених стимула. „Све
ми је дозвољено, али ми није све на корист, све је дозвољено али све не назиђује“, каже нам Св.
Апостол Павле у својој Првој посланици Коринћанима у овом, можемо чак рећи, конструктивистичком
погледу Новог завета. Као и лекар, који пацијенту неће дати оно што он жели, него оно што му је
потребно, иста дужност чека и одрасле, васпитаче, учитеље или родитеље. Тешко да дете само себи
може да изгради а да се из тог процеса повуче васпитач као битни чинилац, и да његова улога буде
више посматрачка и улога записничара дечјих спонтаних креација и делања.
Ако је један од циљева прешколског васпитања и образовања да се дете добро осећа, не смемо
заборавити да се оно може добро осећати и у делањима која не само да му нису на користи, већ му
могу и шкодити...а то дете , са свим његовим капацитетима, не може докучити, јер му недостаје важна
карика – спознајно искуство које му само одрасли могу дати. С друге стране, у новим Основама,
говори се добробити детета, као водиљи процеса, међутим, где је у том истом процесу, добробит
заједнице? , да ли је првенствено битно да јединка гради своју добробит или ипак нећемо заборавити
да смо социјална бића и да своју добробит можемо градити само у хармонији са добробити осталих, у
чему се крије животна, морална и хришћанска истина поучена у заповести, Љуби ближњега свога као
себе самог. Нажалост, видљивије је и заслепљујуће само љубење себе самог.
Са друге стране, оно што се може сматрати веома позитивним јесте акценат који нове Основе
предшколског васпитања и образовања стављају на односе, на комуникацију, унутар самог вртића,
између васпитача и деце, али и у самој заједници, која постаје вома активни учесник процеса. Као што
основе и предвиђају, односи се не препозунају у вакуму, већ су они динамичка и сложена мрежа
повезивања и повратних веза и утицаја кроз акције и интеракције самог детета, социјалне средине и
физичког окружења (Основе, 2018: 16). Комуникација и интеракција са другом децом кроз игру,
доживљавање животних ситуација, исто тако са васпитачем, родитељима, представницима заједнице,
који постају активни учесници васпитно – образовног пута, представља вредност новог концепта али
се опет, полазећи од других постулата Основа, поставља питање да ли ће та комуникација на своме
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концу имати реално доживљавање другога као саживитеља, са својим манама али и потребама, или ће
се комуникација у пракси зауставити на спознаји другога без реалног приближавања њему, или још
опасније, на останку у учаурености сопствених потреба које су неприкосновене. Да ли комуникација,
сада, ствара реалну емпатију или ће се она зауставити само на толерисању другога, на примању
различитости само у мери у којој је то у личном интересу, за шта постоји реална опасност?
Вера се најпре доживљава кроз дар Божији, али је свакако битан и кључан пут потпуног остварења у
њој, спознаја и перманентна потрага за филозофијом истине (како веру назива Св. Јустин Поповић
Ћелијски), тежња подвигу усавршавања кроз образовање (Velimirovici, 2004: 11). Такође, Св. Јован
Златоусти у својим делима, у бројним ситуацијама, исказује вредност и обавезу свакога од нас да се
усавршавамо, да трагамо за знањем и спознајемо ново. Душа оних који не трагају за знањем, јесте
налик чамцу вечито на удару ветрова (Sf.Ioan Gură de Aur, 2015: 177). Управо овакав пут сазнања,
жеље за откривањем, истраживањем непознатог, јесте одлика нових Основа предшколског васпитања
и образовања, коју треба ценити као позитивну. Као што нас Основе уче, дете je компетентно биће и
биће богато потенцијалима. Оно не поседује само потребе, већ потенцијале и капацитете развоја.
Међутим, и саме Основе сматрају да компетентност детета није нешто што дете поседује по себи (у
контрадикцији са неким другим одсецима истих тих Година узлета), већ се компетентност изграђује
кроз односе са одраслима и вршњацима и зависи од квалитета ових односа, од мере у којој су они
подстицајни и подржавајући (Основе, 2018:6). Можемо се сложити и са тезом да је за испољавање
дететових потенцијала потребна адекватна нега и средина као и његова заштита од занемаривања и
злостављања. Сложићемо се такође да дете има урођену мотивацију за учењем и сазнањем, да од
самог рођења настоји да разуме свет који га окружује. У новом концепту, учење представља процес
коконструкције (заједничке конструкције) знања са вршњацима и одраслима у ситуацијама које за
дете имају лични смисао и значење. У овом последњем делу претходне реченице, назиру се међутим
знаци опасности, на коју смо се већ осврнули, а то је да се у поступку дечје спознаје, као васпитачи,
ослонимо искључиво на призму безискуствене дечје перцепције смисла и значења, постављајући
дилему мере између дечијих оквира спознаје и онога што им је заиста неопходно пружити на путу
развоја, па чак и када то није у њиховом видокругу перципирања жеља или потреба.
Заједништво које није потпуно, није заједништво већ подношење, толерисање другога, са опасношћу
да из тог односа опет извлачимо само своју корист, а не да заједнички градимо Добро. Човек је,
међутим, створен да живи у реалном заједништву и кроз сву веру, Бог у ствари од човека жели да
створи друштвено одговорно биће, свесно да у заједници постоје ограничења, пре свега морална,
преко којих је немогуће прећи јер би то довело до пропасти и уништења. Иако им је Бог пружио све
благодети, наши прародитељи Старога завета, Адам и Ева, посрнули су за ониме што се није смело. И
Бог им се није осветио, али им је својим чином хтео указати на постојање норми, биле оне друштвене,
моралне, верске, законске, преко којих се не може, не сме и не треба ићи, јер то је доказ способности
живљења у заједници. Стављати ограничења себи, границе и норме преко којих се неће прећи, значи
бити у заједништву, волети ближњега, и, заиста, комуницирати, чинити добро другоме тиме што му
не чинимо зло. С друге стране, стављати себе самог као мерило прихватљивости, ка чему нас нове
Основе предшколског васпитања и образовања неприметно усмеравају, веома је опасно. Непостојање
норми, стандарда, постављених циљева, ствара још једну илузију, да се у животу све може, да треба
само бити храбар, одлучан и истрајан у својим циљевима. Градити друштво у којем је непостојање
општих норми прихватљиво, изузетно је неодговоран чин који ствара илузију. Одвајање од животних
истина и реалности, увек, пре или касније, може скупо коштати.
Када говоримо о општеприхваћеним нормама у музици и музичком делању, дословна примена нових
Основа, значила би да се као одрасли, као васпитачи одвајамо од устаљених исхода или циљева, јер
ако мерило приступа у вртићу није развојна норма, циљ, већ спут који се прелази, онда поред циљева
и исхода такође и задаци губе своје место. Задаци не могу постојати ако не постоји циљ, а не могу
постојати јер их је до сада одређивао, пре свега , васпитач или су били прописивани. Како ћемо, у
таквој реалности, стварати будуће музичаре, певаче, солисте и хорске уметнике, ако певање у вртићу
подведемо спознаји и хедонистичкој функцији? Без рада на развијању музичких способности, уз
активно учешће васпитача и поштовање потупака, ризикујемо да изгубимо будуће покретаче
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музичког живота јер своје потенцијале на другачији начин не могу развити. Ко може на узрасту од
4,5,6 година преузети ту функцију? Фалш певање ће увек остати фалш певање, јер се оно не тиче ни
спознаје ни личних доживљаја, већ фреквенција које су природно дефинисане.
Када је реч о Културолошкој свести и изражавању, као једној у низу компетенција које концепт
Година узлета препознаје и у коју се сврставају и музички садржаји , она се развија подстицањем
стваралачког изражавања идеја, искустава и емоција деце кроз различита уметничка подручја.
Међутим, када је реч о музичким садржајима, о искуству певања као облика музичког израза не
можемо се сложити да оно може остати само на нивоу доживљаја и доброг осећања, без вођеног учења
кроз скициране поступке, управо у циљу стварања непобитних музичких образаца које нам је
цивилизација током векова обликовала. Ако дете пустимо да само доживи певање, да отпева онако
како жели, да не постоји учешће васпитача у контурисању естетских мерила у музици на
предшколском узрасту када је музички развој детета у успону, када се физилошки може развити глас,
прецизност интонације, осећај за ритам, динамику, темпо, што се не може препустити стихији и
случајности, значи ли то да одустајемо од будућих професионалних музичара или музичара аматера
који неће правити разлику између фалша и чистог тона, шта више, певајући фалш у хору, имаће
утисак да их диригент дискриминише када их исправља? Концепт Узлета, уз све његове предности
које су несумљиве и еманципаторске, не можемо и не смемо доводити до апсурда, до апсолутне
релативизације вековно прихваћених естетских норми у музици само зато што нам глобализација
намеће деперсонализацију, его-центризам сваког човека и заблуду да ће се свет увек окретати, као
сунцокрет, према свакоме од нас. То не може бити образовни, уметнички па ни теолошки образац.
Покушавајући, да после ових неколико предложених идеја и осврта на нове Основе предшколског
васпитања и образовања, срочимо кратак закључак, поред анализа и предлога, примећујемо да нам
оне суштински указују на реално стање у којем се глобално друштво данас налази и које се најбоље
огледа у прототипу данашне егзистенције – друштеним мрежама. Аутистичност у односу на другога,
усмереност на самога себе као једино мерило остварења, одсуство способности прилагођавања
општим мерилима, комотност, само су неке црта портрета будућег човека. Да ли ће он у будућности,
као колатерална штета глобализације, бити сведен на потрошача, једнику којој ће све потребе
завршавати и задоваљавати на друштвеним мрежама, видеће се, али постоји реална опасност.
Комотност, неспособност жртвовања, поштовања норми које некада нису у складу са нашим
потребама и доживљајима, створиће опасност да се при првом наредном вирусу, који не мора да буде
медицинске природе, уплашимо, поклекнемо, тада се нагло сусретајући са реалностима живота које
смо до тада игнорисали.
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Kompetencije vaspitača u funkciji opšte pripreme dece za polazak u školu
Kristina Todorović
Jelena Živković
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, Vršac
Rezime
Od pravilne pripreme deteta za školu zavisi njegov uspeh na početku, pa i tokom čitavog školovanja. Ako je
značaj pripreme toliki, moramo, u tom slučaju, znati šta se podrazumeva pod pripremom, kada ona počinje i
koliko traje. Pripreme za polazak u školu traju mnogo duže, nije preterano reći da počinju, zapravo, po rođenju
deteta. Zato je potrebno naglasiti da dete treba sistematski pripremiti za školu, pogotovu kada se zna da je
period od rođenja do polaska u školu najvažniji za razvoj fizičkih i psihičkih potencijala (takozvano optimalno
doba). Znači, pripreme deteta traju od rođenja do polaska u školu.
Ključne reči: priprema dece za polazak u školu, kompetencije vaspitača.
Uvod
Polazak u školu je uzbudljiv događaj u životu deteta i porodice i predstavlja veliku promenu za roditelje i dete.
On podrazumeva spremnost deteta da prihvati nove obaveze, ali i spremnost roditelja da mu u tome pruži
podršku na pravi način. U školi se dete prvi put susreće sa odgovornošću, novom organizacijom života,
sistemom vrednovanja, takmičenjem uz mogućnost neuspeha i kritike.
Predškolsko doba je osnov za detetov dalji razvoj i ako smo u tom periodu stvorili i obezbedili podsticajnu
sredinu u kojoj se podržava dečja radoznalost, aktivnost, sticanje novih iskustava, igra i stvaralaštvo, stvorili
smo dobre uslove za buduće školovanje.
Jedna od osnovnih pripremanja dece za školu je da im učini što neprimetnijim i olakša prelaz iz jedne
institucije u drugu, kao i da ubrza proces adaptacije koji može biti vrlo težak. Valjana priprema za školu
omogućava da se rasterete programi osnovne škole i da se stvori više prostora za fizičko vaspitanje i
stvaralačke aktivnosti, koje su do izvesne mere zapostavljeni.
Postoji stara latinska poslovica „Učimo za život, ne za školu“. Ako uvažimo njenu poruku, pripremu deteta za
školu nećemo svesti na sticanje posebnih znanja i umenja potrebnih za savladavanje pojedinih nastavnih
predmeta koje će imati u I razredu. Od toga je mnogo važniji opšti razvoj njegovih intelektualnih sposobnosti i
saznajnih interesovanja, kao i razvoj sposobnosti da posmatra, analizira, poredi i uopštava ono što opaža u
prirodi i društvu i da na osnovu toga izvodi zaključke.
Opšta priprema za školu podrazumeva pripremanje dece za život i rad, a samim tim i osposobljavanje za dalji
razvoj i obrazovanje, za koje svojom celokupnom delatnošću obezbeđuje dečji vrtić, a ostvaruje se tokom
čitavog boravka dece u njemu. To znači da vrtić ima široko postavljenu funkciju delovanja na sve razvojne
aspekte dečje ličnosti. Opšta priprema obuhvata celokupan fizički i psihički razvitak dece.
Kompetencije vaspitača
Vaspitač ima veliku ulogu u razvoju deteta predškolskog uzrasta. Da bi se dete pravilno razvijalo, raslo i
napredovalo neophodni su pravilni podsticaji od strane vaspitača, čija je uloga da prati, usmerava i
unapređuje razvoj deteta i učenje, odnosno razvojna dostignuća. Svako dete se razvija individualnim tempom,
ima sopstvenu šemu razvoja, ali se taj razvoj može obogatiti i unaprediti .
U kontekstu kritičke analize odnosa kompetencija i ciljeva vaspitanja i obrazovanja celovitu identifikaciju i
klasifikaciju izvršio je Nenad Suzić (Suzić, 2005.) koja identifikuje 28 kompetencija i razvrstava ih u četiri
područja:
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1.

Kognitivne kompetencije (izdvajanje bitnog od nebitnog, postavljanje pitanja, razumevanje materija i
problema, pamćenje i odabir informacija, rukovanje informacijama, kovergentna i divergentna
produkcija i evaluacija);

2.

Emocionalne kompetencije (emocionalna svest, samopouzdanje, samokontrola, empatija i altruizam,
istinoljubivost, inovacije);

3.

Socijalne kompetencije (razumevanje drugih individua i grupa, saglasnost i usaglašenost sa ciljevima,
grupni menadžment, komunikacija, podrška drugima, uvažavanje različitosti, tolerancija i
demokratija, osećaj pozitivne pripadnosti naciji i civilizaciji);

4.

Radno-akcione kompetencije (poznavanje struke, opšte-informatička i komunikacijska pismenost,
samosvest i preduzimanje odgovornosti za lična ostvarenja, perzistencija, motiv postignuća,
inicijativa, spremnost da se iskoriste ukazane mogućnosti, optimizam, unutrašnja motivisanost i volja
za rad).

Kompetencije koje jedan vaspitač mora da poseduje treba stalno da se usavršavaju kako bi vaspitač
svojim ličnim razvojem na profesionalnm nivou podstakao i unapredio dečje učenje. Demokratski odnos
prema deci u vaspitnoj grupi mora stalno biti prisutan, jer jedino na taj način može doći do uspešnosti
vaspitno-obrazovnog rada sa decom predškolskog uzrasta. Profesionalni stav u radu sa decom
predškolskog uzrasta treba posmatrati u svetlu važnih kompetencija vaspitača:
- senzibilnost i responzivnost: obe predstavljaju centralne veličine osnovnog stava koji se temelji
na otvorenosti, uvažavanju i poštovanju; prepoznavanje psihičkih stanja i potreba deteta spada u
ključne kompetencije vaspitača; kvalitet veze između deteta i vaspitača utiče i na kvalitet vaspitnoobrazovnog procesa: izgrađivanje međusobnog interaktivnog odnosa koji se temelji na „prisnosti“,
„sigurnosti“, „redukovanju stresa“, „podršci pri istraživanju“ i „asistenciji“ predstavlja važan
preduslov za razvoj, naročito u predškolskom uzrastu;
- orjentisanost ka resursima: s jedne strane potrebno je spoznati i podržati kompetencije svakog
deteta, interesovanja i potencijal samoedukacije, a s druge strane uzeti u obzir i uključiti mogućnosti i
resurse kojima raspolažu roditelji; decu treba sačekati, saslušati i posmatrati; razmisliti i obazrivo se
suzdržati; ovakav stav nipošto ne podrazumeva nedavanje bilo kakvih impulsa, kao ni didaktičkog
promišljanja; otvorenost i uvažavanje različitosti predstavljaju neke od ključnih profesionalnih
kompetencija: shvatanjem pojma „različitosti“ u pozitivnom smislu i orjentisanost ka potencijalima
omogućava kulturološki istančano ophođenje prema svakom detetu i njegovoj porodici;
- istraživački stav: da bi se pedagoške situacije mogle obuhvatiti i razumeti u svojoj kompleksnosti,
vaspitači moraju naučiti da dokumentuju i sistematski vrednuju svoja posmatranja i iskustva u vidu:
beleženja posmatranog; zapisivanja razgovora; foto i video dokumentacije; naknadne reknstrukcije
situacije i sa njom povezanog rasterećenja od pritiska izazvanog obavezom reagovanja vaspitaču
omogućava da se stavi u erspektivu učesnika u datoj situaciji, da prepozna „ustaljene“ strukture ili
one stvari koje se nisu ispoljile očigledno već implicitno i da sopstveni postupak kritički preispita;
tako će moći da oceni sopstvenu delatnost u vaspitno-obrazovnoj praksi i planira budući rad u skladu
sa zahtevima prakse (Gojkov, Stojanović, 2015:142-143).
Iz svega navedenog uviđamo da posao koji vaspitač obavlja podrazumeva kompleksan niz raznovrsnih
osobina koje su potrebne za kvalitetan rad sa decom. Stoga su vaspitači dužni da se stalno usavršavaju i unose
inovacije u svoj rad.
Priprema dece za polazak u školu
Aktuelnim predškolskim programom konkretizovana je pripremna funkcija predškolske ustanove za polazak
deteta u školu i u domenu njegovog osposobljavanja za početno čitanje i pisanje. U cilju unapređivanja svoga
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rada u oblasti preipreme dece za pisanje vaspitači kontinuirano tragaju za organizovanim sistemom igara u
funkciji ostvarivanja segmenata posebne pripreme.
Zrelost dece za polazak u školu
Pod zrelošću dece za polazak u školu podrazumeva se takav nivo fizičkog i psihičkog ravoja koji će detetu
omogućiti da zadovolji zahteve koji će mu biti postavljeni u toku nastavnog procesa u školi. Dete mora da
bude sposobno da prihvati zadatke, da razlikuje igru od rada, kao i da bude motivisano za rad, zatim da se
uključi u razredne zajednice i da bude zrelo za školu ako je postiglo takav stepen razvoja u fizičkom i
psihičkom pogledu da može da zadovolji zahteve škole bez ikakvih štetnih posledica po svoje psihičko i
fizičko zdravlje (Opšte osnove predškolskog programa, 2006:112).
Savremena teorijska shvatanja naglašavaju dva aspekta gotovosti:
1. Spremnost deteta za školu
2. Spremnost škole da prihvati dete i olakša mu dečiji prelaz u novu sredinu.
Postoji više vrsta gotovosti za školu unutar kojih je moguće razlikovati opštu i posebnu (specijalnu) gotovost,
koje su najuže međusobno povezane.
Opšta gotovost
Opšta gotovost se shvata kao složena karakteristika ličnosti deteta kojoj dolaze do izražaja njegove
mogućnosti, potrebe i motivi, postignuti nivo psihofizičkog razvoja (telesnog, socio-emocionalnog,
kognitivnog i razvoja komunikacija i stvaralaštva) od kojih zavisi aktivno prilagođavanje deteta novim
uslovima života i rada kakvi ga čekaju u školi (Opšte osnove predškolskog programa, 2006:112).
Kada je reč o opštoj pripremi za školu, ona se ostvaruje tokom čitavog boravka u njemu. To znači da vrtić ima
široko postavljenu funkciju delovanja na sve razvojne aspekte dečje ličnosti. Opšta priprema obuhvata
celokupan fizički i psihički razvitak dece. Takva priprema obuhvata, pre svega, zdravo i otporno prema
bolestima, dobro razvijeno i fizički izdržljivo dete, zainteresovano i sposobno da uči, s izgrađenim motivima i
voljno-karakternim osobinama potrebnim za uključivanje u školsku zajednicu i prevazilaženje teškoća koje sa
sobom nose promena sredine i novi zahtevi koji će mu biti postavljeni. Uz to je potrebno i da bude spremno
da prihvati zadatke školskog tipa, da poznaje osnovne načine za njihovo izvršavanje, da bude sposobno da
planira sopstveno delovanje i kontrološe rezultate delovanja, kao i da radi usklađen sa ostalom decom, prema
uputstvima odrasle osobe koja predstavlja autoritet.
Posebna (specijalna) gotovost
Za razliku od opšte, u pripremnoj grupi dečjeg vrtića, obavlja se i posebna, specijalna priprema dece za školu.
Ona ima u vidu nastavne sadržaje koji predstavljaju kičmu nastavnog programa u I razredu osnovne škole i
novine koje decu očekuju u izmenjenim uslovima života i rada. Ta priprema sadrži, na primer, učenje dece da
razlikuju boje, oblike, količine predmeta, posebne vežbe sitnih mišića šake i koordinacije oka i ruke,
rukovanje olovkom kao priprema za pisanje, igrolike aktivnosti na temu Škola, zahvaljujući kojima deca
upoznaju školski poredak i uživljavaju se u ulogu učenika i dr. Bitno je istaći da je neposredna priprema za
školu znatno uža i manje važna od opšte pripreme i ne može joj prethoditi niti je zameniti. Posebna priprema
podrazumeva psihološku, radnu i obrazovnu pripremu, što predstavlja osnovne komponente savremenog
pripremanja dece za pohađanje nastave.
Dakle, pripremu dece za školu, kao i gotovost, možemo posmatrati na dva načina:
1.
2.

Kao vežbanje dece u ispisivanju linija i tome slično direktno preuzetog i školskog programa i (manjeviše) redukovano primenjeno u vrtiću,
Kao opštija, manje neposredna, trajnija po efektima i obuhvata kompletnije fizičko, intelektualno,
emocionalno-voljno pripremanje dece koje prerasta okvire pripreme za prvi razred.
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Zaključak
Savremeni pristupi vaspitanju i obrazovanju ukazuju na neophodnost razvoja kompetencija vaspitača koje su
usmerene na podsticanje individualnog razvoja deteta i uvažavanje njegovih sposobnosti, sklonosti,
porodičnog i kulturnog nasleđa.
Od vaspitača se očekuje da bude dobar organizator, elastičan u pristupu deci i zahtevima koje im postavlja, da
stalno prati rezultate svog rada, da se stručno usavršava, snalažljiv u rešavanju problema i sposoban da tu
veštinu prenosi deci, spreman za preuzimanje odgovornosti za njihovo napredovanje u razvoju i učenju, kao i
da bude u najvećoj meri osetljiv za specifične potrebe i individualne razlike među decom koju vaspitava i
obrazuje.
Profesionalni profil vaspitača u savremenoj predškolskoj ustanovi podrazumeva nov način profesionalnog
mišljenja, a zatim osvešćenost da je učenje, kako bi trebalo vaspitavati decu, doživotan proces.
Od pravilne pripreme deteta za školu zavisi njegov uspeh na početku, pa i tokom čitavog školovanja. Potrebna
je, takođe, svesna i namerna briga za njegov razvoj pre polaska u školu, kao i to da se treba odnositi prema
detetu s poštovanjem njegove dečje ličnosti i ne zanemariti njegove dečje osobine.
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Deca i internet
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Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ u Vršcu
Rezime
Internet i digitalne tehnologije pružaju brojne mogućnosti kako odraslima, tako i deci od najranijeg uzrasta pod
uslovom da je njihovo korišćenje smisleno, podržano i kontrolosano od strane odraslih. Veliki problem
predstavlja mogućnost javljanja zavisnosti zbog interesantnih sadžaja koji su lako dostupni, ali i obilja vizuelnih
i auditivnih stimulacija. Pojava fizičkih i psihičkih oboljenja predstavlja još jedan od rizika nesavesne upotrebe
interneta i digitalnih tehnologija.
Ključne reči: dete, internet, digitalne tehnologije, zavisnost, mogućnosti, rizici
Uvod
Internet je nabrže rastuća tehnologija u svetskoj istoriji. Internet je počeo masovno da se koristi sedam i po
puta brže nego električna energija, šest i po puta brže nego telefon i dva i po puta nego televizija. Za masovno
uvođenje električne energije u kućama i stanovima je trebalo 46 godina, a za Internet 7. Prema jednom
istraživanju iz 2000. godine na Internetu se najčešće upražnjavaju sledeće aktivnosti:
 Veb pregledanje sadržaja - 81,7%
 elektronsta pošta - 81,6%
 pronalaženje informacija vezanih za hobi - 57,2%
 čitanje vesti - 56,6%
 pronalaženje zabavnih sadržaja - 54,3%
 onlajn kupovina - 51,7%
 pronalaženje informacija o putovanju - 45,8%
 korišćenje instant mesedžinga, sistema slanja poruka - 39,6%
 pronalaženje medicinskih informacija - 36,6%
 igranje igrica - 33,0% (Đukanović, Knežević-Tasić, 2015).
Mogućnosti koje digitalna tehnologija pruža deci
Brojne su mogućnosti koje digitalna tehnologija pruža deci:
 učenje i sticanje različitih kompetencija neophodnih za uspešno funkcionisanje u digitalnom
dobu
 besplatan pristup i korišćenje kvalitetnih obrazovnih resursa, programa, aplikacija, platformi
različite namene
 virtuelne posete muzejima, bibliotekama
 korišćenje tzv.“pametnih“ uređaja i igračaka
 komunikacija i saradnja sa vršnjacima i odraslima koji su fizički udaljeni
 zabava i igra (virtuelna i proširena realnost).
Detinjstvo je period u životu jedinke koji karakterišu velike promene u svim aspektima razvoja: biološkom,
intelektualnom, socijalnom, emocionalnom i fizičkom. Sve ove promene pod snažnim su uticajem fizičkog,
socijalnog i kulturnog okruženja.
Predškolski period predstavlja period najintenzivnijeg učenja. U ranim uzrastima deca uče kroz sve što vide,
čuju, osete, probaju. Deca uče posmatrajući i slušajući druge, ali najviše kroz sopstvene aktivnosti istraživanja.
Učenje nikad nije pasivan proces, znanje se ne prenosi, već se konstruiše vlastitom mentalnom aktivnošću
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onoga ko uči. Od suštinske važnosti za dečiji razvoj i učenje jeste interakcija sa socijalnim okruženjem. Glavni
oblik učenja u ranim uzrastima jeste učenje kroz igru.
Roditelji, kao i svi koji koriste digitalnu tehnologiju u aktivnostima sa decom, trebalo bi da budu svesni
činjenice da korišćenje tehnologije nikada ne može da zameni spontanu, interaktivnu, kreativnu igru koja ne
uključuje korišćenje tehnologije, jer deca najbolje uče upravo kroz takvu igru. (Kuzmanović i sar. Prema: U.S.
Department of Education, Office of Educational Technology, 2016)
Digitalna tehnologija kao oruđe za učenje i rizici njihovog korišćenja
Digitalna tehnologija može da ima ulogu oruđa za učenje ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:
 dete je mentalno aktivno tokom korišćenja tehnologije
 dete je usmereno na zadatak i nema ometajućih faktora u digitalnom okruženju
 sadržaj u digitalnom formatu je smislen za dete
 digitalna tehnologija podstiče socijalnu interakciju
 digitalna tehnologija omogućava istraživanje deteta vođeno od strane odrasle osobe
Pored širokog spektra mogućnosti koje digitalna tehnologija i internet pružaju deci, ona se mogu suočiti i sa
brojnim rizicima. Najznačajniji su:
 prevremeno i prekomerno korišćenje, zavisnost od digitalnih uređaja/interneta
 izloženost štetnim i uzrasno neprimerenim sadržajima (npr. eksplicitni seksualni i
pornografski sadržaji, vulgaran jezik, govor mržnje, itd.)
 uključenost u digitalno nasilje (trpljenje i vršenje)
 izloženost komercijalnim sadržajima (oglasima, reklamama)
 pristup servisima i platformama pre propisanog uzrasta
 deljenje ličnih informacija na internetu
 trošenje novca (npr.prilikom igranja video-igara ili slučajna kupovina unutar aplikacija).
Najnovije tehnološko dostignuće na tržištu dečijih igračaka jesu tzv. „pametne igračke“. Reč je o novoj
generaciji maštovitih, interaktivnih digitalnih igračaka koje su povezane na internet putem mobilnih
aplikacija i drugih uređaja, a koje u svetu postaju sve popularnije.
Iako ima svoje dobre strane, korišćenje „pametnih igračaka“ izlaže decu brojnim rizicima: sigurnost uređaja
(igračka može biti hakovana i koristi se za nadzor korisnika), preterana upotreba koja može dovesti do
nedostatka sna, fizičke aktivnosti, druženja, nedostatak prave autentične igre koja je važna za pravilan razvoj
deteta, nedostatak interakcije sa roditeljima koja takođe ima izuzetan razvojni značaj.
Vreme ispred ekrana
Koliko vremena dnevno dete može da provede ispred ekrana a da to ne škodi njegovom psihofizičkom
razvoju, zdravlju i opštoj dobrobiti - pitanje je koje tokom poslednje decenije intrigira, kako laike, tako i
naučno-stručnu javnost.
Prve smetnice za korišćenje ekrana kod dece objavila je Američka akademija pedijatara još 1999.godine.
prema njihovom mišljenju (kao i prema smernicama iz 2011.godine koje su gotovo nepromenjene u odnosu
na prvo izdanje), deci mlađoj od 2 godine ne bi trebalo dozvoliti upotrebu ekrana, dok deca starija od 2
godine i tinejdžeri mogu da provedu ispred ekrana najviše dva sata dnevno („pravilo 2X2“).
Prema najnovijim preporukama Američke akademije pedijatara iz 2016.godine (Kuzmanović i sar. prema
AAP Council on Communications and Media, 2016).
Deca mlađa od 2 godine ne bi trebalo da provede vreme ispred ekrana (misli se na sve vrste ekrana –
televizor, mobilni telefon, tablet, računar). Jedina aktivnost koja se smatra ptihvatljivom u ovom uzrastu jeste
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učešće dece u razgovorima putem video-četa, pri čemu se podrazumeva da odrasli posreduju tokom
razgovora.
Deca izrasta između 2 i 5 godina ne bi trebalo da provode ispred ekrana više od jednog sata dnevno,
kvalitetno osmišljenog vremena (što podrazumeva edukativne i uzrasno primerene sadržaje I aktivnosti), uz
aktivno posredovanje odraslih.
Za decu od 6 i više godina potrebno je sačiniti individualni plan korišćenja digitalnih uređaja i interneta koji
će osigurati da vreme ispred ekrana ne zameni socijalne, kognitivne i fizičke aktivnosti koje su važne za dečiji
razvoj (san, igru sport, komunikaciju sa članovima porodice i prijateljima).
Najnovije preporuke stručnjaka svode se na to da roditelji manje brinu o količini vremena, a znatno više o
kvalitetu vremena koje dete provodi ispred ekrana. (Kuzmanović i sar. 2019.)
Zavisnost od interneta
Zapaža se da korisnici koji imaju duže iskustvo sa korišćenjem Interneta ostaju na Internetu duže. Pojedini
istraživači su zapazili da da se u kompulzivno korišćenje Interneta ulazi relativno brzo, što bi ukazivalo na
njegov veliki adiktivni potencijal. Zavisnost od Interneta je svrstana u sekciju III, u kojoj su stanja koja
zahtevaju dopunska istraživanja kako bi bila okarakterisana kao psihijatrijski entitet. Igranje video-igrica na
Internetu, korišćenje Fejsbuka i slanje poruka, češće upražnjavaju deca i mladi, pa se ističu opasnosti
zloupotrebe dece od strane odraslih.
Mnoga deca na pitanje roditelja koliko vremena provode na Internetu lažu, posebno ako su zavisnici.
Upozoravajući znaci dečijeg kompulzivnog korišćenja Interneta su:
 preteran zamor – dete teško ustaje ujutru, pospano je i ima promene u ritmu spavanja
 smanjenje koncentracije i pažnje, pogoršanje školskog uspeha ...
 smanjenje socijalnih kontakata i emocionalnih veza prvenstveno sa članovima porodice
 opadanje interesovanja za sve hobije, osim za Internet
 neposlušnost
Motivi za korišćenje Interneta: zabava, umanjenje dosade, ingorisanje, relaksacija, uspostavljanje društvenih
interakcija, uspostavljanje romantičnih veza. Zdravstveni problemi koji su dijagnostifikovani kao posledice
prekomerne upotrebe Interneta: suve oči, zamagljen vid, manjak sna, zamor, muskulatorna neugodnost ili bol.
Zavisnost od video-igrica, Interneta i mobilnih telefona se tretiraju kao „nove“ zavisnosti.
Ispitivane su i veze između sindroma hiperaktivnosti i kompulzivnog korišćenja Interneta. Rezultati su
pokazali da je sindrom hiperaktivnosti i poremećaja pažnje kod mladih u visokoj pozitivnoj korelaciji sa
zavisnošću od Interneta- igranja video-igrica i surfovanja Internetom. Kognitivna i motivaciona disfunkcija
kod mladih osoba sa ADHD sindromom smatraju se ključnim faktorima u nastanku i razvoju kompulzivnih
aktivnosti na Internetu. Utvrđeno je da mladi koji su kompulzivno koristili Internet, imaju i češću istoriju
preokupacija ili zavisničkih ponašanja od drugih aktivnosti kao što su čitanje stripova, gledanje televizije,
igranje video-igrica, slušanje muzike.
Na osnovu jedne od retkih longitudinalnih studija utvrđeno je da posle dve godine stalnog produžavanja
vremena na Internetu osoba odbija socijalne aktivnosti i komunikacije u domaćinstvu i povećava depresiju i
usamljenost. Jedna druga longitudinalna studija pokazala je da je moguće i smanjenje zavisnosti od Interneta.
Rezultati istraživanja Đukanović B., Knežević-Tasić J. Ukazuju da kompulzivno korišćenje Interneta u Srbiji
nije izraženo. Na nivou ukupnog uzorka od 2484 ispitanika (84,6%) nema nikakvih problema zbog korišćenja
Interneta, 404 (13,8%) pokazuje tendenciju prema zloupotrebi, a samo 49 (1,6%) je zavisno od Interneta.
Zaključuje se da se srpsko stanovništvo u pogledu zloupotrebe i „zavisnosti“ od Interneta se nalazi ispod
proseka, što se može objasniti i činjenicom da korišćenje Interneta u Srbiji nije tako rasprostranjeno kao u
najrazvijenijim zemljama.
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Ove autore je interesovalo i da li postoje razlike u pogledu zloupotrebe i zavisnosti među poduzorcima.
Analizom Post Hoc testova, utvrđena je razlika između učenika do 19 godina i starijih od 31 do 69 godina.
Internet i društvene mreže značajno više koriste mladi. Ovi rezultati su očekivani, jer stariji slabije koriste
Internet i društvene mreže u celini.
Fejsbuk je naomiljenija i zato najraširenija društvena mreža, naročito među mlađima. Simptomi adiktivnog
ponašanja: provođenje više od 2-3h na Fejsbuku, zapostavljanje drugih aktivnosti, osećaj uznemirenosti,
nervoze ili krivice ako se ne ažurira Fejsbuk status, pored vlastitog formira se Fejsbuk nalog za psa ili mačku,
gubitak poslednjeg termina za završetak važnog posla, broj prijatelja na Fejsbuku (zavisnik ima 600 i više
prijatelja).Epidemioška slika korišćenja Fejsbuka u celokupnom uzorku (Đukanović, Knežević-Tasić) je vrlo
nepovoljna. Samo nešto više od polovine svih ispitanika koji koriste Internet nisu imali nikakvih problema
zbog korišćenja Fejsbuka; 21,7% ima probleme zbog prekomernog korišćenja Fejsbuka, a 24,6% pokazuje
simptome zavisnosti od Fejsbuka.Zaključak je da stanovništvo Srbije po adiktivnom korišćenju Fejsbuka
dolazi u red vodećih zemalja u Evropi i svetu.
Video-igrice podrazumevaju vrlo različite vrste, važna je podela na igrice koje igrač igra individualno i one u
kojima učestvuje više igrača putem Internet-mreže. Postoji mišljenje da igre putem mreže imaju veće
adiktivne i zavisničke posledice. One imaju jače dejstvo jer snažnije pokreću biohemijske procese koji leže u
osnovi nastanka zavisnosti i stvara veća uzbuđenja nego individualne video-igre. Smatra se da igranje videoigrica duže od dva sata vode u zavisnost, a za najmlađe do sat vremena. Adiktivni igrači se od neadiktivnih
razlikuju osim po vremenu koje provode igrajući igrice i po „apstinencijalnoj krizi“ kada ne igraju. Javljaju se i
problemi koncentracije, pažnje, slabijeg školskog uspeha i sl.
Igranje video-igrica povećava rizik za agresivno ponašanje. Pojedini autori ističu da dugotrajno upražnjavanje
video-igrica može dovesti i do brojnih zdravstvenih problema kao što su: epilepsija, poremećaji mišićnokoštanog i kardiovaskularnog sistema.Osobe koje su sklone kompulzivnom upražnjavanju video-igrica često
ispoljavaju nesigurnost, sklone su socijalnoj izolaciji i autističnom ponašanju. (Đukanović, Knežević-Tasić,
2015).
Posebni protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama
Posebnim protokolom za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim
ustanovama detaljnije se razrađuje interni postupak u situacijama sumnje ili dešavanja nasilja, zlostavljanja i
zanemarivanja. Posebni protokol pruža okvir za preventivne aktivnosti i vodi ka unapređenju standarda za
zaštitu dece/učenika.Razvoj savremenih komunikacionih tehnologija dovodi do pojave nasilja korišćenjem
informacionih tehnologija (elektronsko nasilje): poruke poslate elektronskom poštom, SMS-om, MMS-om,
putem veb-sajta, četovanjem, uključivanjem u forume i sl. Posebnim protokolom se obezbeđuje zaštita
najboljeg interesa deteta/učenika u svim situacijama. U procesu zaštite, neophodno je obezbediti poverljivost
podataka i zaštitu prava na privatnost. (Ministarstvo prosvete Republike Srbije, 2007).
Tri nivoa nasilja zloupotrebom informacionih tehnologija
Prvi nivo – ove oblike nasilja rešava samostalno vaspitač/nastavnik/odeljenski starešina u okviru
savetodavno-vaspitnog rada sa decom. U ovaj nivo se svrstavaju: uznemiravajuće „zivkanje“, slanje
uznemiravajućih poruka SMS-om, MMS-om, putem veb sajta.Drugi nivo – u rešavanju ovih oblika nasilja
vaspitač/nastavnik/odeljenski starešina uključuje Tim.Ovaj nivo podrazumeva: oglase, klipove, blogove,
zloupotrebu foruma i četovanja, snimanje kamerom pojedinca protiv njegove volje, snimanje kamerom
nasilnih scena, distribuiranje snimaka i slika.Treći nivo - ako učenici čine ili trpe neki od sledećih oblika
nasilja obavezno je uključivanje drugih institucija, odnosno aktiviranje spoljašnje zaštitne mreže : snimanje
nasilnih scena, distribuiranje snimaka i slika, dečija pornografija.
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Postupci i procedure u zaštiti dece i mladih
Da bi procedure i postupci bili što efikasniji važno je da osoba bude svesna šta namerava da postigne svakim
preduzetim korakom. Na nasilje se reaguje odmah i u cilju najbolje zaštite deteta. Koraci u intervenciji su:
 Otkrivanje – saznanje o nasilju.
 Prekidanje, zaustavljanje nasilja je obaveza svih koji imaju bilo kakvo saznanje ili sumnju da
se nasilje događa.
 Smirivanje situacije – podrazumeva obezbeđivanje sigurnosti za dete/učenika, razgovor sa
učesnicima i posmatračima.
 Posle prekida nasilja i smirivanja učesnika, zaposleni koji je neposredno reagovao ili ima
saznanje o nasilju inicira konsultacije unutar ustanove, tim procenjuje stepen rizika i
odlučuje na koji način će rešavati slučaj.
 Nakon zaustavljanja nasilja i obavljenih konsultacija sa relevantnim stručnjacima i
institucijama, realizuju se dogovorene aktivnosti i mere zaštite.
 Praćenje efekata preduzetih mera – sa ciljem provere uspešnosti preduzetih zaštitnih mera,
odeljenski starešina/vaspitač/nastavnik/Tim planira praćenje i vrednovanje postupaka i
procedura koji su primenjeni u odnosu na sve učesnika nasilja. (Ministarstvo prosvete
Republike Srbije, 2009).
Rezultati samostalnog istraživanja
Istraživanje sprovedeno u trećem razredu osnovne škole u okolini Beograda 2018.godine na temu „Upotreba
novih tehnologija“ dalo je sledeće rezultate:
 19 od 21 učenika aktivno koristi računar.
 19 učenika ima laptop, 18 mobilni telefon (pojedini učenici pored ovih „gadžeta“ imaju i
tablete i kućne računare)
 Svi učenici kod kuće imaju Internet i najčešće koriste mobilte telefone za vršenje željenih
aktivnosti na mreži
 Prosečan uzrast na kome su počeli sa korišćenjem Interneta je 7 godina
 16 učenika svakodnevno pristupa internetu
 Prosečno vreme koje provode na Internetu je 1h, ali postoje izdvojeni slučajevi koji provode i
po 4h igrajući video-igre
 Najveći broj njih (18) ima profil na aplikaciji „Viber“ , dok na Fejsbuku i Instagramu lične
profile ima 6 učenika
 Gotovo svi učenici Internet koriste za dopisivanje sa prijateljima, na drugom mestu je
korišćenje Intereneta za igranje video-igara „online“, a najmanji broj njih Internet koristi za
pronalaženje sadržaja koji su im potrebni za školu
 Skoro svi učenici su izjavili da njihovi roditelji znaju šta pretražuju i da nemaju ograničen
pristup Internetu
Rezultati ovog istraživanja se ne poklapaju sa situacijom koja se zatiče „na terenu“. Naime, sve je više nasilja
putem interneta, najčešće na društvenim mrežama, o čemu su i učesnici istraživanja govorili i davali lične
primere o zloupotrebi informacionih tehnologija. U razgovoru sa decom, utvrđeno je da nemaju informacije o
štetnosti i zloupotrebi IKT. Smatraju da su svi sajtovi bezbedni i da su njihovi postupci na mreži opravdani i
ispravni, iako mogu da povrede druge osobe.Takođe, smatraju da njihova pretraživanja i „korake“ na
Internetu niko ne može da vidi i kontroliše, kao i da Internet zavisnost ne postoji te da su i u tom pogledu
potpuno bezbedni.
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Zaključak
Digitalne tehnologije i internet pored mnogih benefita, imaju i svoje nedostatke koji se u najvećoj meri i u
najtežem obliku mogu ispoljiti na decu predškloskog i ranog školskog uzrasta. Zbog svega navedenog dolazi
se do zakljuka da pre svega roditelji, ali i vaspitači i nastavnici imaju važnu ulogu u „digitalnom
opismenjavanju“ dece, informisanju i učenju dece kako da na najbolji i najkorisniji, ali pre svega najbezbedniji
način koriste internet davanjem ličnog primera. Jedna od mogućnosti koja se nameće za što ranije buđenje
svesti kod dece o rizicima i mogućnostima prilikom korišćenja digitalnih tehologija i interneta jeste uvođenje
Informatike u Predškolske ustanove kao oblasti o kojoj će se razgovarati, što je posebno praktično zbog
uvođenja Novih osnova programa u kojima je kao ideja za sticanje novih znanja nevedena upravo upotreba
digitalnih tehnologija uz posredovanje vaspitača.
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Uloga igre u razvoju deteta
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Rezime
Svesni smo činjenice, da bez igre, socijalni život ne bi moguć. Igra odraslima nudi idealnu priliku da se što više
zbliže i spoje sa decom. Kao što mnogi autori ističu bitan faktor u psihofizičkom razvoju je igra i odnos odraslih
prema deci, odnos vapitača i roditelja i sl. Prema tome, u ovom radu isticanje koliko je uloga igre važna i koliko
će uticati na dečje ponašanje, kao i na usvajanje poželjnog pravila ponašanja u okolini.
Ključne reči: dete, igra, odrasli, roditelji, razvoj, savremena tehnologija.

Uvod
Dete se kroz čitav predškolski period intenzivno razvija i formira različite sposobnosti i navike. U zavisnosti
od individualnih karakteristika, dete se lakše ili teže adaptira na okolinu i na učenje. Igra je izvor motivacije
jer stimuliše akciju, izražavanje i refleksiju. Ona pomaže u upoznavanju sveta, odnosa među ljudima, kreiranju
i otkrivanju. Igra pomaže detetu da razume svet oko sebe. Ne postoji razlika između učenja i igre jer svaka
igra sadrži zahteve koji treba da se ispune. Između ostalog pažnja i memorija se unapređuje tokom igre.
Svakako ona treba da bude uključena u vaspitno-obrazovnim programima. Ipak neki roditelji i odrasli u
nekim momentima igru shvataju kao nagradu, pa ukoliko je dete poslušno, bude mu dozvoljeno da se igra.
Ona ne treba da se shvati kao nagrada, već kao jedna od osnovnih potreba. Predškolskim vaspitanjem i
obrazovanjem podstiče se razvoj ukupnih potencijala kod dece ranih uzrasta, što predstavlja jedan od bitnih
momenata u procesu pripreme za školu. Predškolske ustanove, i odrasli: treneri, roditelji, vaspitači
organizuju igrovne aktivnosti, obzirom da su one primerene uzrasnim i psihofizičkim osobenostima dece.
Dete kroz igru uči, a učeći se igra i na takav način izrasta u aktivno i kreativno biće, obzirom da je igra i
kreativni akt. Dete kroz igru razvija maštu, kreativnost i motivaciju za učenjem i saznanjem. Kroz kreativnost
dete se izražava, uspostavlja nove relacije, stvara iskustva, otkriva, uči i stvara. Deca stvarajući, otkrivaju ono
šta im je tog trenutka na umu. Igra je fenomen koji prati razvoj intelektualnih funkcija i reflektuje glavne
karakteristike pojedinih etapa u ovom razvoju (Millar, 1972). Deca se igraju iz zadovoljstva, ali igra za njih
nije samo zabava već i mogućnost zadovoljenja osnovnih potreba za stvaranjem, druženjem i za ispoljavanjem
potencijala, kako na predškolskom, tako i na mlađem uzrastu. Primerena igra omogućava deci da se osećaju
sigurno i da vladaju situacijom.
Podsticanje razvoja dece kroz igru

Period od treće godine do polaska u školu, dete svesno, promišljeno i srećno osvaja svet oko sebe, upija
raznovrsne utiske iz svoje okoline, koji ga podstiču na aktivnost. Deca lako i brzo ovladavaju svojim
okruženjem kada je ono u skladu sa njihovim potrebama, mogućnostima u sferama razvoja fizičkih
sposobnosti, intelektualnih potencijala, socio-emocionalnog ponašanja, komunikacije i stvaralaštva.
Montesorijeva je deci nudila igračke: minijaturne predmete, kojih do tada nije bilo, slične onima koje
svakodnevno koriste odrasli, da bi kroz igru podsticala socijalni razvoj u grupi i razvila intelektualne
sposobnosti. Deca su se sa oduševljenjem igrala predmetima i samostalno organizovala igru. Igre su dugo
trajale, deca su bila zadovoljna i obuzeta svojim obavezama u igri. Dečje iskustvo i kreativnost doprinose
variranju igara. Igra tako postaje učenje na ozbiljan, zabavan i interesantan način. Ona je primereniji i
atraktivniji način učenja za decu predškolskog uzrasta, ali se vrlo uspešno može koristiti u nastavnim
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aktivnostima mlađih razreda osnovne škole. Igra je fleksibilna pa se iz tog razloga bolje uklapa u potrebe i
interesovanja dece. Pomoću igre dete stiče iskustva, obogaćuje se znanjem, jer eksperimentiše, razvija maštu,
fantaziju, mišljenje i trudi se da pronađe brzo i lako rešenje u savladavanju prepreka. Dete kroz igru pobeđuje,
gubi, takmiči se, uči da se prilagođava, i da timski sarađuje. Igra utiče na sve aspekte razvoja deteta, socijalni,
kognitivni, emocionalni, telesni, moralni, kao i na razvoj govora. Kroz igru dete unapređuje znanja,
sposobnosti, veštine o interakciji sa okolinom. Uloga okruženja je u ranim godinama važna zbog razvoja
interpersonalnih odnosa. Dete uči socijalno ponašanje, norme i vrednosti koje su društveno prihvatljive.
Socijalizacijom dete oblikuje svoja uverenja, ideje, stavove, ponašanja. Detetov odnos sa vršnjacima čine
značajan aspekt socijalnog razvoja (Chillessen, Bellmore 2011).
Kognitivni procesi prisutni tokom igre isti su kao kognitivni procesi prisutni u toku učenja. Uloga igre ima
najveći značaj za razvoj govora i jezika. Kroz igru dete stvarima daje smisao odnosno simboličko značenje.
Kroz igru i razne aktivnosti dete počinje da razume, prepoznaje predmete, stvari i primećuje njihovu svrhu.
Na taj način dete gradi svoju ličnost. Uglavnom deca koja provode više vremena u igri pokazuju postižu bolje
rezultate na merama kognitivnog razvoja (Goswami, 2015). Igra detetu omogućava da razvije bliske odnose
prema vršnjacima i odraslima, odgovornost, saradnju, samostalnost, da razvije empatiju prema drugima, i
komunikativnost. Kroz igru dete stiče iskustva koja su mu potrebna za buduće funkcionisanje, uči kako da
sarađuje u toku igre, da poštuje pravila, da uči ko je prvi, a ko poslednji i da na prihvatljiv i adekvatan način
iskaže emocije, rešava konflikte.
Igra i pokreti pomažu detetu da se pravilno razvije i raste. Igra pruža mogućnost detetu da razvije motoričke
sposobnosti: gruba i fina motorika, spretnost, pravilno držanje tela, koordinacija oka i ruke. Što dete postaje
motorički zrelije i sigurnije to se više povećava interesovanje za različitom vrstom igara. Deca koja su
nesigurna ili koja nisu vešta u aktivnostima ili igrama u kojima se skače ono će ih izbegavati. Za dečju igru
potrebno je mnogo strpljenja. Dete ne treba požurivati, već mu dozvoliti da kroz nju istražuje, posmatra i
traga za novim rešenjima. Ono kroz igru gradi samopouzdanje, ljubav prema igri, jača koncentraciju, postaje
snalažljivije, kreativnije, a odrasli ga stalno treba motivisati i podsticati u tome.

Nedovoljno igre
Roditelji imaju zaštitnički odnos prema svojoj deci, pa iz tih razloga deca nemaju prilike da se sponatno i
sama igraju. Postoji strah kod roditelja od povređivanja tokom ige, a posebno kada se dete igra van kuće. Ti
strahovi mogu biti racionalni i iracionalni i treba tome posvetiti posebnu pažnju. Ukoliko je dete sprečeno da
se spontano i slobodno igra, neće sticati iskustva koja su mu potrebna da bi na prihvatljiv način moglo da
funkcioniše u okolini. Postoje i posledice koje navode Brown i Patte ograničavanja spontanosti dečje igre a to
su:







nedostatak socijalnih veština
izbegavanje rizika
smanjena imaginacija
ranjivost
nefleksibilnost
nedostatak koncentracije

Uloga odraslog u dečjoj igri

Uloga vaspitača ili odraslog u igri ima neke specifičnosti koje potiču iz karaktera same igre, koja je
dobrovoljna, slobodna, propisana pravilima i u odnosu na tekući život je fiktivna aktivnost. Vaspitač, roditelj u
igri ne treba da dominira već deca kao učesnici imaju glavnu reč u izboru sadržaja, u organizaciji, njenom
izvođenju. Uloga odraslog u igri je da u pravom trenutku i da na prirodan, zabavan način interveniše i
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pomogne detetu da razmišlja, da se igra, a pre svega da bude samoinicijativno, radoznalo, uvereno, veselo i da
je sposobno da shvata stvari (Kami, 1971). Uticaj na igru, vaspitač ili roditelj najčešće vrši izborom i
raspodelom materijala, ali i to obavlja uz učešće dece, prepuštajući im inicijativu kad god se ukaže prilika za
to. U suštini, odrasli prilikom svojih intervencija ukazuje na razne mogućnosti razvijanja i bogaćenja dečje
aktivnosti, da bi podsticao njihovu maštu i dosetljivost, a ne pravac u kojem bi se one mogle kretati. Oni vode
računa da igra ne postane opasna za decu i da se pripremljeni materijal ne kvari i ne rasipa. Uloga vaspitača ili
odraslog je da posmatra, analizira dečje aktivnosti i zadovoljava njihove potrebe za materijalom, za savetima,
priznanjima za mnoge postignute uspehe. Uloga odraslog je da usmerava, pruži pomoć i podršku detetu, ali uz
poznavanje uzrasnih i psihofizičkih osobenosti i tako mu olakša u odabiru igre. Takođe podsticaće dete da
planira, analizira, da stečena iskustva primeni u novim situacijama. Odrasli moraju da imaju razumevanja,
strpljenja, da savetuju decu u toku igre, usmeravaju ih, organizuju vreme, prostor, materijal ili igračke koje će
deca koristiti. Oni mogu da pruže deci informacije, koje će im pomoći u odlučivanju, ali će ono ostati u
njihovom domenu, kao i rešenja do kojih se dolazi u toku igre. Interakcijom deteta i roditelja poboljšava se
komunikacija. Roditelji su uzor svojoj deci, pa ona često upijaju sve što čuju i imitiraju odrasle. Učenje po
modelu je karakteristično za usvjanje ponašanja, pre svega posmatrajući roditelje, a tokom odrastanja uzor
deci postaju vršnjaci, nastavnici, učitelji, vaspitači, treneri.

Igra i dete
Dete najviše vremena voli da provodi igrajući se, i tada se oseća najsrećnije. Igra ga vodi, a zahvaljujući tome
dete postaje kreativnije i snalažljivije. Ona pomaže detetu da otkrije i razlikuje šta voli, a šta ne voli i uči da
deli igračke sa drugom decom. Igra ima pozitivne efekte na razvoj čitave društvene zajednice i na jezik. Igrom
dete pokazuje sve svoje potencijale okolini i još više ih unapređuje. Dete igrom:
-

Gradi identitet i odnose: tokom igre donosi odluke, dogovara se sa drugima, pregovara, razvija i
preispituje etičke vrednosti, vidi sebe kao moćno i delotvorno, preispituje i prihvata pravila,
isprobava različite uloge,
Istražuje značenje: pokušava da shvati događaje, situacije, na koji način se upotrebljavaju predmeti,
istražuje, šta sve oni mogu da budu, imitira druge, stvara nove reči i upotrebljava poznate, pronlazi
lakše načine za rešavanje problema,
Stvara simbole: to se odnosi na (prerušavanje, crtanje, kreativni pokret i govor) tim simbolima
povezuje realne radnje i predmete,
Uživa i raduje se: oseća se moćno, aktivno, posvećeno je igri, otvoreno je ka novim iskustvima, uživa u
otkrivanju sopstvenih sposobnosti.

Pored aktivnosti i igara, faktori koji utiču na pravilan rast i razvoj deteta su: pokret, dodir, povezanost sa
prirodom i veza sa vršnjacima, ostalom decom i odraslima. Mnogo je bolje ukoliko se ove igre organizuju na
svežem vazduhu jer dete ima mogućnost da vreme provede u zdravom ambijentu. Postoje posebni ciljevi koji
se ostvaruju kroz igru sa decom. Najznačajniji ciljevi su:
-

Razvijanje ljubavi prema prirodi i svemu u njoj,
Shvatanje značaja prirode i čovekovog uticaja na nju,
Razvoj moralne svesti, savesti i odgovornosti,
Razvijanje sposobnosti asertivnog posmatranja, reagovanja i formiranje ponašanja svakog pojedinca
u prirodi.

Vrste igre
Kao što je uloga igre veoma bitna za detetov napredak i razvoj, isto tako je veoma bitno prilagoditi igre deci i
njihovim individualnim karakteristikama. Postoji mnogo vrsta igara. Značajan je izbor igara za decu, zato što
treba da budu u skladu sa njihovim uzrastom i da bi mogla na što bolji način mogla da pokažu svoje
sposobnosti. (Kamenov, 2006). Ima mnogo podela igara, ali jedna od njih je:
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Funkcionalne igre - Igre karakteristične za mlađe uzraste su funkcionalne igre. Te igre se javljaju na veoma
ranim uzrastima i to su igre sopstvenim telom. Dete se igra novom funkcijom uspravnog hodanja,
sposobnošću premeštanja, hvatanje vrhovima prstiju (opozicija palca), voljnog bacanja. Te igre sadrže
nekontrolisane pokrete i složenije pokrete, međutim ti pokreti nemaju određeni cilj, već se ponavljaju zbog
zadovoljstva, jer se njima ovladalo.
Igre mašte ili uloga - Ove igre se još nazivaju igre imitacije, dramske igre, igre fikcije čime se određuje njihova
suština. One su karakteristične za uzraste od oko 3 godine.
Igre sa gotovim pravilima- U ovim igrama su pravila tačno određena i jako je bitno da se igrači pridržavaju tih
pravila da bi igra mogla da se završi. Ova pravila mogu biti preneta deci na razne načine: saopštavanjem,
pokazivanjem kako se nešto igra. Deca počinju da pokazuju interesovanje za ove igre nakon 5. godine.
Konstruktorske igre -U ovim igrama dete rukuje materijalom da bi postiglo neki određeni cilj odnosno da bi
stvorilo nešto što bi bilo rezultat njegovog rada, to što se stvara može biti bez funkcije i znaćenja, ili sa
značenjem, i nalik na neki objekat iz stvarnosti. Konstruktorske igre tokom razvoja karakteriše prelazak sa
metaforičkog na logički način razmišljanja.
Pored ovih igara, značajnu ulogu u razvoju deteta imaju i igrolike aktivnosti. One se od igara razlikuju po
tome što odrasli imaju značajnu ulogu jer je vode odrasli. Oni je organizuju i postavljaju deci zadatke koje
treba da reše, odlučuju koliko će trajati, međutim pretvara se u igru u momentu kada deca samoinicijativno
počnu da je izvode.
Igre na otvorenom prostoru
Boravak na otvorenom prostoru ili u prirodi je najbolji lek za pravilan razvoj deteta. Odrasli treba da odlučuju
o organizaciji prosotra u kome će deca boraviti. Treba češće boraviti na otvorenom prostoru. Činjenica je da
igre mogu da se organizuju, samo ukoliko postoji dovoljno želje i vremena za to. Deca vole da provode mnogo
vremena na otvorenom, a ponekad im je dovoljno samo da istražuju okolinu da bi postala maštovita i
osmislila neku igru. Uzimajući u obzir da deca vole sva godišnja doba, svaki otvoren prostor je deci
interesantan na svoj način. Otvoren prostor obogaćuje dečji doživljaj. Sloboda kretanja pruža priliku za
hodanjem, trčanjem, skakanjem i aktivira sve mišiće i pomaže u razgibavanju celog tela. Mogu da razvijaju i
motoričke veštine tako što deca kopaju po pesku, skupljaju kamenje, nalivaju vodu i igraju se raznih igara.
Boravkom napolje, deca postaju svesna svog tela. Ona uče kako se ljuljati, puzati kroz tunel, penjati se na vrh
tobogana. Važno je da takve aktivnosti dete nauči kroz smeh i šalu, na duhovit i zabavan način. Igra podstiče
decu na međusobnu komunikaciju i saradnju. Odrasli ne treba da intervenišu u toku igre, osim ako sigurnost
deteta nije ugrožena. Odrasli dozvoljavaju deci da vode, organizuju igru i odlučuju koliko će trajati, a
zahvaljujući tome mogu da primete koliko je dete radoznalo, maštovito, kreativno i otkriju njihove moguće
talente.

Hodanje po drveću
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Preskakanje vijače

Igre sa loptom
Igrama kao što su: preskakanje vijače, hodanje po gredi,drveću,skakanjem,trčanjem,upotrebom lopte i ostalih
rekvizita podstiče se telesni razvoj deteta. Osim toga deca smišljaju igre koje sadrže kotrljanje, penjanje i sl.,
ali spadaju u rizične igre. Međutim deca tako ispituju granice, pomaže im da nauče važne stvari, da budu
sigurnija u sebe i bezbednija kada se nađu u takvoj situaciji. Sa druge strane, detetu treba dati slobodu u igri,
ali uvek uz upozoravanje na pojedine opasnosti. U vezi sa novonastalom trenutnom situacijom zbog virusa
koji vlada, deca su prinuđena da sede u kući, i ne mogu da provode vreme na svežem vazduhu. Takođe ne
mogu da se druže sa ostalom decom, ograničeno im je kretanje, a to je najpotrebnije detetu. Prednost je u
tome što deca provode više vremena sa roditeljima nego inače. Imaju mogućnost da se još više zbliže i uživaju
u zajedničkim aktivnostima. Obzirom da provode mnogo vremena kod kuće, igre su uglavnom povezane sa
kopjuterima i internetom. Odatle odrasli dobijaju ideje kako bi na pravi način organizovali raznovrsne
edukativne igre.
Korišćenje savremene tehnologije u igri i odrastanju
U današnje vreme, korišćenje savremenih tehnologija računara, telefona, tableta, ajpodova, smart telefon je
svakodnevna. Teško je zamisliti da danas u kuci nema bar jedan kompjuter, a svi članovi porodice znaju da
koriste bilo koji od ovih aparata. U pogledu ove situacije veoma je važno da odrasli mogu da procene kvalitet i
vrednost kompjuterskih i video igrica. Osim igara i igračaka kojima deca mogu da se zanimaju, važno je
napomenuti da kompjuterske igre imaju veliku ulogu u detetovom razvoju. Postoje razne teorije o tome kako
kompjuterske i video igrice, unapređuju i poboljšavaju kognitivan, emocionalan i socijalan razvoj. U zavisnosti
od toga na koji način će ih upotrebljavati mladi i deca, to će uticati značajno na njihovo odrastanje, ponašanje,
zdravlje. Upotreba savremenih tehnologija od strane dece, mladih pa čak i odraslih nije delimično iskorišćena
kako bi mogla da bude. Međutim postoje prednosti i nedostaci u njihovoj upotrebi.
Prednosti upotrebe savremene tehnologije
Pozitivni faktori koji utiču na razvoj deteta su mnogobrojni. Deci je dostupno mnogo edukativnog sadržaja
putem interneta. Kroz razne aktivnosti, zadatke oni mogu da usvoje mnoga znanja koja mogu da ih pripreme
za školu i životno funkcionisanje. Putem raznovrsnih sajtova koje sadrže zadatke i aktivnosti koje su
prilagođene svakom dečjem uzrastu. Takođe mogu se naći razne emisije, dokumentarci koji mogu podsticati
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decu da postavljaju pitanja i steknu znanja iz raznih oblasti, a ti sadržaju mogu da ih motivišu i utiču na želju
za saznanjem. Pozitivna strana ovih savremenih tehnologija je u tome što će dete uvek moći da pronađe
sadržaje kao što su crtaći, igrice koji mogu da im drže pažnju. U svakom slučaju, upotreba savremenih
tehnologija i interneta treba da bude ograničena, da deca ne bi postala zavisna od njih., treba da usmeravaju
decu na pravi način kako bi ta upotreba imala i edukativnu svrhu. Različita istraživanja dokazala su pozitivan
uticaj kompjuterske igre na decu jer poboljšavaju refleksno pamćenje, razvijaju smisao za inicijativu, pristup i
logiku (Anđelković 2008).
Nedostaci upotrebe savremene tehnologije
Negativni faktori koji utiču na detetov razvoj su stvaranje nerealne percepcije o stvarnosti zbog
nerazumevanja određenog sadržaja, pojavljivanje straha, zbog gledanja zastrašujućih sadržaja ili igranja
igrica koje sadrže neku vrsu nasilja, štetan uticaj na zdravlje (nepravilan razvoj tela prilikom sedenja,
izazivanje glavobolja i negativan uticaj na vid).
Mere za rešavanje problema:
 Posmatrati i usmeravati dete na prave sadežaje
 Birati sadržaje koje su prilagođene njihovom uzrastu
 Pratiti dečja interesovanja reakcije na sadržaje
 Ograničiti vreme korišćenja tableta, kopjutera, smart telefona u dogovoru sa detetom
 Razgovarati sa detetom o sadržaju crtaća, emisija, video igrica
 Pomoći deci da razlikuju realnost od mašte
Deca u savremenom svetu su okružena tehnologijom. Ukoliko se upotrebljavaju na pravi način, kompjuteri
imaju veoma značajnu ulogu u procesu igre i učenja. Ovim merama se ograničava upotreba tehnologije i štiti
se dečje zdravlje. Ljudi su funkcionisali pre više godina bez savremene tehnoligije i interneta, a u ovom
periodu bi to bilo nezamislivo. Upotrebom te tehnologije deca postaju kompjuterski pismena, a to je veoma
značajno jer tim putem se razmenjuju razne informacije, edukativni sadržaji se mogu lakše i brže pronaći pa
je jednostavnije izgrađivati se u kompletnu ličnost i obrazovati se u svim sferama. Osim toga dostupnost i
upotreba savremene tehnologije postaje sve neophodnija u daljem funkcionisanju.
Uloga i povezanost savremene tehnologije i vaspitanja u detetovom odrastanju
Obrazovanje i vaspitanje je jedna od najvažnijih uslova koji treba da se ispune da bi dete odrastalo u zdravoj
životnoj okolini. Savremena tehnologija olakšava taj proces, i postaje ključni faktor u obrazovanju i
vaspitanju. Zahvaljujući tome, mnoge obrazovne i vaspitne institucije ponekad, u teškim trenucima kada
nastava ne može da se odvija u normalnim uslovima: profesori, nastavnici, vaspitači se oslanjaju na online
nastavu, gde deci pružaju mogućnost za proširivanjem znanja i za zabavu. Prednost savrmene tehnologije je i
mogućnost onlajn upisivanja dece u vrtiće, škole, na treninge, jezičke kurseve, kada ne postoji drugi način za
to. Poznato je, da od skoro u vrtićima deca počinju da upotrebljavaju kompjutere, pale ga, igraju igrice i tako
postepeno počinje njihovo upoznavanje sa raznim funkcijama koje on poseduje. U školama, na fakultetima je
upotreba savremene tehnologije svakodnevna i neophodna, pre svega zbog komunikacije, a zatim i zbog
ispunjavanja zadataka. Njenom upotrebom postižu se obrazovni i vaspitni ciljevi. Da li će se ispuniti ciljevi,
zavisi na koji način će se odrediti uloga i vrednost savremene tehnologije, odvajanje važnih sadržaja od onih
koji su manje važni, njihovi pozitivni i negativni uticaji. Odrasli treba da budu kompetentni u u toku njihove
upotrebe. Oni treba stalno da se usavršavaju da bi mogli deci da prenesu razne ideje, znanja. Usmeravajući ih
na pojedine igre, aktivnosti i učeći ih kako se na pravi način upotrebljava, a sa druge strane da prate dečje
želje, interesovanja i mogućnosti. Komunikacija koja se odvija zahvaljujući tome, je od neverovatnog značaja
jer odrasli, roditelji mogu konstantno da budu u kontaktu sa decom, pa su osećaju opuštenije jer su deca
bezbednija.
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Razvoj dece upotrebom savremenih tehnologija

Upotreba kompjutera na mlađim uzrastima
Zaključak
Iz svega navedenog, naznačeno je da je igra smisao života. U savremenom dobu deca i roditelji su udaljeni
jedni od drugih zbog svakodnevnih obaveza. Detetu je potrebno posvetiti mnogo pažnje u toku odrastanja i
moramo da budemo svesni koliko prisustvo odraslih i roditelja utiče na njihov razvoj. Prema tome treba da
shvatimo da vreme koje provodimo sa decom treba da bude kvalitetno i da podstičemo decu da se osećaju
sigurno i slobodno. Igra opušta, oslobađa odrasle od stresa, a decu oslobađa od negativnih emocija, podstičući
pozitivne emocije. Kroz igru dete kreira, stvara kritičko mišljenje. Svrha obrađivanja ove teme je da se ne
zanemari vrednost uloga igara u odrastanju i razvoju deteta.
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Vaspitno – obrazovni rad sa darovitom decom predškolskog uzrasta
Ivana Omorac
Jelena Terzić
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov „ u Vršcu
Rezime
U razvoju i vaspitanju čoveka, predškolsko vaspitanje ima izuzetan i presudan značaj. Od vaspitača i njegove
kompetencije zavisiće konačan uspeh vaspitno-obrazovnog delovanja na dete. Darovita deca imaju na visokom
nivou razvijene intelektualne, kreativne, umetničke i liderske sposobnosti. Postoji šest tipova darovitih: uspešan,
izazivač, dvostrukoposeban (etiketiran), otpadnik, prikriven ili blokiran i samostalni. Potrebno je pružiti više
pažnje i uložiti više energije u odgajanje darovitog deteta. Vaspitno-obrazovni rad sa darovitom decom
podrazumeva posebne programe i aktivnosti usklađene sa njihovim potrebama i potencijalima. Interakcija je
izuzetno važna za celokupan razvoj darovite dece, jer je ona susret između individua, sa osobama iz detetovog
okruženja - roditeljima, vršnjacima, vaspitačima u predškolskim ustanovama, nastavnicima u školi i sa drugim
osobama.
Ključne reči: vaspitno- obrazovni rad, darovitost.
Uvod
Najintezivniji razvoj deteta je u predškolskom periodu. Predškolsko vaspitanje je u funkciji ostvarenja našeg
ideala, vaspitanja svestrane ličnosti. Ostvarivanje zadataka predškolskog vaspitanja se sve više pomera sa
porodice na društveno organizovane oblike vaspitanja, odnosno dolazi do naglog otvaranja velikog broja
dečijih vrtića. Kroz tri osnovne aktivnosti u predškolskom vaspitanju, igru, rad i učenje, treba svoj deci
omogućiti da na prvoj stepenici pokrenu sve svoje prirodne potencijale i mogućnosti.
Intelektualni razvoj predškolskog deteta je vrlo intenzivan, počev od razvoja čula i njihovog stavljanja u
funkciju intelekta, preko formiranja sistema predstava, do razvijanja umnih snaga i svojstava ličnosti
(pamćenja, mišljenja, opažanja, pažnje, mašte, pa i govora na određeni način). Razvijanje fantazije i misaonih
procesa, razvijanje govora, upoznavanje okoline, sticanje brojnih znanja predstavlja temelje pravilnog
pogleda na svet i kasnije školskog učenja. Osamostaljivanje deteta u zadovoljavanju ličnih potreba,
navikavanje na samoposluživanje i njegovo angažovanje da pomaže u kući i obavlja deo svojih kućnih
obaveza, su put za formiranje trajnih i čvrstih radnih navika.
Zadaci moralnog vaspitanja ostvaruju se na ovom uzrastu kroz aktivnost dece i njihovo emocionalno
vezivanje za konkretne pozitivne primere. Treba postepeno oformiti čvrste stavove o poštenju, iskrenosti,
pravičnosti, istinoljubivosti, o poštovanju ličnosti drugih i slično. Predškolsko vaspitanje je doba i kada se
deca estetski vaspitavaju, odnosno uče i navikavaju da misle, govore i rade po zakonima lepog.
Podaci brojnih istraživanja pokazuju da je procentualno bolji uspeh u prvom razredu osnovne škole onih
učenika koji su pre polaska u školu bili uključeni u vrtić.
Darovitost
Darovitost je potencijal kome treba podsticaj da bi mogao da procveta. Smatra se da postoji čak 160 definicija
darovitosti, što dovoljno govori o složenosti ovog fenomena. Jedna od definicija koju je prihvatila Nacionalna
asocijacija za darovitu decu - NAGC, je - Daroviti su oni koji pokazuju izvanredne sposobnosti za rezonovanje i
učenje ili kompetencije u jednom ili više domena (npr. matematika, muzika, jezik) i/ili set senzomotornih
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sposobnosti (npr. slikanje, plesanje, sport). Dakle, darovita deca imaju na visokom nivou razvijene
intelektualne, kreativne, umetničke i liderske sposobnosti.
Darovitost je rezultat nasleđa i sredine. Darovita deca mogu biti rođena u svim porodicama, bez obzira na
nivo obrazovanja roditelja, ali je veoma važno u kakvoj sredini dete odrasta.
Karakteristično za darovito dete je da:











uspostavlja kontakt sa okolinom mnogo ranije od druge dece
imaju izvrsno pamćenje
veoma je radoznalo, „gladno“ je znanja, “bombarduje” pitanjima svoje roditelje i okolinu
u mnogim situacijama pokazuje upadljivu nezavisnost
može dugo koncentrisano da se bavi problemima koji ga interesuju
pokazuje izuzetno izražajnu snagu kod kreativnih aktivnosti
učestvuje u diskusiji
koncentrisano se posvećuje zadacima koje je samo sebi postavilo i sklono je perfekcionizmu
zapanjuje logičkim razmišljanjem
iznenađuje okolinu originalnim idejama, predlozima, planovima i rešenjima.

Darovita deca imaju i visok nivo energije, stalno se kreću, pričaju, pitaju, istražuju, motorički su spretni.
Uglavnom nisu uredna, vole zadržavati sve stvari makar i nepotrebne i generalno mrze bacati stvari. Nemaju
veliku potrebu za snom - mogu da spavaju manje od 8 sati. Daroviti su uporni, imaju osećaj za humor,
preispituju pravila i rizikuju, imaju umetnički talenat, obraća pažnju na detalje, sam je svoj kritičar. S druge
strane, darovita deca su češće emocionalno napetija nego druga deca. Mogu biti osetljivija i empatičnija.
Izoštrena su im osećajnost i svesnost. Imaju veliku moć opažanja, često razvijaju strahove i ljutnju zbog rata,
gladi, siromaštva, nasilja i svakog drugog oblika nepravde. Jako su perceptivni, shvataju značenje smrti.
Osetljivost može izazvati pozitivne i negativne pojave, zavisno od percepcije i njegove reakcije.
Za razumevanje darovitosti, koraci koji se preduzimaju kod dece su: opažanje, prepoznavanje, identifikacija i
vaspitno-obrazovni rad. Uoavanje znakova darovitosti kod dece je najznačajnija početna stepenica u brizi za
razvoj darovitih. Opažanje znakova darovitosti započinju roditelji već u prvoj godini života. Mogu opaziti kod
deteta da naročito živahno reaguje na neke karakteristike okoline (zvuk, boju, oblik, socijalne situacije).
Prepoznavanje znakova su signali za akciju, kako u porodici, tako i u vrtiću. Vaspitno-obrazovni rad se “bavi”
detetom, sistematskim i planiranim obogaćivanjem dečijeg iskustva, organizovanjem sve sloenijih obrazovnih
situacija u skladu sa rastućim mogućnostima deteta. Identifikacija je stručno utvrđivanje opaženi i prepoznati
signali zaista znakovi razvijenije sposobnosti. Darovitost dete ispoljava kroz igru, priču, kao i kroz različite
situacije. Neadekvatni merni instrumenti, neprimeren način ili vreme identifikacije , neprepoznatljivost
pojedinih kategorija dece, samo su neki od faktora koji dovode do toga da neka deca ostaju neprimećena, a
koja bi imala velike mogućnosti razvoja. Zato je potrebno da se u vaspitno-obrazovni rad uključe pedagog,
psiholog, a onda i stručnjaci iz posebnih oblasti darovitosti, koji bi zajedno sa vaspitačima timski radili na
podsticanju darovitosti.
Postoji šest tipova darovitih prema Džordžu Betsu i Morin Najhart (Betts & Neihart, 1988):






Uspešan - ova deca imaju visoko postignuće, odlične ocene i pozitivnu sliku o sebi u školskom
okruženju. Često su perfekcionisti, smatraju da ih samo uspeh potvrđuje.
Izazivač - visoka kreativnost, puni energije, iskreni i neposredni, kao i istrajni u onome što ih zanima
Dvostruko poseban (etiketiran) - uživa u novim i složenim zadacima, misli apstraktno i lako povezuje
stvari, dobro rešava probleme, ali radi sporije i manje konzistentno od druge dece
Otpadnik - njegova kreativnost se ispoljava u oblastima koje izlaze iz nastavnog programai za koje ne
dobija podršku i priznanje. On je ogorčen, ozlojeđen i može biti buntovan, nesmotren, neodgovoran.
Opire se autoritetima, traži uzbuđenja
Prikriven ili blokiran - izražena je nesigurnost, anksioznost, zbunjenost. Prepun je unutrašnjim
konfiktima, osećanjem krivice i ne usuđuje se da bude “ono što jeste” i
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Samostalni - ima samopouzdanja, otporan je, nezavisan, optimističan i ima pozitivnu sliku o sebi. Ima
odgovarajuće socijalne veštine, u dobrim je odnosima sa vršnjacima, koji mu se dive i prihvataju ga.
Suočava se sa svojim greškama i iz njih uči.
IQ nivo intelektualne darovitosti
Blaga
115-129
Umerena
130-144
Jaka
145-159
Izuzetna
160 +
Vaspitno-obrazovni rad sa darovitom decom

Deca sa „posebnim potrebama“ je sintagma koju najčešće koristimo za grupu dece koja imaju neku vrstu
problema ili teškoće, zdravstvene ili psihičke, koja ih po postignućima, potencijalima, osobinama razlikuje od
ostalih vršnjaka. Međutim, stavljajući prioritet na rad sa decom koja se suočavaju sa takvim tipovima
problema, često zanemarujemo grupu dece koja se takođe može svrstati u “decu sa posebnim potrebama” i
kojoj je naša pažnja itekako potrebna. To su darovita deca.
Dete se od samog početka razvoja smešta u socijalne odnose i da, kao aktivno, kompetentno dete,
kokonstruiše svoje obrazovanje i razvoj. Obrazovanje i vaspitanje započinju od rođenja, pre svega u porodici.
Pod metodama vaspitanja podrazumevaju se načini delovanja vaspitača i zajednice na vaspitanike (decu) i
organizaciju njihove aktivnosti radi ostvarenja vaspitnih zadataka. U praktičnom podučavanju u dečijem
vrtiću dugotrajnije efekte imaju proceduralna znanja koja se stiču delovanjem, kroz praksu, kroz integrisanje
postupaka u svakodnevne životne situacije i aktivnosti, gde su takvi postupci uključeni smisaono, sa
određenom svrhom koju dete razume.
Vaspitno-obrazovni rad sa darovitom decom podrazumeva posebne programe i aktivnosti usklađene sa
njihovim potrebama i potencijalima. Potrebne su dodatne podrške kroz individualizaciju vaspitnoobrazovnog rada sa darovitima i izradu individualno obrazovnog plana za darovito dete, što podrazumeva
stalno posmatranje i dokumentovanje njegovog procesa učenja i razvoja. Princip unutrašnje diferencijacije
omogućava da se ciljano reaguje na individualne razlike i da se svako dete, i kod zajedničkih aktivnosti učenja,
na najbolji način prati i individualno jača (Stojanović, Bogavac, 2016).
Poželjne su strategije i tehnike učenja. Materijali i oprema treba da odgovaraju različitim veštinama i
interesovanjima, da reflektuju i podržavaju kulturu i jezik porodice, da podstiču istraživanje i
samoizražavanje. Uslov za kvalitetno predškolsko vaspitanje i obrazovanje je pre svega precizno definisanje
ciljeva i zadataka, ali istovremeno način njihove realizacije (Stojanović, Bogavac, 2016). Potrebno je napraviti
kurikulum prema njihovim prednostima, a ne slabostima. Potrebno je razviti samopouzdanje kod deteta.
Treba zapamtiti da darovito dete ne zaslužuje blaža pravila samo zato što je pametno, jer može naučiti
veštinu manipulacije. Deca mogu izgubiti osećaj sigurnosti ako neko mudriji i iskusniji nije odgovoran. Ne
smemo biti prestrogi jer se većina dece razljuti i agresivno ponaša prema drugoj deci, a mogu naučiti i lagati i
krasti. Vaspitno-obrazovni proces treba da niče iz konkretnog dečijeg iskustva, neodvajajući rad od igre, čin
od misli i znanje od njegove konkretne primene u svakodnevnim životnim situacijama (Kamenov, 1997).
Uspešnost u radu sa darovitom decom zahteva poznavanje njihovih potreba i interesovanja. Poznavanje
potreba darovitih omogućava pravilno i dobroodmereno podsticanje i odabiranje onih sadržaja i programa
koji će omogućiti oslobađanje dečijih potencijala. Dobro odmereni su oni programi koji su na nivou detetove
darovitosti i talenta (Đorđević, 1996). Darovita deca imaju potrebu da budu shvaćena, potrebu za podrškom,
za iskazivanjem na raznovrsne načine, potrebu da raspravljaju, diskutuju, da razmatraju moguće posledice, da
planiraju, organizuju vreme i sl.
Savremeni pristup podrazumeva metodiku vaspitno-obrazovnog rada koja ima razvojni karakter, što znači
aktivizaciju intelektualnih sposobnosti, pamćenja, mašte, apstraktnog rezonovanja i uključivanje
emocionalnih i voljnih elemenata ličnosti deteta (Rajović, 2010).
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Vaspitno-obrazovni rad pruža različite mogućnosti da bi ih daroviti iskoristili na najbolji način. Podstiče
darovitost brižljivim i sistematskim buđenjem radoznalosti, aktivnosti, ekspresije, kritičkog mišljenja.
Korespondira sa svim aspektima razvoja: intelektualnim, socijalnim i emocionalnim. Polazi se od onog što
dete ume, može i hoće, a vaspitači podstiču ispoljavanje dečijih razvojnih potencijala. Za decu predškolskog
uzrasta veoma su značajni stimulativni programi koji se odvijaju u okviru igre, zato što je igra prirodni i
najbolji način ispoljavanja detetove aktivnosti i njegove ličnosti. Kako sposobnosti i darovitost u toku razvoja
počinju da se diferenciraju, tako se i podsticanje usmerava prema zapaženim ili ispoljenim posebnim
darovitosima ili talentima (Gojkov, Stojanović, 2016).
Vaspitno-obrazovni rad će se uspešno realizovati ako postoji adekvatna klima za rad i aktivnosti, ako je
sredina stimulativna i ako su vaspitači adekvatno obučeni za takav način rada. Uloga vaspitača je izuzetno
značajna, jer su oni inicijatori, medijatori i realizatori aktivnosti posredstvom kojih deca mogu da ispolje svoje
sklonosti, težnje, talente. Vaspitno-obrazovni rad sa darovitom decom treba ostvarivati kroz različite metode,
posebne programe i načine rada sa njim. Sadržaj treba biti izazovan, jer u suprotnom lako upadnu u dosadu,
iz dosade zadirkuju, uznemiravaju drugu decu ili se izoluju, udube u svoje misli i ne primećuju okolinu.
Dete u vaspitno-obrazovnom procesu ima svoj deo inicijative u tom procesu koja se zasniva na radoznalosti
kao prirodnoj težnji da sve shvati, oproba, upozna i nauči. Bez obzira na to što su pozicija i položaj darovite
dece u predškolskim ustanovama definisani i zakonskim regulativama, situacija u praksi je drugačija. Mali
broj vaspitača primenjuje neke od oblika dodatne podrške u radu sa darovitima. Razlog tome je pre svega
zbog neobučenosti vaspitača za rad sa darovitom decom.
Na darovitost povoljno utiče vaspitno-obrazovni rad koji omogućava deci slobodu, ohrabruje ih u
samostalnom mišljenju i postupcima, zadovoljava radoznalost i njeno dalje razvijanje, omogućava
savladavanje osnovnih znanja i veština, omogućava i osigurava ponavljanje radi potpunog usvajanja osnovnih
znanja i veština, podstiče i nagrađuje divergentno mišljenje, maštu i perceptivno predočavanje.
Vaspitno-obrazovni rad sa darovitom decom najčešće treba obavljati individualnom metodom. Neprekidan
proces razvijanja sistema prikupljanja podataka o deci pruža mogućnost da se utvrdie potrebe svakog deteta,
a individualni metod rada pruža mogućnost za zadovoljenje utvrđenih potreba. S obzirom na to da nadarena
deca uče brže i lakše od prosečnog deteta, potreban im je širi raspon aktivnosti od uobičajenog. Zbog toga je
potrebno osigurati prave podsticaje, koji će biti raznoliki, ali koji će i ohrabrivati učenje, osigurati adekvatne
materijale za igru i učenje, pružiti detetu mogućnost da uči po modelu, osigurati što više iskustava, vežbi, jer
je kvalitetno rano iskustvo presudno za kasniji razvoj visokih sposobnosti.
Treba obratiti pažnju i na decu koja ne pričaju mnogo, ali su snalažljiva u životnim situacijama, koriste se
taktiziranjem. Nekad takva deca mogu imati poteškoće u učenju, komunikaciji ili teškoće u emocionalnoj sferi.
Zbog toga za svakog od njih treba pronaći „ključ“ za razumevanje i „formulu“ za prevazilaženje problema.
Briga o darovitima nije dovoljno transparentna i u procesu realizacije biva minimizirana. Za utvrđivanje
darovitosti potrebno je kontinuirano dijagnosticiranje pojave i stepena darovitosti. Ona se razvija, ali ako se
ne podržava može da se ugasi (Grandić, 2006).
Jedan od najvažnijih ciljeva i zadataka sistema vaspitno-obrazovnog rada jeste razvoj autentične ličnosti.
Zbog toga je individualizacija najbolji oblik vaspitno-obrazovnog rada sa darovitom decom, jer se na taj način
dolazi do otkrivanja, oslobađanja i razvijanja potencijalnih sposobnosti dece. To će omogućiti vaspitaču da
dobro upozna osobine, mogućnosti, težnje i interesovanja dece, njihov psihološki, socijalni i individualni
razvoj i karakter, da razume njihovo emocionalno-psihološko stanje u određenim situacijama komuniciranja i
saradnje. Darovitoj deci treba omogućiti da se upoznaju, da nauče i usvoje istraživačke metode, postupke i
tehnike, zahtevati da kompletiraju svoje zadatke i obavezno do kraja ih realizuju. Mnoga darovita deca svoj
rad mogu prekinuti ili zaustaviti jer im nedostaje upornost, tako da njihova dostignuća često ne pokazuju
njihove realne mogućnosti.
Darovita deca treba da budu uključena u redovan vaspitno-obrazovan rad sa ostalom decom, s tim što treba
da se primenjuju fleksibilni planovi i programi, obogaćeni dodatnim materijalima, audio-vizuelnim
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sredstvima, načini i tehnike koji pospešuju razvoj sve dece, a u isto vreme omogućavaju identifikaciju
posebnih potreba, što je pre moguće.
Uslov za kvalitetan vaspitno-obrazovni rad je pre svega precizno definisanje ciljeva i zadataka, ali
istovremeno i način njihove realizacije. Igra je osnovni metod rada i učenja dece, ali ne svaka igra, već samo
ona koja se svesno i organizovano koristi. Igra se mora vešto koristiti, a da se ne sputava dečija aktivnost,
sloboda, spontanost i kreativnost. Zato metode učenja treba da se zasnivaju na celokupnoj kognitivnoj
strukturi deteta. Detetu treba omogućiti da stiče iskustvo na njemu svojstven način, u skladu sa
karakteristikama pojedinih faza njegovog razvoja.
Uloge i kompentencije vaspitača
Odlučujući faktor u uticaju dečijeg vrtića na razvoj i učenje predškolskog deteta nisu aktivnosti, sredstva
putem kojih se ostvaruju, već vaspitač kao posrednik između nje i deteta. Ni najbolje odabrani sadržaji i
materijalni uslovi za njihovo ostvarivanje ne mogu umanjiti ulogu vaspitača. Od njihovog predanog učešća u
planiranju i realizaciji programa, kao i posvećenosti u programske ciljeve i načine njihovog ostvarivanja,
zavisiće konačan uspeh vaspitno-obrazovnog delovanja na dete.
Od vaspitača se očekuje da bude dobar organizator, elastičan u pristupu deci i zahtevima koje im postavlja, da
stalno prati rezultate svog rada i stručno se usavršava, snalažljiv u rešavanju problema i sposoban da tu
veštinu prenosi deci, i u najvećoj meri osetljiv za specifične potrebe i individualne razlike među decom koju
vaspitava i obrazuje.
Kako bi se potencijalna darovitost predškolskog deteta razvila do nivoa manifestnog, osnovni preduslovi su
rano prepoznavanje darovitosti i pravovremena intervencija. Vaspitači su, pored roditelja, glavni nosioci ovog
procesa. Vaspitači moraju biti sposobni da stručno donesu sud o darovitoj deci i treba da poznaju
karakteristike različitih tipova darovitosti, kao i svakog darovitog deteta ponaosob (Jevtić, 2009).
Ključne kompetencije za uspešan rad vaspitača sa darovitom predškolskom decom su:






lične kompetencije (empatija, optimizam, prepoznavanje emocija, podržavajući stav, kritičnost i
samokritičnost)
stručne (razumevanje dece i podržavajuće aktivnosti, holističkipristup vaspitanju i obrazovanju,
poštovanje individualnih postignuća, pedagoško znanje)
socijalne (razvijanje komunikacijske veštine, poznavanje i prihvatanje načela timskog rada, stvaranje
prijatne atmosfere, slanje uverljivih poruka, odgovornost, podrška)
akcijske (plan otklanjanja prepreka, savetodavni rad, supervizija, istrajanje na ciljevima, originalnost,
inicijativa) i
razvojne kompetencije (vrednovanje postignuća, usmerenost na postignuće, praćenje i uvođenje
inovacija)

Za vaspitača su od svih kompetencija najvažnajvažnije razvojne kompetencije. Usmerenošću na postignuće,
vaspitač dolazi do novih ideja iz različitih izvora, razvija originalna rešenja problema. Svi “specifični razvoji”,
pa i darovitost, traži uvažavanje i razumevanje. Usmeravanje profesionalnog razvoja darovitih ozbiljan je
zadatak svih aktera vaspitnih uticaja između kojih su i vaspitači kao jedna od ključnih karika u razvojnom
lancu darovitosti. Darovitost ne sme ostati lično bogatstvo, zarobljeno u detetu, jer postaje samo sebi cilj.
Poželjne osobine vaspitača darovite dece su:
 IQ od 130 i više,
 Samopouzdanje,
 topla osoba,
 originalne zamisli,
 entuzijast,
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dobar smisao za humor,
sposobnost analize,
intuicija,
istraživački um,
nenasilnost,
kreativnost,
visoke verbalne sposobnosti,
empatičnost,
fleksibilnost.
Važnost roditelja u razvoju darovite dece

Na roditeljima je velika odgovornost, jer moraju da prepoznaju detetovu darovitost a potom i da mu omoguće
da svoje sposobnosti razvija. To ne znači ako je darovito da ga treba preopteretiti obavezama (upisati ga na
strani jezik, sport, u muzičku školu i na časove crtanja), već je potrebno pratiti dete, uvažavati ga, slediti
njegova interesovanja i biti mu podrška. Kontraproduktivno je dete forsirati i terati na nešto ako ono to ne
želi i ne uživa u tome. Roditelji trebaju razgovarati sa svojim detetom o njegovim interesovanjima, uključiti ga
u svakodnevne aktivnosti u kući, razgovarati o različitim temama, pružiti mu mogućnost da se oproba u
raznim oblastima. Treba pohvaliti radoznalost i detetove pokušaje da nešto istraži ili napravi. Podsticati
njegovu prirodnu želju za istraživanjem i saznavanjem, priuštiti mu zanimljive enciklopedije, posete raznim
muzejima ili pogledati zajedno neku zanimljivu emisiju i o tome razgovarati. Kada u nečemu ostvari dobre
rezultate uvek ga pohvaliti i radovati se, a kada ne uspe ne grditi ga već ga ohrabriti da će biti bolje sledeći
put. Darovitom detetu je potrebno ukazati na greške ili teškoće koje su dovele do neuspeha, jer mu treba
realna slika o sebi, a ne uzdizanje ili pak nipodaštavanje. Opet, pohvale treba dozirati, jer se dete može
uobraziti. Bitno je da ono samo razume svoju darovitost. Što bolje sebe poznaje to će više znati koliko i šta ne
zna, pa će moći i da radi na svojim slabim stranama.
Neki roditelji primećuju darovitost kod svog deteta ali ne preduzimaju konkretne mere ka njihovom
utvrđivanju i razvoju, dok neki roditelji u saradnji sa vaspitačem rade na podsticanju razvoja detetovog
talenta. Postoji i treća vrsta roditelja, to su roditelji koji se ne zadovoljavaju sopstvenim procenama
darovitosti svoga deteta već traže pomoć stručnjaka. Darovita deca se mogu naći u porodicama svih
obrazovnih nivoa, a najveći broj ove dece dolazi iz porodica srednjeg ekonomskog i obrazovnog statusa.
Najefikasniji “obrazovni” postupci koje roditelji mogu sprovoditi su: čitanje, razgovor i zajedničke aktivnosti.
Dete mora znati da je voljeno i mora znati pravila igre (Cvetković-Lay, 1995). Roditelji pokazuju ljubav detetu
na različite načine, ohrabruju ga, ali i postavljaju pravila kojih će se dosledno pridržavati. Dete mora osetiti
ljubav, poštovanje i vođenje, imati slobodu, ali treba mu i ritam dana, predvidivost, ustaljene navike, jer je
svet mesto u kome vladaju određena Roditelji su uzor svojoj deci.
Najznačajnije od svega jeste osigurati kvalitetne rane emocionalne veze, jer srećne i sigurne bebe su mnogo
upornije u pokušajima kad zadaci postaju sve složeniji. Osim toga, dobra emocionalna veza s nekom bliskom
osobom (pre svega s majkom) utiče na celokupni razvoj deteta, kako na intelektualni, tako i na socijalni,
emocionalni i telesni.

Zaključak
Darovitost je jedan složeni fenomen, kome treba podsticaj da procveta. Roditelji su posebno bitni u razvoju
nadarenog deteta, jer su primarni faktori u njihovom životu i oni vrlo rano mogu primetiti da je njihovo dete
drugačije u odnosu na prosečnu decu. Nema sumnje da je potrebno raditi na unapređivanju kompetencija
vaspitača za rad sa darovitom decom ranog uzrasta i to posebno u segmentu pružanja dodatne podrške kroz
izradu pedagoškog profila, individualizacije vaspitno-obrazovnog rada i IOP-a
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Утицај бројалица на ритмичност код предшколаца

Јелена Кокотовић
Југослава Тодоров
Александра Бранковић
Висока школа струковних студија ,,Михајло Палов,, Вршац
Резиме
Музика помаже деци да развијају и да схвате свет који их окрижује,али и да искажу своја лична
искуства. Пошто је музика интегрални део културе.детету је лакше да помоћу ње разуме себе и свој
однос са другима. Едукативна улога музике је значајна саобзиром да подстицајно делује на свеукупан
развој детета. Најновија истраживања топотврђују и истичу њен све прожимајући карактер.
Научниси су открили да структуре које чини музика идентичан онима на основу којих функционише
људски мозак. Даље студије су доказале да се човек рађа са урођеном музикалношћу и да музика
утичена на наше мишљење и понашање.Највећу моћ музика показује у свом утицају на процес
учења,развој мозга и организационих особина, као и на целокупни нервни систем.У исто време музиком
се исказује наша емоционална природа Усваком случају она има есенцијални значај за човеков живот,јер
има ту моћ да другима представи ко смо ми.
Кључне речи: музика, развој, бројалице, деца предшколског узраста.

Музика помаже развој говора
Предшколска деса у вртићима користе разне ритмичке инструменете,певају песмице,марширају уз
музика захваљујући чему се усавршава њихова кординација покрета,осећај за ритам,меморија као и
способност слушања. У свобухватном а посебно музичком развоју деце предшколског узраста,музика
има веома значајну улогу,јер свим својим ритмичким,динмичким,колористичким,интонативним
елементима и њиховим узајамним деловањем као изражајним факторима,те својом структуром,може
утицати на промене карактера сваке индивидуе. Она као средство комуникације,мотивације
,изражавања и подстицаја има за финални циљ обликовање појединца који ће научити да слуша
,ствара,мисли и изрази себе и музиком свој живот оплемени (Ивановић,2007).Са аспекта психологије
музика омогућава нови приступ комплетном склопу психичке структуре детета, а не само појединим
компонентама личности.
Њено доживљавање захтева од детета пуну пажњу,акционо стање духа,емотивне и мисаоне реакције,
а да ју је дете интезивно перципирало и да је музика изазавала његово унутрашње психичко
реаговање, показаће покрети,гестови,певушење и мимика лица детета. Активно слушање музике
ангажује цело биће,те чини да се оствари низ интеракција између појединаца и окружења
(Dewe,1938). Иако је примарни циљ музичког васпитања да код детета пробуди интересовање и
развије љубав и естетски однос према музици,неопходно је подстицати музичке способности код
детета и оспособљавати га да музику доживи,схвати и постане њен познавалац. Музички доживљај
није само чулни процес већ се одвија на “нивоу централног нервог система”.
Стога су у оквиру музичког васпитања неопходне музичке активности: певање, слушање музике,
извођење музучких игара и свирање на дечијим музучким инструментима као обезбиђивање
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одговарајућих срединских услова уз правилно организован рад. У предшколским Установама
,системтским радом, комбиновањем метода и облика рада као и и применом разноврсних средстава
рада и укључивање иновативних приступа, биће настављено подстицање како музичког, тако и
општег развоја детета који и иначе теку упоредо.
Бројалице
Бројалица је ритмичко изговарање неког текста на истом тону. Она је средство игре,подстицаја за
игру,допуна игри, и самаигра. Бројалица се одликујелакоћом изговора слогова,кратким слоговима
често састављених од једног самогласника и два сугласника.Приступачна је деци јер се лако
памти,има ритам ,мелодична је.Јавља се у свим културама света,неке се преносе изједног народа у
другииз нараштаја у нараштај.Користе се најчешће у матерњем језику,али све више и у учењу страног
језика. Бројалице се могу свеобухватније дефинисати као омиљене дечије игре које се организују као
увод у остале игре,а користе се за развијање ритма и неговање васпитних особина.
Пракса је показала да деца највише воле разне игре бројалица и са истим интересовањем их
примењују сва деца света.То се посебно односи на узраст од три до пет година ,а а радо их користе и
предшколци.Обзиром на то да их деца радо певају, а и због наглашене ритмичности бројалице
припадају области музичких игара.Њихови текстови говоре баш о ономе што деца највише
воле:животињама,цвећу,Сунцу,звездама и свему ономе што је деци блиско. Деца се радују
бројалицама које садрже текстове ,речи без одређеног смисла и садржаја,али се римујуи утичу на
развијање говора и ритма.
Пример:
Да кажемо четири,
И стижемо до пет,
Пет прстију рука има,
Четири точка на колица,
Три праста у кући,
Две ручице дете има,
На небу је месец један.
Еци пеци пец ти си мали зец,
А ја мала препелица еци, пеци, пец.
Бројалице омогућавају да се остваре васпитни, образовни и практични задаци музичког васпитања


Васпитни задаци остварују се и придржавањем правила игре која важе за сву децу,по
одређеном реду,јер то захтева текст.



Образовни задаци бројалице омогућавају доживљавање нитних трајања,развијање
способности равномерног извођења ритмичког текста,разликовање спорог,умереног,и брзог
темпа,као и способност одржавања интонације тона одређене висине у току трајања
бројалице,наглашавање тезе у односу на текст.
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Практични задаци огледају се у корелацијји са развијањем говора јер бројалице
доприносенправилном изговору речи и њиховој подели на слогове.Њохова практична
примена потврђенаје у организовању разних телесних активности.
Избор бројалице

Приликом избора бројалице морасе водити рачуна о узрасној групи и просечним могућностима деце.
То се пресвега односи на речи бројалице,које треба да буду познате и лаке за изговор,а ако има
непознатих речи,треба их на време објаснити.
Поред текста,треба обратити пажњу и на ритам бројалице.У већини бројалица ритам је
једноставан,али паузе могу изазвати забуне и зато им у обради треба посветити посебну пажњу. Кад је
у питању такт,најлакше су бројалице у двочетвртинском 2/4 такту и зато их треба прво бирати. У
старијој групи могу се примењивати и бројалице у четврточетвртинском 4/4 такту. Са друге стране
,од приступа васпитача зависи све,тако да и најтежа бројалица постаје прихватљива деци уколико им
се на прикладан начин представи.Везивањем покрета за бројалицу олакшава се учење слогова.
Методички поступак при обради бројалице
Први задатак васпитача приликом обраде бројалице јесте да одржи карактер игре. Да би у томе
успео,мора се добро припремити што значи у потпуности савладати изабрану бројалицу и пронаћи
најбољи метод обраде.Васпитач треба да кроз причу рецитацију или разговор,да припреми децу за
текст садржај бројалице,а текст да има одређени смисао.На тај начин деца унапред памте речи и ток
садржаја бројалица,а такође ритмичко изговарање појединих речи.
Као успешно мотивационо средство у уводном делу активности може послужити и илустрација
бројалице.У обради бројалица деци треба омогућити даје ивизуелно доживе.У том циљу користе се
ритмичке слике са истакнутим тактовима ,нотним трајањима,наглашеним деловима и ненаглашеним
деловима. За ритмичку слику може се користити хамер или фланелограф на којима ће ликовна
решења бити јасно видљива,по могућности у различитим бојама. Бројалице су писане у
дводелном,четвороделном и троделном такту. Најбоље првообрађивати бројалице у дводелном и
четвороделном а затим и троделном такту (троделни такт садржи једну тезу и две арзе, што од
извођача захтева одређену зрелост и предзнање).
Примена бројалица код деце предшколског узраста
У нашој народној баштини користи се мноштво бројалица,али добар део њих,због тежине склопа речи
и садржаја,не могу да се користе у раду са најмлађој децом па их зато користимо на предшколском
узрасту. Зато треба обратити пажњупри избору и коришћењу ове врсте садржаја. Важно је такође и
само инерпретирање садржаја ,јачина и брзина изговарања. Бројалице се морају прилагодити узрасту
деце.
У овом дечијем узрасту бројалицу треба изводити у непосредном контакту са дететом при чему
васпитач изговарајући бројалицу, чине ритмичке покрете руком додиривајући наизменично себе па
дете. На овај начин васпитач везује за себе пажњу детета,доприноси санажнијем доживљају покрета у
дводелном ритму,прати обликовање усана и мелодичност говора при изговарању бројалица.
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Извођење бројалица
Бројалице се може изводити на више начина:







У почетној фази треба се задовољити правилним ритмичким изговором текста и
откуцавањем јединице бројања.
Одредити висину тона на којем ће се изводити бројалица. Најпогоднији су тонови из прве
октаве. На тај начин код деце развијамо способност слушног препознавања и разликовања
појединих тонова различите висине.
Обратити пажњу на темпо којим се изводи бројалица,као што зависи од карактера бројалице
и фазе учења.
Бројалица се изводи уз звучно наглашавање јединице бројања ритма и тезе.
Наглашавање се врши одређеним покретима који треба да се ускладе са ритмом и текстом.

Док деца не науче текст бројалица,васпитач сам врши пребројавање.Тако ће једнопо једно дете
излазити из кола (то је најпожељнији распоред) са задатком да узме једну из групе припремљених
удараљки којом ће у колу извадити такт, усаглашавајући га са покретом руке васпитача у току
пребројавања.Оно дете које остане последње у току игре стиче право да бира нову бројалицу или
добија наградни задатак да диригује оркестром удараљки.
Кад се помоћу занимљивих игара научи бројалица,може се приступити увежбавању њеног ритма. Док
се изговарају речи бројалице,деци ћемо казати да пљескају дланом о длан или по натколеници,а
затим и да ходају у месту.Касније се може задати задатак да деца појединачно ходају по одређеном
простору и да у ритму ходања изговарају бројалицу. Деца воле да разбрајају,броје и изговарају
бројалице.Изговарају их често,али на свој начин.Постоје и бројалице које се певају.Мелодија тих
бројалица састављена је само од два до три тона,односно од секунде или терце,навише или наниже.
Од неких бројалица могу се комбиновати мале музичке драматизације са два или три тона различите
висине. Децу поделити у две-три групе,опет зависно од текста,а свака група да има своју улогу.
Најзначајнија вредност бројалице је њихов ритам,а ритам је темељ музичких игара и важан изражајан
елемент извођења музике.
Закључак
Музичко васпитање и образовање детета треба да започне од његовог најранијег узраста,да буде
континуирано и свестрано усмеравано и у складу са његовом природом и потребама. На првом месту
месту неопходно је идентификовати унутрашње музичке потенцијале детета,а потом припремити
одговарајућу подстицајну средину те му различитим активностима привући пажњу.
Стављањем детета у интеракцију са другом децом и људима у окрижењу,постављењем у ситуације у
којима ће моћи да употреби музичка знања,стечена кроз музичка искуства,неговањем чула,пружањем
подршке и давањем повратних информација,а све то кроз игру која је најбоља за развијање
слушности,ритмичности и музикалности код деце.Кроз усвајања нових музичких садржаја дете
проширује своју музичку културу и радује се и разуме музику.
На наједноставније питање :шта је то што музику чини снажном и лепом - тешко да би ико могао дати
потпун одговор,као што ни једна од многих дефиниција људи који су живот посветили овој уметности
у стварању или проучавању њених вредности свеобухватна. Да ли је њена лепота у мелодији,која
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често носи основну поруку:можда у ритму,од кога је,вероватно,све и почело:у хармонији,која
доприноси оставрењу одређеног израза:тонским бојама,које изненађују или очаравају или.Једино је
сигурно, музика утиче на људе,доприноси развоју емоција,подстиче људску машту...Сигурноје такође
и то да је зближавање човека и музике искреније и дубље када се први доживљаји и искуства стекну у
најранијој младости.
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Допринос музике свестраном развоју личности детета предшколског узраста
Гордана Павловић
Јана Јовановић
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу
Резиме
Када говоримо о свестраном развоју деце, и улози музике у том развоју, може се помислити да је
музика један део тог свестраног развоја. Овај рад треба да покаже да се музика меша и доприноси
готово сваком сегменту развоја личности детета предшколског узраста. Моторички развој тешко да
ће допринети музичком развоју детета али музика ће свакако допринети моторичком развоју. Исти
допринос музике је видљив и у сваком другом развоју личности детета а постоји и тамо где је то на
први поглед невидљиво (математички развој). Васпитачи морају да препознају овај допринос и да то
искористе у свом свакодневном образовно-васпитном раду.
Кључне речи: музика, креативност, позитивне емоције, развој личности.
Увод
Када смо нерасположени, када немамо инспирацију да нешто урадимо или када нешто радимо а
желимо да при томе уживамо, музика представља тај чаробни лек који решава наше проблеме. Музика
нас покреће на активност, мења наше расположење и изазива снажне и разноврсне емоције док је
слушамо па самим тим буди нашу креативност. Истовремено музика развија и осећај за лепо али и
недостижно, премештајући нас из света свакодневнице у свет маште. Она чини да бар за тренутак
заборавимом проблеме и сели нас у свет без проблема. Тако музика зауставља време и истовремено
тренутак чини бескрајно дугим.
Музика нас прати од самог рођења. Пријатни звуци уливају мирноћу и пријатност код детета већ у
првим месецима после рођења. То је период убрзаног и интензивног учења и развоја. Деца радије уче
уз пријатну музику него у апсолутној тишини. Музика је инспирација како за њихово учење тако и за
њихово кретање. Дечији покрети постају све одлучнији, све сигурнији. Координација покрета се
најлакше увежбава уз одређену музику. Деци је на првом месту игра а ако је та игра праћена музиком
онда је и задовољство веће. Док играју уз музику деца показују већу креативност, већу
заинтересованост за активност па је и напредак деце убрзанији. Одрастањем покрети постају
сложенији, осећаји интензивнији па се уз музику плеше са задовољством, а уз песму учи и надахнуто
ствара.
Музика је и инспирација за певање. Има толико лепих песмица о свету који окружује децу, и док певају
те песмице деца уче о том свету, упознају нове речи и њихово значење, вежбају изговор, развијају
комуникацију. Тако музика постаје елемент развоја говора и сигурно да се неке тешке речи лакше уче
уз музику, певањем, него без тога. Речи се тако лакше уче и лакше памте.
Док цртају своје ликовне радове музика може бити инспирација за њихове покрете а задовољство
радом свакако удвостручено. Неприметно, кроз све те активности, деца добијају и елементарна
музичка знања и можда ће неко дете, кад одрасте, постати и врхунски музички уметник.
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Музика, звук, тон
„Музика је уметност која се служи тоновима као средством свога изражавања. Она одражава људска
осећања, мисли, доживљаје... У нашу свест допире путем чула слуха. Ми, дакле, схватамо музику
слушањем“, (Ђурковић-Пантелић,1998:27).
Гледајући кроз историју човек је увек био окружен музиком али истовремено је био и стваралац
музичких дела. Несумљиво је да музика, на неки чудесан невидљив начин, утиче позитивно на људски
организам ангажујући човекова чула, развијајући његове емоције, мењајући осећај за естетски лепо
али и развијајући његову целокупну личност. Музика усрећује људе, развија љубав према лепом и то
чини код човека од његовог рођења па кроз читав живот.
Основа музике је звук који настаје осциловањем неког предмета и који се шири ваздухом. Када ове
осцилације имају одређену фреквенцу осциловања, одређену јачину, трајање и боју, онда говоримо о
музичким тоновима, који су основа саме музике. Фреквенца осциловања одређује висину тона а
основни тон има фреквенцу од 440 Hz и у односу на њега говоримо о вишим и нижим (дубљим)
тоновима. Чуло слуха има већу осетљивост за високе тонове а мању за дубоке. Јачина тона је одређена
амплитудом звучног таласа а трајање тона зависи од дужине осциловања тела које производи звук.
(Ђурковић-Пантелић,1998:28).
Ако жицу на гитари натерамо да осцилује, висина тона је одређена бројем осцилација жице у једној
секунди, јачина тона зависи од тога колико је жица изведена из почетног положаја а трајање од
времена осциловања жице од почетка па до заустављања. Боја тона зависи од материјала који
осцилује. При истим вредностима осцилација различито ће звучати тонови произведени на гитари,
виолини, клавиру, кларинету и сл. а што је условљено различитим материјалима који осцилују.
Човек путем својих чула сазнаје природу тако што природа различито делује на поједина човекова
чула. Код најмлађе деце можемо говорити о осећајима. То су прве реакције дететових чула у којима
долази до надражаја рецептора при чему рецептори реагују на те надражаје. Чулом слуха добија се
осећај звука, а како се дете развија чуло региструје разноврсне осећаје. О осећајима говоримо само код
мале деце (углавном бебе). Осећаји представљају само поједине особине догађаја. Када осећаји постају
опажаји? После много искустава и учења дете осећаје (разне звуке различитих особина) претвара у
опажаје (препознатљиве мелодије, песмице, шумове и слично) који изазивају различите реакције и
стварају различита расположења код детета.
Са месец и по дана дете може да прати звуке музике. На слушне надражаје дете почиње да реагује у
другом тромесечју прве године живота. То је време када дете почиње да се окреће ка извору
надражаја и видљиво је да дете ужива уз музику и певање. Треба нагласити да је изненадни јаки звук
урођени страх, и то би могло направити велике проблеме у дететовом развоју, па треба бити крајње
обазрив са јачином звука. У шестом месецу дете брзо окреће главу на глас и прво реагује на глас а
касније на звук. Како се ближи прва година дете почиње да реагује на своје име и почиње по гласу да
препознаје људе. Ово је већ моменат када су осећаји прерасли у опажаје. (Стефановић, 1958:22).
Самосталност у дететовом слушању звука видљива је између прве и друге године живота. Тада дете
само изазива звуке и тонове, користећи предмете који га окружују и којима експериментише (танка је
линија између осећаја и опажаја у овом периоду и пре можемо говорити о богатству опажаја). Дете ће
почети да пева једноставне мелодије већ крајем друге године, а у трећој већ имитира такт и мелодију.
Слушајући мелодију дете више слуха има за ритам а мање за звук. У трећој години дете може да
изведе реалну висину, речи и ритам песмице. Са 4-5 година повећава се тачност у певању али је
тоналитет и даље нестабилан. Изражајно певање као и стабилност тоналитета почиње са 5-7 година.
Певање, игра и покрети су од великог васпитног значаја у раду , како родитеља тако и васпитача. Што
више сусретања са различитим осећајним информацијама, то ће и опажаји бити снажнији и
садржајнији.
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Када почети са музичким активностима деце
Истраживања показују да још нерођена беба реагује на музику па отуда са слушањем музике треба
почети још док је дете у мајчином стомаку. Иако по рођењу дете неће одмах реаговати на звуке
класичне музике ако је окружено пријатним, лаганим звуком одабраних дела класичне музике, то ће
створити могућност да оно заволи ову музику. Фетус реагује на музику већ у 20 недељи трудноће па
то обавезује родитеље да од тог тренутка започну „музичко описмењавање“ своје деце. Ако то учине
на време, њихово дете ће лакше усвајати музичко знање. По рођењу мајке деци певају песмице и на тај
начин се обраћају детету. Слушајући мајку дете лакше развија говор а када и само почне да пева
песмице убрзаће развој говора. Оног тренутка када деца проходају уз музику ће лакше усавршити
координацију покрета и развиће осећај за ритам. Слушањем, певањем, играњем уз њима драге
песмице развија се и способност слушања али и меморисања а ове способности ће добро доћи у даљем
целокупном развоју дететове личности.
Учењем ритма деца се несвесно припремају за будуће математичке операције као што су дељење,
разломци, пропорције. Иако се чини да су у питању потпуно одвојене ствари, истраживања доказују да
та повезаност постоји већ код деце узраста 7 година. (Калифорнијски Универзитет Ирвин). Рођењем
беба је већ припремљена за прихватање различитих стимулација а улога родитеља и васпитача је да
дете бомбардују различитим стимулацијама што доприноси бољем развоју њиховог мозга. Зато је
стимулација музичким садржајима, од најранијег периода, од изузетне важности за будући развој
детета. Музиком се заправо подстиче интелектуални развој детета увећањем капацитета за учење.
Утицај музике на креативност деце предшколског узраста
„Одсуство музичких садржаја, који би поштовали бар минималне естетске захтеве, све је чешће на
сваком кораку, у свету медија и на интернету за којим се деца све чешће и све раније везују. Велики је
изазов васпитача извести дете из општег културног примитивизма који нас суштински окружује и
којем све више сви повлађујемо.“, (Чинч, 2013:39).
О утицају музике на развој музичких способности и потенцијала детета не треба посебно ни говорити.
Посебна је прича како музика утиче на развој целокупне личности детета и ту истраживања показују
велику повезаност музике на интелектуални, емоционални, етички, морални и целокупни развој.
Музика има велики допринос у развоју интелигенције код деце, доприноси развоју креативних
способности али и језичких способности детета. Док деца слушају музику долази и до социјалне
интеракције између деце и на тај начин и до њиховог социјалног развоја. Допринос музике у
интелектуалном развоју огледа се у многим областима тог развоја. Музика помаже да мозак развија
сложеније начине размишљања који опет олакшавају решавање неког сложенијег проблема.
Слушањем музике, неприметно, развија се размишљање, анализирање, упоређивање, уочавање
сличности као и разлика а све ово има своју примену у сазнавању света који окружује дете као и у
решавању проблема на које наилази. Тако музика даје свој допринос интелектуалном развоју.
Временом, када се нагомилају опажајна искуства, развија се и способност естетског вредновања
уметничких дела код саме деце. Осећај за естетику, развијен слушањем музике, преноси се и у друге
области дететовог деловања. Дете препознаје, њему лепу музику, коју са задовољством слуша, и
музику на коју не реагује и која у њему не изазива никакву позитивну реакцију. Такође дете
препознаје да ли је музика весела или тужна, брзог или спорог ритма и повезује музику са њему већ
познатим емоцијама.
Музика подстиче децу и на моторичку активност. Од рођења дете прави покрете уз музику и посебно
реагује на ритам. Уз музику деца могу изводити одређене моторичке активности па тако долази и до
њиховог физичког развоја али и повезаности покрета и музичког ритма, као и до социјализације са
вршњацима који то заједнички раде. Ове активности доводе до осећаја задовољства појачаног самом
музиком.
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Истраживања показују да уметничка музика, високог нивоа сложености има повољан утицај на развој
детета. Ова истраживања показују да деца која су слушала музику боље решавају проблеме, бољи је
развој њиховог говора па чак и боље решавају математичке проблеме. Да то није случајно показују
резултати истраживања како се бележе подаци у мозгу а који говоре да је начин складиштења
података у мозгу сличан обрасцима који постоје у музици. Закључак је да музика повољно утиче на
стварање неуронских веза у мозгу и на неки начин усмерава њихово повезивање у првим годинама
живота. То опет, код деце која се развијају уз музику повећава њихове способности у решавању
апстрактних задатака и уопште у бољем разумевању природних наука. Заправо музика утиче на
развој целог мозга а самим тим и на развој целокупне личности детета.
Певањем омињених песмица развија се говор, богати речник и побољшава комуникација. О развоју
музичких способности не треба посебно ни говорити али треба истаћи да нека деца показују посебан
таленат за музику. Та деца су даровита за музику и њима треба посветити посебну пажњу. „Породица,
као примарна друштвена заједница , представља први фактор успеха у откривању и развоју
даровитости... Даровитост, као део укупног развоја, захтева подстицање и подршку која мора бити
благовремена, адекватна и довољно садржајна како би се потенцијалне природне могућности детета
развиле до највишег могућег степена“ (Лелеа, 2008:365).
Деловање музике на развој позитивних емоција
Мизика доприноси да деца лакше разумеју друге. Емоционални развој деце уз музику доводи до
лакшег исказивања сопствених емоција и од изузетне је важности код оне деце која имају проблема
при комуникацији говором. Таквој деци музика помаже да се лакше изразе и савладају своје тешкоће.
Такође музика помаже и у развијању емпатије и племенитих особина. Песмом и игром дете се
самодоказује и превазилази одређене страхове који би га кочили у нормалном развоју. Понекад деца
која су повучена, која слабо комуницирају и која су наизглед слабијих интелектуалних способности,
када добију музички инструмент и почну да свирају, показују подједнаке способности као и друга
деца. То је и могућ пут убрзаног развоја деце са наведеним проблемима.
Музика помаже и у стварању атмосфере за пријатну комуникацију између саме деце али и за
комуникацију деце са одраслим особама. Деца су у стању да препознају емоције које нуди сама музика
као што су радост или туга или страх. Док се дете игра или врши одређену активност музика
оплемењује његове активности, испуњава га задовољством и буди његову креативност у раду. Тако
добијамо расположено и радосно дете спремно за усвајање нових знања и развијање сопствене
личности. Играјући уз музику дете осећа радост али осећа и ритам и полако прилагођава своје
покрете у складу са ритмом музике. Окружена музиком деца запажају различитост мелодија, дужину
њиховог трајања, промену ритма, јачину извођења па и боју тона. Поред тога дете запажа и карактер
музичког дела и у складу са музиком и реагује на одговарајући начин. Ако је музика за игру оно ће
изводити одговарајуће покрете игре, ако је музика за спавање оно ће се умирити, ако музика говори о
животињама оно ће препознати животиње и сл. Тако дете не показује само моћ препознавања већ и
показује стечено знање које је добило слушањем музике.„Облици музичких активности на
предшколском узрасту подразумевају музичке игре, бројалице, песме, свирање на дечијим
инструментима и слушање музике. У зависности од постављених циљева и задатака који се желе
испунити и узрасне групе, врши се одабир одређених облика музичких активности као и одабир
музичког материјала помоћу којих ће се испунити постављени циљеви и задаци“,(Чинч, Столић, 2015:
38).Док слуша музику дете развија слух и оспособљава га да препознаје најразличитије тонове, да
разликује висину тона, трајање и посебно боју тона. Дете јако добро препознаје и ритам и својим
телом и покретима у стању је да прати ритам музике. Када пева омиљену песмицу дете спонтано
развија и сопствени говор вежбајући јасноћу изговорене речи, богатећи свој речник, увежбавајући
динамику изговорених речи. Ако је песма на страном језику онда дете, кроз песму, лакше учи тај
језик. Садржај песама усмерава дете на љубав према природи, према људима, животињама, биљкама
односно околини која га окружује. Певањем различитих песама развијају се осећања патриотизма,
племенитости, дарежљивости, самилости и друга позитивна осећања. Истина дете упознаје и
негативна осећања као што су грубост, осветољубивост, безосећајност али и формира свој негативан
став према овим моралним карактеристикама.
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Део успешног дечијег развоја су и физичке активности. Покрети тела који имају за циљ развој удова и
мишића код детета лакше се изводе уз музику. Ту је нарочито битан ритам музике који омогућава
чврсте и сигурне покрете детета. Ако поред слушања дете и пева, то омогућује развој виличних
мишића а то опет доводи до јаснијег говора детета. (Стефановић, 1958:20-21).
Док игра уз музику дете заправо физички развија своје тело а музика га при том инспирише на
креативност покрета и на откривање нових могућности којима располаже. Истовремено дете
посматра и реакцију његових другова, постаје део заједничке активности и на тај начин долази до
социјалног приближавања деце. Док слуша музику и изводи покрете, пева или игра уз музику, дете
комуницира и са одраслим особама на свој специфичан начин. Када дете од одрасле особе добије
потврду да је добро то што ради то га чини срећнијим и задовољнијим. Тако бављење музиком утиче
на психички развој детета али и на физички развој. Полако се развија и свест о естетским
вредностима што води упловљавању у свет уметности. Док дете слуша музику оно развија моћ
памћења и расуђивања што ће имати свој одраз и при памћењу и расуђивању оних података који нису
везани за саму музику. Уочавање сличности и разлика кроз разне активности има своју сазнајну
вредност и кроз слушање музике. Слушањем класичне музике вежба се и концентрација, толико
потребна при усвајању нових знања али и при креативном стваралаштву у оквиру разних активности.
Утицај музике на дечије исказивање покретом
„Да би деца своје покрете ускладила с музиком, морају активно слушати музику и осјећати њезино
пулсирање, а тиме се код њих развија способност примања, доживљавања музике.“, (Манастериотти,
1973:152). Деца се привикавају покрету од најранијег детињства када уз цупкање и ташунаљке
одрасли дете уводе у свет ритмичких покрета. Ако су ти покрети праћени музиком одговарајућег
ритма онда и сама активност детету пружа веће задовољство. То су почеци развоја осећања за ритам и
склад музике и покрета уз музику. Касније ће то постати начин изражавања детета при чему ће се
дете осећати сигурније и моћније. Дете при томе треба да има слободу покрета а родитељи и
васпитачи треба у раном узрасту да дају предност игри уз музику са слободом покрета у односу на
покрете уз правила. На овај начин дете се осећа слободније, задовољније, а музика доприноси развоју
комплетне личности детета.
Задатак васпитача је да примети ону децу која теже одговарају на овакве активности, да се приближи
њима и да их подстакне на игру и пријатним осмехом додатно охрабри. Врло брзо ће се и ова деца
ослободити и открити да и она то могу и тако ће покренути сопствени развој. Деца ће најпре
имитирати васпитача али временом ће и сама креирати своје покрете уз музику. У каснијим
активностима треба осмислити и одређена правила. То је нови изазов за децу али и корак напред у
њиховом напредовању. Правила која се уводе у игри уз музику не треба да буду потпуно нова већ
прилагођена оном што деца изводе када играју без правила. Правила подразумевају да цела група
изводи исти покрет уз музику у одговарајућем тренутку. У почетку је то за поједину децу
компликовано и тешко, али када савладају покрет и њихово задовољство биће велико.
„Од карактера композиције и брзине схватања деце, зависи и објашњење васпитача. Уколико су
покрети тежи и сложенији, без обзира што би их деца могла изводити, треба да претходе вежбе за та
кретања. Приликом усвајања покрета, васпитач се служи методом објашњавања и демонстрација.“,
(Матић, 1990:193). Док вежбају игру са правилима деца постају свесна да су део групе која решава
заједнички проблем. Када је проблем решен онда је осећај задовољства већи јер је то задовољство
целе групе а не појединца. Сама музика чини дете задовољним а свесност да је заједничким
деловањем успешно савладан задатак то задовољство вишеструко увећава. Посебан вид активности је
игра у паровима као вид игре са правилима. Задовољство свим елементима који су претходно
набројани повећава се и блискошћу контакта са једном особом и стварањем социјалних веза са њом.
Када дође време за активности, као што је игра уз музику, онда се могу наметати и одређена правила
те игре. То треба радити обазриво, полако и без великог притиска на ону децу која се споро уклапају у
та правила. Један од задатака васпитача је да примети ону децу која имају тешкоће у савладавању
одређених покрета, да им да друге, лакше задатке и да обезбеди индивидуални приступ таквој деци.
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Слично је и са децом која показују посебну надареност и која са лакоћом изводе и најсложеније
покрете. И овој деци треба обезбедити индивидуални приступ и понекад им давати посебне задатке у
циљу бржег напредовања.
У развоју говора велику улогу имају одрасли који су пример детету и које дете пажљиво посматра,
прати тоналитет говора и повезује њихове реакције. Када дете почне да брбља оно заправо опонаша
ритам говора и при томе то брбљање има и одређену мелодичност а праћено је и одговарајућим
изразом лица. Како дете уочава ритам говора тако и у музици препознаје различите ритмове. Пошто
је неспорна повезаност ритма говора и ритма музике, могуће је да дете, инспирисано одређеном
музиком и само почне да имитира уочени ритам кроз певушење. Када дете почне да пева прве
песмице препознатљива музика биће инспирација за његово певање и на тај начин за развијање
говора. Све сложеније речи будућих песмица не само што ће богатити његов речник већ ће развијати
правилност изговорених речи, повећавати њихову јасноћу и гласност изговора. Тако се путеви за све
успешнију комуникацију полако отварају.
Када дечији речник постане богатији, када могу сама да се изражавају и склапају реченице, деци се
може пуштати инструментална музика и од њих тражити да причају своју причу о томе шта музика
говори. На тај начин доћи ће до повезивања дечијег сазнања и искуства о свету који их окружује и
препознавања карактера музике коју слушају. Музика у оваквим ситуацијама служи деци као
инспирација и као повод за њихов говорни израз. Улога васпитача се огледа и у пажљивом одабиру
музичких садржаја али и у врстама активности које су усклађене са предходним дечијим искуством
као и са местом извођења активности.
Како ће деца описивати одређену представу зависи и од боје тонова и деца ће различито реаговати на
звуке лимених инструмената, оних са жицом, гудачких, са клавијатуром или дувачких инструмената.
Дете прави разлику и између соло инструмента и целог оркестра и њиховим смењивањем у
композицији ствара се драматургија коју ће дете препознати и на исти начин тумачити одређени
догађај. Тако музика постаје инспирација али и креативни моменат у дечијем говорном изражавању.
Васпитач мора знати циљ музичке активности, резултат који се жели постићи и мора да вреднује
резултате својих активности пратећи напредак деце. Када деца осете играчки карактер музике
праћен разиграним ритмом почеће и да уживају у музици и да исто осете и у много сложенијим
музичким делима. Онда ће почети и да говором исказују своје утиске а да би до тога дошло потребан
је дуг и континуиран рад како васпитача тако и родитеља који и сами сносе део одговорности за
успешан развој своје деце. Ако је вспитач креативан деца ће често бити изненађена новим сазнањима
и могућношћу да искажу своју знатижељу али и своју креативност. У опуштеној и креативној средини
деца ће бити подстакнута на говор и комуникацију а то је предуслов за њихов брзи напредак.
Музика истовремено буди и машту код деце а њихов говор није одговор на конкретна питања већ је
то говор инспирисан музиком и потпуно слободно интерпретираним садржајем. Прича испричана
музиком је попут бајке, у којој дрвеће оживљава, животиње причају а садржај приче се мења сваким
новим слушањем мелодије. Кроз овакве приче детета васпитач боље упознаје дете, његове скривене
проблеме али и маштовитост, спретност у исказивању и могућности детета. Знајући све ово задатак
васпитача је да то максимално искористи у свом раду. Исто тако васпитач има задатак и да упути
родитеље у корисност слушања музике, да да родитељима савете и укаже на добре стране у развоју
њиховог детета али и на проблеме ако их уочи.
Закључак
Иако можда не примећујемо колики је утицај музике на општи развој деце, тај учинак се нипошто не
сме занемарити. Деца слушајући музику напредују у свим областима развоја. И док је јасно да ће
напредовати у музичком развоју можда је недовољно видљив њихов интелектуални, емотивни,
естетски, физички, социјални, културни и развој у другим областима а који је у директној вези са
музиком коју слушају. Позитивна је чињеница да децу не треба убеђивати да слушају музику и
обављају друге активности уз музику. Она то радо чине и музика их чини срећнијим и задовољнијим.
Уз музику се осећају сигурније, она их храбри на активности које су им стране и којих се прибојавају,
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чини да откривају своје проблеме али и налазе решења. Уз музику расте њихова креативност, богате
се знања и убрзано развија њихова личност.
Поблем могу направити једино одрасли ако им ускрате музику или недовољно пуштају. Зато је улога
васпитача да створе такву радну атмосферу у којој ће деца уживати уз њима омиљене песмице, али и
неке нове, које ће доносити нова знања. Васпитачи морају бити опрезни и бирати музику која
одговара узрасту детета али не треба ни потцењивати могућност детета да слуша и сложенија
музичка дела. Родитељима треба указати на утицај музике на свеукупни креативни развој детета али
и усмерити их на врсту музике која је прилагођена узрасту детета. Од битног је значаја створити
пријатно окружење за развој детета, које подразумева и одговарајућу музику. Такође треба обратити
пажњу на могућност постојања посебног талента за музику код детета, и ако се то уочи повести
рачуна о развоју тог талента. Ако се даровитост детета на време уочи постоји и реална вероватноћа да
ће се дар развити. Обрнуто, ако се занемаре посебне могућности детета оне ће остати неискоришћене,
што је губитак не само за дете већ и за цело друштво. У том смислу велика је одговорност не само
родитеља већ и васпитача који раде са децом.
Постоје и деца са посебним потребама, деца која заостају у развоју и која имају ограничене
способности. Та деца споро напредују и њима музика може помоћи за бољу емотивну реакцију, за
осећај сигурности, учинити их задовољнијом и срећнијом, и помоћи им да и она лагано напредују у
свом развоју. Као што одрасли активности лакше и лепше обављају уз музику тако и деца своје
активности креативније раде слушајући музику. Можда су и одрасли, све предности рада уз музику,
спознали још док су били деца.
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Вртић у кући – предности и недостаци
Милица Момировић
Јована Ивковић
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу
Резиме
Образовање на даљину се може применити на свим нивоима образовања, почев од предшколског и
основног, преко средњег и високог па све до различитих облика образовања и усавршавања. Развој
информационе технологије и стално иновирање образовне технологије условљава промене у методама
и облицима образовног рада, те организацији која би била оптимална у ери масовне примене
интернета и електронских извора знања. У образовање се већ полако уводе мултимедијални системи,
учење на даљину, виртуелне школе и друге технологије које доводе до повећања активности деце,
квалитетнијег вредновања знања и напредовања у складу са индивидуалним способностима и
предзнањима.
Кључне речи: образовна технологија, интернет, мултимедија, образовање на даљину.
Увод
Образовање се данас сматра условом опстанка и развоја модерних друштава. У области
информационих технологија значај образовања је у пропорционалној сразмери са технолошким
развојем друштва.Са експанзијом технологије и иновација у области учења на даљину, расположивост
таквог начина едукације повећава се у значајној мери. Многе традиционалне школе неке од својих
програма конципирају у облику учења на даљину, а многе школе су израсле фокусирајући се
искључиво на електронско учење на даљину.
Једна од једноставних и прихваћених дефиниција образовања на даљину је „Структурирано учење
које се обавља без физичког присуства наставника“, које је усвојена 1989. године на конференцији у
Лос Аламосу. (Holden T. J., Westfall J.-P. P., 2006).
Учење на даљину у односу на класични ,,традиционални“ приступ учењу показује следеће предности:
 Деца уче независно, властитим темпом, на месту и у времену које сами одаберу. На
располагању им је велики број области које им васпитачи нуде.
 Властити темпо – деца пролазе кроз материјал за учење оном брзином и онолико пута колико
желе.
 Место учења може се одабрати.
 Самостално учење и интеракција - деца уз помоћ родитеља проширују идеје, смишљају нове
начине решавања задатака које добијају од васпитача.
Недостаци:




Изостанак личног контакта.
Потребан висок степен активности и дисциплинованости полазника.
Висок степен одустајања полазника.

Период кућне изолације је време кад се слободно време испуњава креативношћу.
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Реализација пројекта ,,Вртић у кући“
Од понедељка, 23. 03. 2020. год. почели смо са пројектом „Вртић у кући“, тако што смо, због
новонастале ситуације и кућне изолације, дошли на идеју да у наш тим позовемо и родитеље. У петак,
20. 03. 2020.год. у 4 часа и 49 минута, стигло нам је пролеће, обданица и ноћ трају једнако, око 12 сати.
Пролеће симболизује препород, подмлађивање, обнову, васкрсење и поновни раст. Природа расте и
буја. Дрво кајсије и шљиве је већ процветало. Прве љубичице и друго ливадско цвеће провирује из
траве, а инсекти поспано врлудају.
Дечије интересовање за живи свет и природу, уопште, навело нас је да започнемо мини пројекат под
називом „Тамо где расте цвет, има један свет, где зелена је трава и живи пуно мрава“.Наш план је био
да се у месецу марту упознамо и проширујемо већ постојеће знање о биљкама, њиховим деловима,
годишњем добу – пролеће, весницима, као и да се бавимо сакупљањем биљака за хербаријум. Наша
тема за месец март је „ Јао нама ако се наљуте биљке“. С обзиром да смо теме одабрали на основу
неких инструменатa, у сарадњи са децом, ослушкујући њихове жеље, те у складу са тим смо и
планирати активности. Уз помоћ родитеља и свих оних који их воле, деца су кроз игру учила, у
периоду кућне изолације и то кроз шест области: Област упознавања околине, развоја говора,
развијања почетних математичких појмова, музичког, ликовног и физичког васпитања. Родитељи су
учествовали у причању и читању прича, изради продуката, као и у давању предлога и тема. Драмске
моменте и продукте деце су фотографисали, направили интересантне видео записе, изјаве деце
записивали и слати нама путем мејла или друштвених мрежа, где смо све радове објединили у
заједнички портфолио.

МЕСЕЦ МАРТ – „ЈАО НАМА АКО СЕ НАЉУТЕ БИЉКЕ“
НЕДЕЉНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 23. 03. -27. 03. 2020
Понедељак: 23. 03. 2020.
Област развој говора:
Задатак: Кроз причу и разговор о истој, упознати дете са годишњим добом пролеће.
Област ликовног васпитања:
Задатак: „Пролећно дрво“ – ликовна техника: слободан избор.
Родитељи су најпре прочитали деци бајку под називом ,,Пролећна бајка“, а затим разговарали о њој.
Од васпитача су добили и могућа питања која деци треба поставити након бајке:
• О коме се говори у бајци?
• Када стиже пролеће?
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• Колико има годишњих доба?
• Шта се дешава у природи у пролеће?
• Шта раде људи, цвеће, птице, животиње?
• Како изгледа дрвеће у пролеће?
• Који су весници пролећа?
• Које је ваше омиљено годишње доба и зашто?
•
Након разговора о бајци и упознавања деце са пролепћем од васпитача су добили идеје на који начин
могу направити пролећно дрво.
Дечији радови:

Уторак 24. 03. 2020.
Област физичког васпитања:
Задатак: Јутарње телесно вежбање
Деца заједно са родитељима раде вежбе за све мишићне групе од главе до стопала.
Покретна игра: „Пронађи цвет“ – (игра: топло – хладно). Већ направљене цветове у боји сакрити по
кући и детету задати задатак да их нађе уз вербално навођење „топло – хладно“.
Задатак: графо - моторичке вежбе:

Среда 25.03.2020.
Област музичког васпитања:
Задатак: Усвајање текста песме „Шума блиста, шума пева“ или “Пролећна песма “ („Атеље“ у кући)
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Предлог активности:
Родитељ пушта детету песму на уређају, дете слуша целу песму, а онда родитељ пушта део по део како
би дете лакше упамтило текст. Дете заједно са родитељем понавља музичке делове, и на крају заједно
певају песмицу. Дете даје предлог шта у кући од предмета жели да буде његов пратећи
инструмент.Штапићи, кашике, кашика и чаша, или неки други предмет (Орфов инструментаријум).
Родитељ пева, дете га прати инструментом и обрнуто.
Дечији радови:

Четвртак 26. 03. 2020.
Област развијања почетних математичких појмова:
Временска орјентација, препознавање и именовање годишњих доба.
Средства: Слике мањег формата које предстаљају одређене радње и ситуације које се догађају у разна
годишња доба.
Задаци:
Варијанта 1: дете гледа слике, описује, препричава. На реч родитеља: “Зима“, дете из гомиле слика
показују ону на којој су представљене радње или догађаји који се односе на то годишње доба.
Варијанта 2:
Родитељ покаже детету слику, може и покретима, гласом, мимиком, певањем, звуцима да дочара
одговарајући призор у одређено годишње доба, а дете треба да именује то годишње доба.
Дечији радови:
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Петак 27. 03. 2020.
Област ликовног васпитања:
Задатак: Обнављамо делове биљака (корен, стабло, лист, цвет, плод и семе), а затим правимо
породично стабло.
Ликовна техника: Слободан избор.
Област упознавања околине:
Задатак: Посадити семе пасуља и посматрати његов раст и развој наредних неколико дана.
Упутство за рад: Прављење породичног стабла је веома занимљив процес кроз који деца могу да науче
пуно о себи и својој породици. Тражење информација о прецима и стављање свега тога на папир
пружиће им потпуно другачију слику о пореклу, а успут ће сазнати мноштво занимљивости. Дрво се
може одштампати, али је јако занимљиво цртати га. За почетак вам треба велики папир или картон на
чијој ћете средини нацртати линију која ће представљати стабло. Затим нацртајте по једну линију са
леве и десне стране и код сваке нацртајте и упишите име родитеља детета. Ако дете има браћу или
сестре, њихова имена биће горе поред његовог. Оно што је важно је да су родбински односи јасно
видљиви и да је све читко исписано. Даље ћете наставити да гранате стабло. Када испуните стабло
информацијама које знате, време је за испитивање бака, дека и старијих рођака. Што више
информација од њих сазнате то ће ваше дрво бити тачније и занимљивије.
Дечији радови:

Закључак
У првој недељи нашем пројекту одазвао се велики број деце и родитеља. Сви су били веома активни и
расположени за сарадњу. На фотографијама и видео записима могло се видети позитивно
расположење, активно учествовање оба родитеља и радна атмосфера. Трудили су се да буду
јединствени, оригинални али и веома ажурни. Прорадио им је такмичарски дух па су своје радове
слали и пре рока. Са нестрпљењем су чекали следећи задатак који смо назвали „изазов“. Међутим,
родитељи су често спомињали како се са децом свакодневно играју вртића у кући и глуме њихове
најбоље другаре. Такође, предлагали су и договарали се око термина који свима одговара како би се
сва деца укључила у видео позив преко друштвених мрежа, што је очигледан вид њихове међусобне
повезаности и недостајања. Овај вид комуникације свакако лоше утиче на дечију социјализацију, али
имајући у виду тренутну ванредну ситуацију, другачије није могуће у овом тренутку.
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Галерија наивне уметности као подстицајна средина у васпитно-образовном
раду са децом предшколског узраста
Зорица Станков
Анна Сабо
Ана Цицка
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу

Резиме

Светски позната Галерија наивне уметности у Ковачици има велики фонд уметничких дела самоуких,
сеоских сликаракоји су верно и са љубављу преносили на платно све сегменте живота свог народа.
Галерија јесте место у локалној заједници која има сарадњу са предшколском установом већ дуги низ
година и на тај начин је деци предшколског узраста покретач многих активности. Разматрањем
многих могућности, Галерија наивне уметности јесте подстицајна средина у васпитно-образовном
раду са децом предшколског узраста.
Кључне речи: Галерија наивне уметности, локална заједница, подстицајна средина

Увод
Галерија наивне уметности у Ковачици основана је 15. маја далеке 1955. године при Дому културе ,, 3.
октобар“, као прва сеоска галерија на подручју целе Србије. Њен превасходни циљ, свих ових година је
презентовање и неговање традиције тзв. ,,Ковачичке школе“ наивног сликарства.
Током ових година кроз Галерију је прошло више од шездесет сликара а тренутно има дведесет осам
активних сликара. Иза сваког од њих је вишедецениjски уметнички рад, признати су како код нас тако
и у иностранству. Галерија наивне уметности у галеријском простору сваке године обогаћује свој
фонд, ниже октобарске салоне на којима се смењују, долазе и посустају сликари Ковачице. Сада у свом
фонду у Галерији налазе се дела четрдесет шест аутора који су Ковачицу прославили на свим
меридијанима, уметничких дела самоуких, сеоских сликара који су верно и са љубављу преносили на
платно све сегменте живота свог народа.Наивом се једнако баве како мушкарци тако и жене, излажу
на изложбама и бивају примљени у чланство Галерије. Галерија је до 15. децембра 2008. године била
у склопу Дома културе. Временом како се чланство повећавало, растао је и фонд слика у Галерији, и
излагачки простор постаје скучен. На крају осамдесетих година, тачније 1989. годинеГалерија добија
своје ново рухо. Опремљена је велика паорска кућа која је реконструисана, адаптирана и галериjски
опремљена у нови изложбени простор.
У новој установи у другој деценији XXI века, опрема се још један галеријски простор. Галерија бива
проглашена за институцију од посебног националног значаја за Словаке, од Националног савета
словачке националне мањине који постаје и њен суоснивач, а уједно своју имовину Спомен-дом
Мартина Јонаша, са стотину експоната, даје установи на располагање. Бити члан Галерије или само
излагати у њој представља у свим временима праву привилегију.
До сада је у њеном фонду прикупљено преко 800 слика различитих аутора. Рађене су техником уља на
платну, уља на стаклу, уља на лесониту и интарзиом од фурнира (украшавање производа од
разнобојних комадића дрвета). Један део поставке у Галерији мења се сваког месеца. Увек има дела
родоначелника и најзначајнијих представника ковачичке наиве, као и слика савремених чланова.
Прикупљају се и излажу дела сликара наиваца словачке националости. Уведен је и стручни рад
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историчара уметности и галеријска обрада слика. Данас Галерија има сопствену зграду, окружену
атељеима наивних сликара. У 2017. години, захваљујући руководству општине Ковачица,
организована је по први пут манифестација под називом Караван наиве, на којем су учешће узели
сви савремени чланови Галерије наивне уметности. Циљ ове манфестације је да се сликарско благо
Ковачице прикаже у свим градовима. Галерија наивне уметности у Ковачици је од стране туриста
најпосећенији објекат на подручју општине Ковачице, првенствено због сталне поставке у Галерији.
Поред слика многобројних уметника Ковачице и околине централно место заузимају стална поставка
31. слика (уље на платну) Зузане Халупове (1925-2001), део њене заоставштине (штафелај, дипломе)
и биста, као и стална поставка Мартина Јонаша (1924-1996), коју чине 28. слика (уље на платну).
Галерију наивне уметности сваке године посети преко 20.000 људи. Добила је највеће признање које
се додељује у нашој земљи - Орден Карађорђеве звезде првог степена. Ово је прва круна целокупног
рада Галерије наивне уметности 09. 02.2017. године. (Галерија наивне уметности, 2017).
,,Најважнија намена Галерије огледа се у афирмацији ликовног живота војвођанских Словака, међу
којима значајно место припада управо представницима „Ковачичке школе“ наивних сликара:
Мартину Јонашу, Зузани Халуповој, Јану Књазовицу, Мартину Палушком, Јану Соколу и Јану
Вењарском. Захваљујући овим уметницима и следбеницима њиховог дела, као и ликовна уметност
Словака у Војводини постала је позната и призната широм света “(Галерија наивне уметности, 2017).
Галерија –локална заједница
Локална друштвена заједница има посебну улогу у остваривању одговарајућих услова за успешно
остваривање циљева институционалног васпитања и образовања предшколске деце, њихов већи
обухват и задовољавање разноврсих потреба, као и стално усавршавање основне и пратећих
делатности предшколских установа. Локална заједница директно, а преко породице индиректно,
обликује услове и начине одрастања детета. За дете је локална заједница пре свега његово
непосредно окружење – породица, суседство, родбински систем, вртић и друге установе и
институције које оно посећује, и у њих се укључује (Године узлета, 2018). Још пре него што овлада
ходом и говором, дете је заинтересовано за различите врсте доживљаја и искустава која му пружају
нова окружења. Тиме оно развија нова знања, осећање припадништва и заједничког социјалног
учешћа, као и властите вредности и идентитета. Једна од таквих институција јесте Галерија наивне
уметности. Реформом васпитно-образовног рада, један од важних циљева јесте да ,,предшколска
установа и локална заједница – треба да постану простори заједничког учешћа деце и одраслих у
учењу и грађењу смисла, кроз дијалог и узајамну подршку (Године узлета, 2018).

Сарадња локалне заједице са предшколском установом

Предшколска установа теба да развија партнерске односе са локалном заједницом, изграђивањем
заједничких интереса и циљева, што би у васпитни контекст унело животност. Партнерство
предшколске установе и локалне заједнице аутори објашњавају на различите начине.,,Програм се
износи у локалну заједицу тако што се не везује само за оквире васпитне институције, већ се одвија и
на нивоу заједнице. Локална заједница улази у програм кроз разраду програма (његове организације,
функције, све досадржаја) на релевантним аспектима за локалну заједницу (културна, социјална,
образовна релавантност)“ (Маријановић, према Бренеселовић, 2000:21). У Општим основама
предшколског програма (2006), Модел А гравитира отвореном систему васпитања а Модел Б има
карактеристике когнитивно-развојног програма (Опште основе предшколског програма, 2006:13).
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Сарадња Галерије и предшколске установе
Значајно место у осавремењивању васпитно–образовног рада (посебно у богаћењу дечјег социјалног
искуства и ширењу културних хоризоната) има сарадња са одговарајућим институцијама као што је
Галерија наивне уметности. Наша предшколска установа има дугогодишњу сарадњу са овом
институцијом и сарадња се одвија на више начина. Познато је да ,,нашу“ Галерију годишње посети
велики број посетилаца, осим познатих личности посети је и велики број деце школског и
предшколског узраста.Сваке године сви васпитачи обилазе галерију са свом децом али није посета
једини вид сарадње са предшколском установом. Оно што је значајно јесу ликовне радионице. Обично
се деца припремног предшколског узраста укључују у ове радионице. Оне су самоиницијативне а могу
бити и организоване од стране родитеља – сликара. Радионице се организују у Галерији или у
установи као вид сарадње са породицом, укључујући родитеља - сликара у васпитно-образовни рад. У
галерији на радионицама су биле заступљене ликовне технике цртања и сликања, док у установи и
осликавање разних предмета (тиквица, флашица и сл.). На отварању разних ликовних изложби, деца
учествују у виду приредби (певања или промовисања народне ношње Словака). Манифестације и
радионице се одржавају унутар галерије јер сам простор је такав да може примити велики број
посетилаца. Са самим повећањем чланова галерије урађена је и надоградња галеријског простора на
спратном делу, где се поставке мењају. Сам простор је широк како унутар галерије тако и простор на
отвореном који је окружен атељеима и самом галеријом. Према новој реформи васпитно-образовног
рада, Галерија наивног сликарства има просторних могућности за организовање разних активности.
Галерија наивне уметности као подстицајна средина у васпитно-образовном раду са децом
предшколског узраста
У савременом друштву у којем данас живимо, друштву етничке, традицијске, језичке, религијске,
културне различитости његових чланова, један од актуелних централних проблема јесте образовање
деце за усвајање знања и успешно комуницирање са представницима других и другачијих традиција и
култура, на шта би се требало усредсредити приликом изучавања, истраживања народног
стваралаштва у просторијама вртића али и у другим контекстима и просторима за учење у локалној
заједници као што је Галерија наивне уметности.
Разлика између човека и осталих живих бића јесте способност стварања културе. Човек и култура
повезани су посебном споном: човек ствара културу, а култура човеку омогућава лични развој.
Култура се негује и преноси новим генерацијама као највеће благо због тога је требамо чувати и што
је могуће боље пренети на децу. Галеријска средина пружа широке услове за активно учење и
стицање искуства из прве руке. У учење су укључена сва чула. Као социјална средина галерија може
бити значајан фактор развоја деце изван родитељског дома и просторија предшколске установе.
Галерија као место игре и учења омогућава реализацију многих васпитно - образовних циљева и
задатака:
−

Упознавање културне и историјске вредности и богатства краја у којем дете живи;

−

Повезивање прошлости и садашњости;

−

Очување традиције и традиционалног начина живљења и подстицање љубави и позитивног
односа према култури и завичају;

−

Увођење деце у значење појмова времена, простора, културе и друштва;

−

Подстицање интересовања и радозналости према прошлости, као и буђење задовољства при
откривању нових сазнања;

−

Подстицање на постављање питања;

−

Подстицање на развој перцепције;

−

Подстицање на анализу и синтезу, као и успостављање релација;
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−

Јачање пажње и воље;

−

Извођење закључака

−

Комуникацију (Брајчић, 2013:11).

Галерија је прилика за проширење могућности целоживотног учења, учења у интеракцији са
околином. Учење путем деловања има низ предности у односу на учењa из књиге, почев од
мотивације до конкретног контакта са предметима сазнања. У природном окружењу омогућава се
повезивање дететових искустава и знања са ситуацијама из реалног живота, што је значајно са
аспекта развоја компетенција неопходних за живот у савременом друштву. Природни амбијенти као
што је галерија, пуни су подстицаја. У њима се дете налази у мисаоно активном положају, у ситуацији
да стално посматра, експериментише, истражује, да описује, анализира...што се разликује у односу на
активности у просторијама вртића.
Променљивост амбијента прилика је да се одређене појаве истражују у различитим околностима и
условима, што је услов холистичког приступа учењу у коме се негује комплетно ангажовање
дететових капацитета. Један исти проблем може имати више решења, што код деце развија
мотивацију да истражују, сагледавају проблеме са различитих гледишта, чиме се код детета развија
самосталност, иницијативност, а при томе дете долази до решења на различите начине.
,Нове стратегије учења у природном окружењу имају за циљ развој индивидуалног опажања,
доживљавања, интересовања и компетенција. Целоживотно учење у природном окружењу омогућава
развој различитих компетенција које се заснивају на способности опажања и стицању непосредног,
личног искуства у директном додиру са предметима (Стојановић, 2016). Директан контакт са
уметничким делима ствара простор за упознавање различитих димензија и значења. Сматра се да је
природно окружење примарни, а самим тим и најадекватнији извор знања и повољно окружење за
разне педагошке активности. Аутентичност извора знања и непосредни контакт са њим тешко могу
заменити средства савремене информационе технологије или било који други извор знања. Поред
образовних ефеката, учењем у природном контексту постиже се и значајни васпитни ефекат који се
заснива на стварању емоционалне везе деце и уметничког дела. Природну средину за учење дете
може доживети само ако се осећа као њен припадник. Доживљај уметничког дела посебно је значајан
у делу естетског васпитања јер је уметничко дело непресушни извор и основа за остваривање
естетских задатака, изражених у развијању естетских мерила о лепоти дела и подстицају естетског
стваралаштва деце.
Поред родитеља и васпитача постоји још једна јако битна особа, која како деци, тако и одраслима
приближава културну баштину. То је кустос галерије. Његов задатак је да галерију представи као
животно-едукацијски простор који ће деци омогућити истраживање и учење. На тај начин деци
омогућавамо да сама конструишу знања у директном контакту са уметничким делима. Кустос има
улогу планера, организатора, посматрача, мотиватора и партнера деце. Деци мора приступити
ненаметљиво и индиректно. Најбитније је створити подстицајно окружење у којем ће се дете осећати
сигурно и срећно, спремно да истражује сопствене идеје. У индиректна понашања убрајају се слушање,
храбрење, похвале. Исто тако је важно и директно понашање кустоса галерије као што је
демонстрација, објашњавање, одговарање на дечја питања, а на тај начин се деца подстичу на
размишљање о одређеном уметничком делу. Кустос прати реакције деце како би се сконцентисали на
оне садржаје који код деце изазивају посебно занимање и ти садржаји се надопуњују и продубљују.
Ликовни израз деце је биолошка категорија коју одрасли треба само да подстичу. Ликовни израз
подстиче све аспекте развоја и доприноси да дете до поласка у школу развије своје биолошке
потенцијале. Одрасли могу да употребе спонтани ликовни израз за добробит детета. Децу на овом
узрасту не треба подучавати већ им дати слободу у ликовним доживљајима и решењима. У
стваралачком процесу ликовним активностима и играма, најбоље се упознаје дете, његове развојне
могућности и потребе, жеље, интересовања... На овом узрасту развија се ликовни укус као и
самопоштовање.
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Савремени методички приступ у методици ликовног васпитања, подразумева уважавање
различитости сваког детета. На предшколском узрасту не постоје деца која нису ликовно креативна,
већ деца која нису довољно мотивисана да испоље своје емоције и преточе их у ликовни израз.
Савремени методички приступ приликом реализације ликовног васпитања састоји се у интеграцији
свега онога што дете истражује и доживљава. Деца повезују усмерене активности са животним
ситуацијама, старност и имагинацију, па интегративно прилазе одређеној теми у току реализације
ликовних и других активности у галерији. Интегрише се знање и искуства деце. Деца врло рано
почињу да мисле, али нису способна да формулишу своје мисли у реченицу, јер мисле у сликама.
Задатак галерије као подстицајне средине је да дете заинтригира и стимулише да истражује и
провоцира своју имагинацију, која ће се на послетку и материјализовати у цртежима деце. Галерија
као подстицајна средина и прилика за целоживотно учење, један је од најзначајнијих извора учења у
локалној заједници. Указује деци на вредности прошлости, како се некад живело, радило, стварало,
указивало поштовање... Једно исто уметничко дело може имати више различитих решења и то код
деце развија мотивацију за истраживањем, сагледавањем проблема са различитих гледишта,
долажење до решења на различите начине. Галерија је место у локалној заједници које пружа
прилику за комуникацију, образовање, истраживање и учење, зато се треба користити свака прилика
за сарадњу и организацију активности у просторијама галерије.
Развијање пројекта –Галерија наивне уметности
Главни циљ пројекта јесте проналажење одговора на питања о теми коју постави дете, васпитач...
Садржај пројекта се организује око проблема, који се истражује и питања за чијим се одговорима
трага. Сврха пројектног приступа јесте да деца самостално и лако усвајају знања у решавању
практичних проблема као и когнитивне, комуникативне вештине, стечене кроз рад у различитим
групама. Предност свакодневне процене је у томе да деца имају увид у свој напредак.
Полазићемо од размењивања идеја уважавања предлога деце, направити оквирни план који садржи
активности, учеснике пројекта, време трајања пројекта и потребан материјал за реализацију пројекта.
План ће бити флексибилан па се оставља могућност ако се током реализације пројекта нешто
промени, допуни или елиминише. Уважавање дечијих предлога, идеја и предпоставки на основу
њихове иницијативе је важан за пројекат „Галерија наивне уметности“. Размена предходних
искустава, знања, доживљаја везаних за питања о пројекту реализоваће се кроз разговор и сликање.
Сврха пројектног приступа јесте да деца самостално и лако усвајају знања у решавању практичних
проблема као и когнитивне, комуникативне вештине, стечене кроз рад у различитим групама.
Предност свакодневне процене је у томе да деца имају увид у свој напредак.
Задаци пројекта „Галерија наивне уметности“ јесу:
−

Подстицање истраживачког учења;

−

Подстицање и развијање дечије маште;

−

Подстицање развоја фине моторике кроз цртање, сликање, моделовање;

−

Развијање грубе моторике кроз плесне композиције, покретне игре, драматизацију;

−

Богаћење речника новим речима - Галерија наивне уметности, кустос, штафелај;

−

Музички доживљј уз дечје народне песме;

−

Уочавање разлика између сликања на папиру и сликања на платну;

−

Уочавање на основу слика - живот на селу некад и сад;

−

Стицање нових знања о животи на селу, обичајима помоћу енциклопедија, филма, прича,
народних дечијих песама, бојанки, некадашеих играчака;
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−

Развијање сарадничких односа и комуникација;

−

Подстицање дечије креативности;

−

Подстицање логичког закључивања;

−

Усвајање математичких појмова (ниже – више, краће – дуже, лакше – теже, мање – веће);

Предходно договорена са кустосом, посета Галерији наивне уметности (разговор, формулисање
проблема на основу питања деце о томе шта је уметничко дело, Галерија, штафелај и сл). На основу
слика деца питају и сазнају какви су били обичаји, начин одевања - словачка ношња, радови – накад и
сад, начин живота, изглед кућа, могу да опажају слике на којима су насликана различита годишња
доба, домаће животиње и друго. Деца сазнају да не мора да се слика само на папиру већ и на платну, да
могу да осликавају тиквице, чаше, хоклице, старе пегле, тањире и сл .Деца код куће са родитељима,
бакама и декама разговарају о својим искуствима везаним за питања у пројекту.
Оно што је важно је израда почетних паноа (форографије, слике) и коришћење различитих извора за
учење деце предшклског узраста.Истраживања се могу вршити и на различитим местима у локалној
средини (посета атељејима ковачичких наивних сликара, разговор са сликарима...). Истраживање у
вртићу са познаваоцима проблематике – сликара наивне уметности, и разговор о њиховом занимању.
Истраживање и представљање (прављење дечијих штафелаја од картона, сликање на платну,
подстицање у музичком смеру – певање дечијих словачких песама, фолклор, играње дечијих
традиционалних игара, прављење лутака ок кукурузног лишћа, причање приче на основу слике...).
Даљи ток пројекта би ишао у правцу израде процесних паноа (слике, фотографије, играчке). Завршни
део пројекта је рефлексија тј. сажимање и обједињавање документованих података о процесу учења за
стварање приче, како би се пројекат поделио са другима. У просторијама Галерије наивне
уметности,родитељима и другим учесницима пројекта
биће представљене аутентична
документација (панои, слике, штафелаји, играчке) прикупљене у пројекту из перспективе деце.Деца
се представљају (обучена у словачку народну ношњу), тако што певају дечје традиционалне песме,
играју дечiји фолклор и драматизују какви су били некадашњи обичаји.Завршни део би била
евалуација пројекта из перспективе друге деце и одраслих, родитеља, чланова локалне заједнице, који
су учествовали у пројекту.На крају пројекта следила би израда слављеничких паноа.
Закључак:
Учење у природном окружењу омогућава повезивање различитих области: пројектни рад, тимски рад,
рад у паровима као и индивидуални рад. Због тога је неопходно увођење иновација у васпитнообразовној пракси, организовањем активности у аутентичном амбијенту. Тиме се на непосредни
начин иницирају промене везане за водеће актере процеса предшколског васпитања и образовања:
децу и васпитаче. Сам амбијент галерије својим карактеристикама и образовним потенцијалима,
флексибилнија организација активности, иницирају не само промене у улогама деце, већ и промене у
улогама васпитача. Припремање и организовање активности ван вртића у местима локалне заједнице
захтева од васпитача добру организацију, сарадњу са другим васпитачима, партнерски однос са
локалном заједницом, као и укључивање родитеља у све фазе рада изван вртића. Избор амбијента,
стратегија и облика рада, стварање позитивне климе и атмосфере, као и флексибилност васпитач ,
спремност на промене и прилагођавање активности конкретним потребама деце и условима које
нуди амбијент. Према новој реформи васпитно-образовног рада, Галерија наивног сликарства има
просторних могућности за организовање разних активности али се поставља питање у којој мери би
она била отворена према предшколској установи.

82

INTERNATIONAL CONFERENCE- CONTEMPORARY CHALLENGES IN EDUCATION
Литература
-

Брајчић, M. (2013): Дијете и културна баштина – учење у музеју, доступно на:
https://www.ffst.unist.hr/inet1/images/50013806/Marija.Brajcic.DIJETE.I.KULTURNA.BASTINA.UC
ENJE.U.MUZEJU.pdf.
Галерија наивне уметности, (Galeria insitneho umenia) 2017. Београд: Галерија наивне
уметности, Ковачица.
Основе програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ (2018).
Павловић-Бренеселовић, Д. (2001). Партнерски односи у васпитању. Београд: ИПА/ЦИП.
Стојановић, А., Богавац, Д. (2016): Методичке стратегије развоја дечјих потенцијала у
савременој предшколској установи. Београд: Учитељски факултет.

83

INTERNATIONAL CONFERENCE- CONTEMPORARY CHALLENGES IN EDUCATION
Сарадња породице и вртића на подстицању музичке даровитости деце
предшколског узраста
Невена Ћирин
Фамина Николовски
Сузана Дрекаловић
Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“, Вршац
Резиме
Циљ овог рада јесте да укаже на заједничку улогу коју имају породица и вртић у подстицању музичке
даровитости деце предшколског узраста. Музичка даровитост је веома значајна прилика да се дете
израти кроз свирање, певање и стварање музике. У раду су представљени резултати студија појединих
аутора, који су се бавили даровитошћу и талентом у области музике код мале деце. Ово што је
чињеница, јесте да таленат није довољан за успех и да су неопходни подстицајни услови да би се он
развио и испољио. Како деца велики део свог времена проводе у предшколским установама, васпитачи
имају једнаку улогу као и родитељи у подстицању ових способности и доприносу успеха детета. Новим
програмом предлаже се све више укључивање родитеља у васпитно – образовни процес, те се истиче
добробит детета кроз заједничку интеракцију коју чине: дете, васпитачи и родитељи. У овом раду
приказани су радови који говоре о сарадњи породице и вртића и улози коју ова сарадња има на
подстицај музичке даровитости код деце.
Кључне речи: породица; предшколско; музичко васпитање; савремено образовање;
Увод
Према наводима истраживања (Станојловић, 1996, према Грандић, 2001), дете не добија по рођењу
изграђену личност, него се рађа као биће које ће путем своје активности развијати своју личност, а све
то кроз интеракцију са средином. Дете то чини својом личном активношћу и комуникацијом са живим
светом. С обзиром на чињеницу да у периоду раног детињства дете долази у контакт са великим
бројем фактора који утичу на развој личности. Теоретичари истичу да је неопходан васпитно –
образовни процес како би се дете развијало, усвајало нове појмове и напредовало у процесу изградње
своје личности. Овим путем долази до усвајања моралних и етичких начиела. Осим тога, дете
усвајањем својих првих речи усваја и симболе своје културе. Родитељи своје дете уче култури,
понашању и ономе шта се од њега очекује у средини у којој живи, дајући му велику мотивацију за
напредовањем и усавршавањем (Грандић, 2001).
Дете мотивацију може добити и развијати у искључиво повољној и топлој породичној средини.
Оваква стимулусна средина је повољна по дете и подстиче развој музички даровите и талентоване
личности. Како наводи Радош (1998), музикалност представља последицу међусобног дејства
наследних фактора и повољних срединских услова, у којим се претежно мисли на породицу и
родитеље. Научници који су истраживали музичке способности, донели су заједнички закључак, а то
је да се музичке способности и дела могу ипољити знатно раније код деце, која живе у повољним
условима. Управо то рано јављање код деце указује на музичку обдареност, али то не значи да
уколико се нужно не јави на раном узрасту, да се неће развити и касније (Радош, 1998)
Росић и Злоковић (2002) истичу да је управо породица та у којој дете стиче моралне и етичке
вредности, развија своје потенцијале и стиче прве навике. Оно што је веома значајно јесте да дете у
породици добија и прве представе и знања о уметности. Оно први пут учи о музици на основу
музикалности родитеља, и ту долази до формирања првих представа о музици, на које је потребно
деловати у предшколском периоду.
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Музичка даровитост код деце предшколског узраста
Музикалност преставља способност музичког изражавања и стварања. Према познатом руском писцу
и психологу, Борису Михаиловичу Теплову, музикалност се састоји из читавог сплета музичких
способности, које стварају могућност да се неко бави музиком. Када особа доживљава музику као
одраз одређеног садржаја (Радичева, 2008), значи да је она музикална. Самтра се да уколико неко
дете реагује емотивно, али притом није у стању да региструје нетачности музичког порекла
(ритмичко, интонативно) у извођењу, његове емоције одражавају садржај музичког дела само у
општим цртама (Радичева, 2008).
Способност музикалности односи се на емотивно реаговање на музику, али и веома предано слушање
и рецепцију музике. Карл Сишор, амерички музички психолог сматра да је музикалност скуп посебних
способности, и да их има чак 25 појединачних. У оквиру праксе предшколског васпитања и
образовања фокус је на развијању осећаја за различиту висину, јачину, трајање тонова,осећај
хармоније и складности тонова (Којов-Буквић, 1989: 22).
Бројна истраживања показала су утицај и значај музике у раном развоју деце. Два схватања јесу да
деца не изражавају музику на исти начин као одрасли, као и да је за њихов музички развој пресудан
период од рођења до шесте године живота (до предшколског узраста). Захваљујући урођеној
музикалности, чак и веома мала деца реагују на музичке тонове и несвесно праве разлику у
фреквенцији звука, темпу и мелодији (Вукомановић, 1985).
Стручњаци тврде да је детињство кључно за развој музичких способности, зато што у том периоду
деца уче како да дешифрују музичке тонове и виде читав свет кроз звуке. Они се труде да би
запамтили музику коју слушају, те је веома значајно да се на музичко стваралаштво деце делује у овом
периоду заједничком активношћу родитеља и васпитача, односно, вртића.
Без обзира не њену структуру, животни стил или запосленост родитеља дете представља
интегрални део живота у породици. „Породица је место где се дете развија физички, интелектуално,
где развија осећаје и особине, социјалне и моралне вредности, те где се ствара и развија
породични идентитет“ (Росић и Злоковић, 2002:23). У породици дете добија прве представе
о уметности, доживљавањем у свирању и певању родитеља, где формира прве утиске о музици које
касније могу бити развијане кроз активности у вртићу.
Улога сарадње породице и вртића у подстицању музичке даровитости
Сваком родитељу требало би омогућити право да учествује у васпитању своје деце , у смислу
преузимања активне улоге, како код куће, тако и у оквиру васпитно – образовних активности у
предшколским установама. Циљ учешћа родитеља у активностима јесте стварање бољих услова за
учење и одрастање деце. Сарадња предшколске установе и породице подразумева и укљученост
родитеља у васпитне активности у смислу предавача, али и активног учесника који игра и пева
заједно са децом. Све оно што се у вртићу развија, васпитачи би требало да преносе родитељима, уз
даље сугестије за рад. Да би родитељи истинско били укључени у васпитно – образовни процес свог
детета и заједно са њима учествовали у активностима, неопходно је да буду у блиском контакту са
васпитачима (Павловић Бренеселовић и Крњаја, 2017).
Бројне домаће и стране студије указују да је ангажовање родитеља код куће врло значајно, као и у
вртићу, али да је чињеница да се оно одвија учесталије током периода припреме детета за школу, а да
родитељи у мањој мери придају значај ранијим фазама развоја и учења детета. Међутим, и тај период
има посебну вредност, будући да у најранијим годинама дете изграђује однос према живом и неживом
свету, људима и култури, па и уметности (Стојковић, Марков и Јелић, 2017). Улога родитеља у
музичком стваралаштву деце је огромна, а то се види већ одмах по рођењу када родитељи, а најчешће
мајке, користе музику како би смириле и утешиле своју децу. Помоћу музике, оне изражавају
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позитивне емоције, чине време купања или успављивања много лепшим и маштовитијим. Музика је
начин слободног изражавања деце свих узраста, као и одраслих људи. Мала деца скачу, оглашавају се
неиздиференцираним гласовима, певуше мелодију, и на тај начин се музички изражавају
(Вукомановић, 1985).
Сарадња вртића са родитељима деце је саставни део свих васпитно – образовних активности. Фокус
рада би требало да буде усаглашавање ставова предшколске установе и породице. Родитељи морају
бити обавештени о времену и начину на који њихово дете проводи време у вртићу. Родитељима се
даје право да бораве и у вртићкој групи одређено време ако сматрају да ће то олакшати адаптацију
њиховог детета. Данас су уведена нова правила, у којима родитељ гостује у вртићу, приказује своја
занимања, и дели искуства са децом. Пример добре праксе јесте учешће родитеља у активностима и
радионицама у вртићу, где им се пружа прилика да дају своје предлоге за нове активности. Васпитачи
су у овим случајевима отворени за сугесије у раду, све у циљу добробити деце (Стојковић, Марков и
Јелић, 2017).
Дете осим што активно учествује у свом развоју, такође активира и своје окружење. Најутицајнији
учитељи и васпитачи деце су њихови родитељи. Родитељство представља развојни процес у коме
родитељи имају динамичну улогу у васпитању свог детета, али и у личном прилагођавању и мењању.
Како би се успешно оствариле васпитне функције, тежња је прихватање сарадничког односа родитеља
и васпитача, а оно укључује познавање, разумевање и поверење.
Задатак предшколске установе јесте да негује сарадничке односе са родитељима. Васпитачи морају
да покажу ентузијазам за сарадничке односе са родитељима, будући да се тиме стичу међусобно
разумевање и поверење родитеља у корист детета. Осим мотивације битна је добра, обострана
информисаност а сви аспекти сарадње морају бити испланирани. Битни елементи за сарадњу
васпитача и родитеља (према Стојковић, Марков и Јелић, 2017) јесу међусобно уважавање знања и
вештина, међусобна сагласност у одређивању циљева, заједничко планирање и доношење одлука и
отворена и размена информација са обе стране.
Еуђен Чинч (2013) указује на велику и важну улогу васпитача и осталог стручног кадра који се бави
васпитањем, а то је њихова блискост са познавањем музике, и музичке спознаје која је у великој мери
другачија од научне. Музика и уметност трагају за лепим, то је њихова суштина. Зато музика код деце
подстиче креативност, креирање и стварање. Процес који започиње управо у вртићу, јесте стварање
целовите личности детета, а у то је свакако укључено прво виђење и сусрети са музиком.
Како је однос између вртића и породице најважнији, он данас има још већи значај јер се у вртићу
могу организовати заједничке активности. Један од начина јесу музичке радионице - хорске пробе,
на којима ће присуствовати и родитељи. Активним учешћем и сами ће проћи обуку певања.
Могуће решење, које је дуготрајан процес јесте вратити певање према методским поступцима
усвајања знања у вртић где ће деца и сама једног дана бити родитељи који су певали и који знају
пуно песама које могу отпевати својој деци. Учешћем родитеља у раду хора, њихово присуство на
пробама , родитељима би се пружила могућност да упознају диспозиције и склоности свог
детета, „те би такво васпитање било више подстицање него наметање, оспособљавајући дете да и
само врши избор уместо да прихвата готове узоре као канонске вредности“ (Грандић,2001:78).Како је
однос између вртића и породице најважнији, он данас има још већи значај јер се у вртићу могу
организовати заједничке активности. Један од начина јесу музичке радионице - хорске пробе, на
којима ће присуствовати и родитељи. Активним учешћем и сами ће проћи обуку певања. Могуће
решење, које је дуготрајан процес јесте вратити певање према методским поступцима усвајања
знања у вртић где ће деца и сама једног дана бити родитељи који су певали и који знају пуно
песама које могу отпевати својој деци. Учешћем родитеља у раду хора, њихово присуство на пробама
, родитељима би се пружила могућност да упознају диспозиције и склоности свог детета, „те
би такво васпитање било више подстицање него наметање, оспособљавајући дете да и само врши
избор уместо да прихвата готове узоре као канонске вредности“ (Грандић,2001:78).

86

CONTEMPORARY CHALLENGES IN EDUCATION

Грандић (2001) упућује на јединствене начине сарадње породице и вртића, које могу утицати на
стварање и музичку креативност код децце, а једна од њих су музичке радионице. Подразумева се да
учесници ове радионице буду и сами родитељи. Њихов задатак састоји се из играња и певања са
децом. Овим путем родитељи упознају своју децу у другом светлу, виде начин на који самостално
функционишу у вртићу, а деца се ослобађају и показују најбољи део себе. Деци су одрасли узор,
претежно родитељи и васпитачи, будући да са њима проводе највише времена и у њима виде идоле.
Посматрајући певање и свирање са њихове стране, дете и само добија жељу да једног дана буде као
одрастао (Грандић, 2001).
Тема једне студије која је истраживала рад са даровитом децом (Булатовић, 2020 ) била је приказ
сарадње родитеља и вртића, као заједничке подршке дечаку, који је имао назнаке даровитости.
Заједнички циљ коме су тежили и родитељи и васпитачи, били су подстаћи његову даровитост и
допустити му да испољи тај свој таленат. Заједничким деловањем родитеља и васпитача, које је било
засновано на размени искустава и знања, родитељи су истицали врло позитивне исходе. Фактори који
су допринели успеху детета јесте веома велика мотивација од стране његових родитеља, који су
иницирали контакте са васпитачима. Дете је захваљујући сарадњи родитеља и вртића испољило своју
креативност и потенцијал, при чему су и родитељи и васпитачи, а најпре, дете, осетили задовољство.
Студија коју је спровела Булатовић Ања (2020), имала је за циљ да укаже на велики степен успеха при
пружању подршке даровитој деци. Управо овај допринос породице истиче се као један од изузетно
значајних фактора, посебно јер су родитељи они који први утичу и подстичу дете да ствара. Родитељи
су ти који пружају подстицаје за развој интересовања и задовољавају потребе за креативношћу, те је
веома важно да своја знања и запажања деле са васпитачима и заједнички учествују у организацији
активности. Ова студија указала је на користи које дете има од сарадње родитеља и вртића.
Закључак
Врло је важно да свако дете има слободу кретања, изражавања и стварања. Развој музичких
способности је веома битан домен развоја личности једног детета, будући да се управо кроз музику
детету пружа могућност да изрази своје мисли, осећања. Бављење музиком стимулише рад мозга, о
чему говоре и наведене студије. Када дете уплови у свет музичког стваралаштва, развија се његова
визуомоторичка координација, као и пажња, памћење и мишљење. Кроз креативне музичке игре, дете
бежи од, понекад, сурове реалности и одлази у свет маште и безбрижности.
Базични видови музичког предшколског васпитања јесу управо ти да се деци приближи песма и кроз
стекнуте навике слушања развијају љубав и креативност у оквиру музичког стваралаштва. Један од
основних предуслова успеха детета на раном предшколском узрасту јесте однос васпитача и
родитеља. Од њихове међусобне комуникације и сарадње зависи самопоуздање, слобода изражавања
и успех детета. Нове основе програма теже увођењу родитеља као активног члана васпитно –
образовних активности, како би се деца осећала сигурније, видели своје родитеље у неком новом
светлу, а и родитељи боље упознали своје дете. Деца кроз сарадњу родитеља и вртића много
напредују у смислу пажње, самопоуздања и креативности.
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Uticaj muzike na razvoj deteta
Jasna Petraš
Anđelka Markov
Visoka škola strukovnih studija „Mihailo Palov“ Vršac
Rezime
Ako se osvrnemo, u istoriji je, oduvek, prisutna muzika. Načini na koji ona ulazi u sve pore naših života zaista su
neverovatni. Veliki uticaj ima, kako na odrasle, tako i na decu. U ovom radu se osvrćemo na to na koje sve načine
i u kojoj meri muzika utiča na opšti razvoj psihičkih i fizičkih sposobnosti jednog deteta. Značaj korišćenja
muzike u radu sa decom najranijeg uzrasta se ne iscrpljuje u pravoremenom podticaju razvoja muzičkih
sposobnosti. Muzika ima znatno važniju ulogu. Uz pomoć nje se otvaraju prostori za spontanu, toplu
komunikaciju u međusobnom opštenju dece i dece sa odrslima. Neporednost delovanja, jedna od osnovnih odlika
muzike, od najvećeg je značaja baš u predškolsko doba – doba najburnijeg razvoja ličnosti. Deca kroz muziku
izražavaju svoje stavove, osećanja, potrebe, strahove i želje.
Ključne reči: muzika, istorija, dete, razvoj, predškolski period.
Uvod
Muzika je umetnost koja se služi tonovima kao sredstvom svog izraza. Ako hoćemo da govorimo o muzici
moramo, pre svega, napraviti razliku između pojmova zvuk i ton.
Zvuk je ono što možemo razabrati sluhom, on nastaje treperenjem nekog tela, u određenoj sredini i pod
određenim uslovima.
Zvuk koji ima određenu visinu, jačinu, trajanje i boju, postaje ton.
Muzika predstavlja važan deo naše kulture i prisutna je u mnogim aspektima svakodnevnog života kako
odraslih tako i najmlađih. Porodični odmor ne ostaje u sećanju bez pesama koje smo slušali, a proslava
rođendana ne prolazi bez rođendanske pesmice. Osim što muzika čini svečane prilike još svečanijim, ona
ulepšava i sasvim obične dane.
Roditelji instinktivno koriste muziku kako bi smirili i utešili dete, izrazili pozitivne emocije, učinili vreme
kupanja ili slaganje slagalica zabavnijim ili pomogli detetu da utone u svet snova uz nežne uspavanke. Muzika
je takođe način izražavanja dece svih uzrasta. Mala deca se njišu, poskakuju ili pljeskaju u ritmu muzike koju
slušaju. Mnoga deca vrtićkog uzrasta pevuše neke samo njima poznate melodije dok se igraju. Učenici u
osnovnoj školi na časovima muzičkog pevaju u horu i uče da sviraju bar jedan muzički instrument. Tinejdžeri
uživaju u muzici svojih omiljenih bendova i sklapaju nova prijateljstva sa vršnjacima sa kojima dele isti
muzički ukus i interesovanja.
Muzika ima ogroman značaj za razvoj deteta. Razvijanjem muzičkih sposobnosti, kod njega se uvećava niz
posebnih sposobnosti, od kojih će imati puno koristi kako u detinjstvu, tako i kasnije tokom života. Sluh, vid,
verbalno izražavanje, sposobnost čitanja, učenje stranih jezika, matematička i kreativna sposobnost, socijalna
prilagodljivost... samo su neke od sposobnosti koje muzičari izvanredno razvijaju. Muzika u potpunosti
angažuje mozak. Obe hemisfere su aktivne kada dete uči da svira, što pospešuje njegove intelektualne
sposobnosti, naročito domen apstraktnog mišljenja. Ona utiče na psihički i fizički razvoj, a ulazeći u svet
muzike, dete počinje aktivno da razvija estetsko rasuđivanje i odnos prema umetnosti uopšte. Muzika ima
sposobnost da uvežbava mozak za kompleksnije razmišljanje, ono koje uključuje rešavanje nekog problema,
rasuđivanje, analiziranje, uočavanje sličnosti i razlika. Slušanjem klasične muzike se poboljšavaju pamćenje
i koncentracija, a učenjem sviranja nekog instrumenta se razvija prostorno-vremensko rasuđivanje.
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Značaj muzike kroz istoriju
Narodi drevnih civilizacija posmatrali su muziku kao moćno sredstvo koje je moglo da promeni karakter
pojedinca. Ostaci glinenih pločica, nađenih u Maloj Aziji i Sumeriji govore o mestu I važnosti koju je muzika
imala u tim društvenim zajednicama. Konfučije je verovao da muzika ima veliki uticaj na ono što ljudi u životu
rade, te da u sebi sadrži dobro i zlo. On kaže: "Ako želite da znate kakva je država jednog naroda i da li su njeni zakoni
dobri ili loši, ispitajte muziku koja se u toj državi sluša". U vreme Aristotela i Platona muzika je, uz geometriju,
astronomiju i matematiku, posmatrana kao jedan od četiri stuba učenja. U periodu renesanse od svakog
obrazovanog čoveka očekivalo se da svira neki instrument i da zna da čita note. Današnji naučnici razaznaju
potencijal koji muzika ima na razvoj ljudskih bića. Skoro svako doba u istoriji čovečanstva priznavalo
je muziku kao bitan faktor u procesu učenja i formiranja pojedinca, te je bila i sastavni deo obrazovanja








Muzika prvobitne društvene zajednice: nastanak horskog i solo pevanja iz dva razloga, jedan zbog
magijsko-ritualne funkcije i drugi radi čovekove unutrašnje potrebe, na taj način i nastaje velika
podela na svetovnu i duhovnu muziku.
Kolektivno vokalno izvođenje u robovlasničkom društvu: postoji ona učena muzika, za uveseljavanje
vladara i plamstva i narodna, pristupačna običnom svetu. Moć vladara se dokazivao i brojem
muzičara koje jedan vladar ima na svom dvoru. Ovde se pominju i prve žene koje muziciraju.
Antička Grčka: verovanje u čudesnu moć muzike (određene melodije mogu da izleče bolesne i stvore
unutrašnji mir), muzika postaje neizostavni deo manifestacija, događaja. Antička Grčka postavlja
temelje pozorišne umetnosti, gde veliku ulogu uzima muzika.
Horska muzika u Srednjem veku: istorija duhovnog stvaralaštva, crkva je na prvom mestu, pa se i
muzika vezuje za bogosluženja, tako da se pod muzikom misli na vokalno izvođenje, bez
instrumentalne pratnje.
Renesansna horska muzika: crkva gubi svoj uticaj, pevaju se jednostavna i pevljiva dela, pojavljuju se
putujući svirači.
Nakon Renesanse: početak muzičkog baroka
Moderan umetnički izraz: Umetnost postaje stvar trenutka, dvadeseti vek odbacuje sve ono što je
predstavljalo uzore u prošlosti,prihvatajući i upotrebljavajući tabue. Veliki broj raznih pravaca
pojavljuje se na umetničkojsceni. Oni se brzo javljaju ali ne traju dugo.
Šta deca uče kroz muziku

Istraživanja tima stručnjaka iz devedesetih godina prošlog veka pokazala su da izloženost muzici od ranog
detinjstva sve do odraslog doba podsticajno deluje na jezički, društveni i emocionalni razvoj dece dok im
istovremeno pomaže da usvoje veći fond reči.
Psiholog sa Harvarda Hauard Gardner sada davne 1983. godine kroz svoju teoriju višestruke inteligencije,
tvrdio je da je muzička inteligencija podjednako važna kao logičko-matematička i emocionalna inteligencija,
pre svega zbog toga što muzika jača vezu između uma i tela i omogućava njihovo harmonično funkcionisanje.
Dok igraju i kreću se u ritmu muzike, deca razvijaju svoju motoriku i samoizražavanje, a pevanjem uz
melodiju vežbaju svoje vokalne sposobnosti. Osim toga, izloženost muzici pomaže deci da nauče, zapamte i
prepoznaju različite tonove, zvuke i značenje reči.
Mnoge studije sprovedene posle Drugog svetskog rata proučavale su značaj muzike u ranom razvoju dece.
Dve opšteprihvaćene teze su da deca ne izražavaju muziku na isti način kao odrasli, kao i da je za njihov
muzički razvoj presudan period od rođenja do šeste godine života. Zahvaljujući urođenoj muzikalnosti, čak i
veoma mala deca reaguju na muzičke tonove i nesvesno prave razliku u frekvenciji zvuka, tempu i melodiji.
Po rečima istraživača, rano detinjstvo je ključno zato što u tom periodu deca uče kako da dešifruju muzičke
tonove i izgrade mentalni organizacioni sistem kako bi zapamtili muziku koju slušaju. Slično kao što razvijaju
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govor, deca razvijaju svoje muzičke sposobnosti kroz imitiranje i pamćenje ritmova i tonova pesmica dok
pljeskaju ili pevaju u taktu muzike. Bez takvih sposobnosti ne bi bio moguć njihov muzički razvoj. Ipak, mnogi
pozitivni i negativni faktori utiču na razvoj muzičkih sposobnosti dece. U tom pogledu, značajna je
odgovarajuća stimulacija i izloženost muzici i muzičkoj igri, kako bi mališani mogli da ostvare svoj puni
muzički potencijal. Sa druge strane, najčešći negativni uticaj na njihov muzički razvoj javlja se u slučajevima
kada roditelji nisu muzički orijentisani i ne izlažu aktivno svoju decu muzici.
Ispitivanja o uticaju muzike na razvoj deteta
Poznato je da bavljenje muzikom unapređuje muzički razvoj, tj. različite vidove muzičkog razvoja: opažajni
pojmovni, afektivni, psihomotorni, vokalni, razvoj sposobnosti i muzičkog izvođenja. No, ono što je manje
poznato jeste da razvijanje muzičkih sposobnosti (slušanje muzike, muzičko opažanje, estetsko procenjivanje,
muzičke preferencije, muzički ukus, sposobnost izvođenja muzike) posredno i značajno utiče na opšti razvoj.
Muzičkim razvojem, kao što smo već rekle, utiče se na razvoj kognitivnih sposobnosti: inteligenciju,
kognitivnu kompleksnost, kreativnu sposobnost, jezičke sposobnosti, sposobnost čitanja, socijalnu interakcija
i dr. Brojni naučnici bavili su se uticajem muzike narazvoj deteta, a rezultati do kojih su došli, svakako, su
impozantni.
 Prema mišljenju Mek Donalda (Mc Donald) i Remzija (Ramsey) angažovanje u muzici doprinosi razvoju ostalih
psihofizičkih funkcija. Oni su u svojoj studiji dokazali da muzika pomaže razvoju kognitivnih veština u
mnogim oblastima. Oni smatraju da muzika ima sposobnost da uvežba mozak za kompleksnije
razmišljanje, odnosno razmišljanje koje podrazumeva rešavanje nekog problema, rasuđivanje,
dokazivanje, analiziranje, sintetizovanje, upoređivanje, uočavanje sličnosti i razlika i evaluaciju
informacija.
 Gardner (koga smo već pominjale) ukazuje da deca sa porastom uzrasta shvataju umetnost pomoću
složenijih i tananijih strategija, što ukazuje na povezanost kognitivnog razvoja i sposobnosti razumevanja
i estetskog procenjivanja umetničkog dela. (Prema:Mirković-Radoš, 1996:269)
 Leitvud (Leithwood) i Fauler (Fowler) su uočili da vežbanje u motoričko-muzičkim zadacima poboljšava
analitičke sposobnosti dece i dovodi do uspešnosti u socijalnim odnosima sa vršnjacima i odraslima.
 Parker (Parker) smatra da se, tzv. vođenim slušanjem, mogu razviti kognitivne veštine klasifikacije,
serijacije, razumevanja prostornih odnosa.
 Šo (Shaw) i Rošerova (Rauscher) dokazali su da je muzika od velike koristi u procesu obrazovanja i
razvoja mozga. Slušanjem klasične muzike poboljšavaju se pamćenje i koncentracija, a učenje sviranja
nekog instrumenta pokazuje da se uvećava spacijalno (prostorno) rasuđivanje. Najnovija istraživanja
Raušerove na deci predškolskog uzrasta pokazuju da deca koja su se kontinuirano bavila muzičkim
aktivnostima u okviru dobro planiranog kurikuluma imaju bolje spacijalno rezonovanje mereno tačnošću
i brzinom sređivanja slagalica i lego kocki (njihov učinak je uvećan za 46%). Sviranje na instrumentu,
pogotovu sa dirkama, bitno utiče na spacijalno rezonovanje, u većoj meri nego samo slušanje muzike. Pri
sviranju je ostvareno sadejstvo vizuelnih i auditivnih informacija, tj. Dete vidi ruke i čuje zvuke koje
proizvodi. Uočena je i povezanost preferencije za složene misaone aktivnostii i kompleksne vidove
umetničke muzike - naučnici i matematičari preferiraju umetničku muziku visokog nivoa složenosti.
 Hervic (Hutwitz) ukazuje na poboljšanje veštine čitanja posle muzičke obuke.
 Kokos (Kokos) je ustanovio da učešće u Kodaljevom muzičkom programu unapređuje razvoj govora,
te da razvija divergentno mišljenje.
 Rait (Rit) naglašava povezanost muzike i matematike. (Prema: Mirković-Radoš, 1996:269)
 Hadžiz (Hagis) je praćenjem rada mozga kroz magnetnu rezonancu utvrdio da su određeni delovi mozga veći
kod muzičara nego kod onih koji to nisu.
 Dr Lorens Parsons (Parsons) smatra da muzika angažuje ceo mozak, čime su učenje pospešuje. On smatra da
je jedan od najznačajnijih aspekata učenja sviranja angažovanje obe hemisfere mozga pri sviranju.
 Bugarski lekar Lozanov je utvrdio da slušanje specifične muzike (muzike sa specifičnim ritmom,naročito
muzika iz perioda baroka, npr. Bahova) izaziva sinhronizaciju telesnih ritmova/otkucaja srca i moždanih
talasa sa taktom muzike.
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Uloga roditelja u muzičkom obrazovanju najmlađih
Važna uloga roditelja u muzičkom obrazovanju najmlađih ogleda se u širenju muzičkih vidika deteta. Dugi niz
godina istraživači su ukazivali na činjenicu da deca čije su porodice u većoj meri muzički orijentisane imaju
mnogo razvijenije muzičke sposobnosti nego deca koja borave u siromašnijem muzičkom okruženju. Studija
Keli i Saton-Smit to dočarava kroz jasne primere: dvoje istraživača razvili su studiju slučaja koja je pratila
rano detinjstvo tri devojčice čije su porodice imale različitu muzičku pozadinu. Dok su roditelji prve devojčice
bili profesionalni muzičari, roditelji druge praktikovali su slušanje muzike sa aspekta muzičkih amatera.
Roditelji treće devojčice bili su najmanje muzički orijentisani zbog nepostojanja vlastitih muzičkih navika i
iskustava. Rezultati istraživanja pokazuju da postoji značajna razlika između prve dve porodice koje izlažu
svoje ćerke različitim nivoima muzike i porodice koja detetu nije omogućila priliku da uživa u muzici i stekne
muzičko obrazovanje. Zaključak je da bogato muzičko okruženje kod kuće podstiče izloženost dece muzici i
unapređuje njihove muzičke sposobnosti. Ostala istraživanja takođe ukazuju na to da zajedničko uživanje u
muzici dodatno zbližava roditelje i decu. Na taj način muzika ne doprinosi samo celokupnom razvoju deteta
već porodicama pruža priliku da provedu kvalitetno vreme sa svojim najmlađih članovima.
ideja da se muzika približi deci nema nikakve posledice. Iako redovno slušanje Mocartovih kompozicija ne
mora nužno da rezultira izuzetnim unapređenjem mentalnih sposobnosti, muzika decu pokreće, uveseljava i
opušta. Od uživanja u slušanju umirujućih melodija i veoma ritmičnih pesama, do učenja stranog jezika i
razvoja socijalnih veština, bez obzira na okruženje – mirna atmosfera kod kuće sa mamom i tatom, koncert na
otvoren prepun ljudi ili bučna učionica – muzika može da ulepša, obogati i oplemeni život dece i ljudi koji
brinu o njima.
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Darovitost na predškolskom uzrastu iz ugla roditelja
Sara Pavlov
Dragana Tomić
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Mihailo Palov u Vršcu

Rezime
Kao pojava koja je česta, darovitost je važna ne samo za pojedinca, već i za čitavo njegovo okruženje. Od
najranijih vremena datiraju mišljenja da su daroviti pojedinci jedna društvena dragocenost - urođena, nasledna
predispozicija koja se menja, napreduje i razvija samo u povoljnim okolnostima. Kako bi se razumeo pojam
darovitosti i darovitih pojedinaca, potrebno je ukazati na pristupe i teorije, kojih ima mnogo, i od kojih svaka
ima drugačiji pristup i objašnjenje fenomena darovitosti. U podsticanju darovite dece, ističu se porodična sredina
i uloga roditelja koji su u položaju da upoznaju prirodu darovitosti, posebnosti i potrebe darovite dece, kako bi
bili u mogućnosti da, na odgovarajući način, podstiču, podržavaju i neguju različite talente deteta.
Ključne reči: porodica, darovitost, darovito dete, podsticanje, predškolski uzrast, obogaćena sredina

Uvod
Izrazito interesovanje za darovite pojedince obeležava vreme u kome živimo. O njima se vode rasprave od
strane brojnih pedagoga, psihologia, socioologa i mnogih drugih stručnjaka. Pored teorijskih rasprava,
sprovode se i brojna empirijska istraživanja. U oba slučaja susrećemo se sa neraskidivim karikama –
prepoznavanje i identifikovanje darovitih, angažovanje u predškolskoj, školskoj ustanovi i zajednici. Samo
tokom njihovog angažovanja, daroviti će svoje sposobnosti iskoristiti za dobrobit svih. Ne kaže se retko da
svako dete poseduje barem jednu, ako ne i više potencijalnh darovitosti koja će se razvijati u zavisnosti od
motivacije koja je vezana za aktivnost, za koju se pojedinac interesuje. Takođe, tok razvoja darovitosti u
mnogome će zavisiti od podsticaja za rad od strane članova porodice, vaspitača i okoline. Ono što je primat je
da znati prepoznati darovite pojedince i omogućiti razvoj njihovih potencijala. Na mladima svet ostaje – njihov
potencijal je bitan za njihovu budućnost. Pored produbljivanja znanja i formiranja pozitivnih stavova prema
saznanju, rad sa darovitima ima za cilj motivaciju dece, učenje o samostalnom radu, o načinima saznanja
uzroka i posledica, utvrđivanja činjenica i donošenje zaključaka. Sam tok realizacije podrazumeva drugačiji i
inventivniji pristup, a optimalni efekti mogu se očekivati kao posledica individualnog pristupa svakom
darovitom detetu. Ovo nas dovodi do zaključka da je potrebno primeniti inovativne postupke - didaktički
sistemi nastave (timska, problemska, individualizovana i programirana nastava).
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Definisanje pojma darovitosti
Još uvek ima otvorenih pitanja, nejedinstvenih stavova o shvatanjima i definisanju darovitosti iz čega se
javljaju ostali problemi. Među brojnim pitanjima je i pitanje o prirodi darovitosti. To jest, da li je darovitost
urođena ili nije i koji su dokazi i za jedno i za drugo shvatanje. Ima autora, na primer A.Erikson, koji odriču, ili
bar ne priznaju značaj urođenih potencijala čoveka. Drugačije shvatanje ima Ganje koji pravi razliku između
darovitosti i talenta. Pod konceptom darovitosti, Ganje podrazumeva postojanje i korišćenje nevežbanih i
spontano izraženih prirodnih sposobnosti u najmanje jednoj veštini do mere koja pojedinca svrstava među
deset od sto najboljih pojedinaca njegovih godina. Pod talentom Ganje označava izvanredno savladavanje i
sitematično razvijanje sposobnosti (ili veština) i znanja u najmanje jednom polju ljudskih aktivnosti, do
stepena koji pojedinca svrstava među deset od sto najboljih iz njegovog godišta (Đorđević, 2008). Smatra se
da nije dovoljna jedna definicija koja može da obuhvati sve oblasti u kojima darovitost može da se
manifestuje. Daroviti pojedinac je onaj koji je sposoban za visoka postignuća, ili ima potencijalne sposobnosti
u nekima od sledećih oblasti – opštoj intelektualnoj sposobnosti, socijalnim akademskim oblastima,
stvaralačkom i produktivnom mišljenju, sposobnosti za vođstvom i vizuelni i drugim umetnostima,
psihomotornim sposobnostima (Grupa autora, 2003: 21).
Nadarenost, darovitost, obdarenost, nadprosečna inteligencija, visoke sposobnosti, bistrina su sinonimi,
odnosno u stručnijem kontekstu se tako koriste, iako postoji veliki broj definicija darovitosti. U literaturi se
često shvataju i pojmovi talenat i darovitost (Gagne, 2000: 28). Ozbiljan problem u vezi s nadarenima jeste
kako ih prepoznati, kako raditi sa njima u porodici, odnosno, kakav roditelj radi sa (nadarenom) decom.
Logično je da nadaren roditelj može prepoznati i podsticati nadareno dete, kao i obratno, nenadaren roditelj
ne može prepoznati nadareno dete. Opravdano je zapitati se zašto mnoga nadarena deca ne uspevaju razviti
svoje potencijale? Odgovore je moguće potražiti u činjenici da ne postoji dovoljna briga ne samo u porodici
nego i u školi koju možemo smatrati kao gušenje slobode, sigurnosti i prava na posebnost. Emocionalna
neosetljivost i izostanak tolerancije, autoritativna praksa, niz kazni, vidljivih ili nevidljivih, koje se u porodici,
vrtiću i školi primenjuju važni su razlozi zašto se brojna deca osećaju loše, pokazuju strah od roditelja,
vaspitača i kasnije učitelja.
Darovita deca često iskazuju izuzetne sposobnosti i predanost zadatku, ali ne nužno na društveno prihvatljiv
način ili, govoreći u školskom kontekstu, u okviru školskog kurikuluma (Koren, 1989). Dosadašnja naučna
istraživanja dece sa visokim sposobnostima pokazuju da što su sposobnosti kod dece izraženija to je više
specifičnosti koje ovu grupu dece čine izuzetno osetljivom na neadekvatan vaspitno-obrazovni tretman.
Upravo iz tog razloga, deca sa visokim koeficijentom inteligencije mogu imati mnogo veće probleme sa
socijalnim okruženjem od vršnjaka i to pre svega zbog posebne strukture ličnosti, snažnog osećaja
samosvesti, postavljanja visokih kriterijuma sebi i drugima, nezavisnosti u mišljenju i vrednostima, motivaciji
i užitku u izazovima, nekonformizmu u ponašanju (Cvetković, 2002). Zbog svojih neuobičajenih osobina i
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ponašanja darovita deca, baš kao i deca s teškoćama u razvoju, mogu već vrlo rano steći, čak i bolan osećaj da
su drugačija od dece istih godina, odnosno da se ne uklapaju među svoje vršnjake. Zbog naprednog saznajnog
razvoja, darovitu decu vršnjaci često ne razumeju i teško slede njihove vrlo izražene interese, a emocionalno
najčešće nisu dorasla starijoj deci.

Nakupljanjem takvih frustracija kao i onih uzrokovanih

nezadovoljavanjem njihovih specifičnih vaspitno – obrazovnih potreba i mogućeg neslaganja s okruženjem u
kojem odrastaju, darovitu decu čine ne samo populacijom dece s posebnim potrebama, već i izrazito rizičnom
populacijom za kasnija asocijalna i devijantna ponašanja.
Imajući sve to u vidu, jedina preventiva je osiguravanje adekvatnog vaspitno – obrazovnog programa za svu
decu uključujući i darovitu, kao i pravovremena identifikacija darovitosti. Inteligencija darovitog deteta u
neprikladnom tretmanu okoline neretko se okreće protiv njega samog i njegovog okruženja što se često
očituje kroz podbacivanje u školskom uspehu, ali i kroz buntovništvo, maloletničku delikvenciju i slična
rizična ponašanja (Cvetković, 2002). Identifikacija darovitosti predstavlja složen proces u dužem
vremenskom periodu kako bi mogla da prati razvojne promene i sazrevanje dece naročito u intelektualnoj
sferi. Za identifikaciju darovitih primenjuje se čitav niz različitih instrumenata kao što su: Stanfod – Bineova
skala inteligencije, Torndajkov test, Vekslerova skala inteligencije, testovi specifičnih sposobnosti
(Kaufmana), Pibodi slikovni test rečnika, Razvojni test – Bejlijeva skala razvoja deteta, i drugi. Izuzetna
dostignuća izuzetnih pojedinaca su se tradicionalno objašnjavala konceptom urođenog talenta ili darovitosti.
Darovito dete nije uvek lako prepoznati, zato je bolje neki put među darovitu decu svrstati nedarovito dete,
nego obrnuto. Darovito dete tada ostaje zakinuto na dalje podsticanje za razvoj njegove darovitosti.

Karakteristike porodične sredine darovite dece
Karakteristike porodica u kojima žive darovita deca mogu se generalizovati na sledeći način (Winner, 1996):
Darovita deca zauzimaju posebne pozicije u porodici: najčešće su ona prvorođena ili jedinčad. Darovita deca
najčešće odrastaju u obogaćenim sredinama. Njihove porodice su usmerene ka detetu: roditelji svu pažnju i
energiju usmeravaju da bi bili sigurni da takva deca rano dobiju primerene mogućnosti u oblastima u kojima
pokazuju talente (instruktori, nastavnici, specijalne škole). Mnogi talentovani i kreativni pojedinci usvojili su
na formativan način interesovanja svojih roditelja, što je povezano sa bogatom sredinom kojoj su ova deca
bila izložena - Jehudi Menjuhin, Mocart, Noam Čomski i dr. Tako, na primer, otac Jehudi Menjuhina napustio je
službu da bi pomogao uspeh i karijeru svoje dece, očevi Mocarta i Pikasa posvetili su se negovanju izuzetnih
talenata svoje dece; otac mađarskih šahistkinja u porodici Polgar posebno je radio sa svojim ćerkama, dok je
Noam Čomski, tokom svog detinjstva, pomagao ocu i bio uključen u istraživanja srednjevekovne hebrejske
gramatike. Za prvorođeno dete objašnjenje može biti motivacione prirode: rane godine ova deca provode u
posebnom položaju koji gube kada se pojave braća ili sestre. Sa genetskog stanovišta se to može prihvatiti.
Roditelji koji odluče da imaju samo jedno dete mogu da budu ljudi sa visokim sposobnostima, ali koji žele da
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poklone manje vremena podizanju deteta, a više svojim delatnostima, interesovanjima, profesiji i sl.
Objašnjenje u pogledu sredine može predstavljati prednost i za jedinče i za prvorođeno dete. Ova deca imaju
više podsticaja u ranim godinama u poređenju sa decom u porodicama u kojima ima braće i sestara (Đorđević
& Đorđević, 2016).
Obogaćena sredina za darovitu decu je zanimljivija, raznovrsnija, stimulativnija, a obrazovni nivo roditelja
ima snažnu ulogu u razvoju dečijih talenata. Međutim, darovitost se razvija i u siromašnijim i
neobrazovanijim porodicama. Sredina nije obavezno ta koja sama po sebi pozitivno deluje na dete. Pre su to
genetska svojstva deteta koja ga usmeravaju da odabere određene vrste i oblike sredine (Winner, 1996).
Kolangelo i Detman razmatrajući probleme roditelja i porodica darovite dece, ukazuju da postoji velika
potreba za organizovanjem eksperimentalnih istraživanja kao i ponavljanje studija koje se odnose na
integraciju između roditelja i darovite dece. Generalno posmatrano, roditelji su često zbunjeni u pogledu
svoje darovite dece, a ta zbunjenost proizilazi iz njihove nepripremljenosti u pogledu podizanja izuzetnog
deteta–karakteristike postignuća su povezane sa specifičnim karakteristikama roditeljskog i porodičnog
ambijenta. Darovita deca predstavljaju izazov i probleme koji se razlikuju od potreba i zahteva druge dece.
Poseban problem je kada roditelji ne komuniciraju u pogledu onoga što očekuju od darovitog deteta (kada se
na slažu): kada jedan roditelj naglašava napor u pogledu rada, a drugi ističe postignuća. U takvim situacijama
dete može da razvija manipulativne tehnike (Đorđević & Đorđević, 2016).
Roditelji i porodica kao podsticaj razvoju darovitosti deteta

Prisustvo majke i oca tokom odrastanja deteta, roditeljske kompetencije, karakter odnosa majka-dete i otacdete – faktori su koji stoje u osnovi vaspitnih uticaja porodice na dete. Na jačinu i konstantnost tih uticaja
naročito negativno deluje odsustvo jednog roditelja. Nemogućnost ostvarivanja fizičkog kontakta sa oba
roditelja, nemogućnost zajedničkog življenja u istom fizičkom prostoru, direktno ugrožava detetovu
esencijalnu potrebu za sigurnošću koja je naročito ispoljena u periodu intezivnog traganja za vlastitim
identitetom, za šta je neophodna identifikacija sa oba roditelja i identifikacija sa porodicom (Milošević, 1994:
318). Novija stručna literatura sve više ističe shvatanje o darovitosti kao rezultanti posebne kombinacije
naslednih osobina i njihove interakcije sa podsticajnom okolinom. Uz to, poznata je činjenica da se visoki
rezultati u pogledu razvoja darovitosti mogu očekivati samo ako se sa njenim negovanjem započne što ranije.
Ako imamo u vidu ove činjenice, nije teško zaključiti da se među najznačajnijim i najodgovornijim činiocima
razvoja i podsticanja darovitosti nalazi porodica. Veliki broj istraživača koji se bavi fenomenom darovitosti
saglasan je oko jedne stvari, a to je da porodica predstavlja faktor koji je nezamenljiv faktor okoline za ne
samo ukupan razvoj svih potencijala deteta, već i samim tim i darovitost. Porodica to čini tako što stvar
veoma povoljne uslove za razvoj, takođe, stvara različite uslove koje bi deca trebala da koriste na najbolji
mogući način. (Grandić, Letić, 2008 prema Milošević & Vujačić, 2006). Odnos roditelja prema darovitom
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detetu može se posmatrati kao i svi odnosi koji se stvaraju tokom interakcije roditelj-dete, a koji se naziva
gajenje deteta. To je process u kojem su povezana mnoga osećanja koja daju doprinos da taj odnos bude
ambivalentan, dinamičan, razuđen, pun roditeljskih dilemma, strahova, dobrog I lošeg snalaženja kao i
objektivnih I nerealnih procena. Samim tim što darovito dete na najranijem uzrastu ispoljava sklonosti I
interesovanja koja roditelji na tom uzrastu ne očekuju, ovaj odnos čini još složenijim. (Grandić, Letić, 2008
prema Cvijović, 1999).Vreme u koje se darovitost javlja je veoma kritično vreme, jer ako se tada kada se
darovitost pojavi, ona ne primeti i iskorsti može doći do inhibicije potencijala koji se neće ni kasnije pojaviti.
Zbog svega toga veoma je važno da se stvore uslovi i sredina koja je povoljna za razvijanje datih potencijala u
vreme njihovog pojavljivanja. Uslovi i aktivnosti koji su odgovarajući trebaju da kod dece probude uspavane
stvaralačke sposobnosti koje ne moraju da se jave u isto vreme kod sve dece. Sama priroda date darovitosti
nameće potrebu da se podstiče kroz stvaranje povoljnih uslova i okolnosti. Što su uslovi i okolnosti bolje,
darovistost će biti sve više i više izražena. (Grandić – Letić, 2008, prema Nikolić, 1998).
Kada govorimo o porodici kao faktoru podsticanja darovitosti, potrebno je razmotriti tri bitna pitanja. Prvo se
ogleda u porodičnoj podršci ukupnom razvoju deteta, drugo je problem otkrivanja darovitosti na određenom
uzrastu i treće se sastoji u daljem usmeravanju i podršci razvoju darovitosti (Nikolić, 1998). Pojedini autori
smatraju da je na predškolskom uzrastu neophodno stimulisati ukupan opšti razvoj, u čemu su roditelji
najodgovorniji. Pošto razvoj na tom uzrastu treba da ima globalni karakter, podsticanje treba da ga u tome
sledi. Svakako, uloga porodice se ne sme i ne može svesti na blagovremeno otkrivanje određenih potencijala
deteta. Daleko je važnije njihovo dalje razvijanje i usmeravanje. Osnovna pretpostavka za to jeste stvaranje
odgovarajućih uslova, i fizičkih i psiholoških, za njihov dalji razvoj i usavršavanje. Ako se to zna, postavlja se
pitanje da li su i u kojoj meri roditelji sposobni da udovolje zadacima razvoja i usmeravanja darovitosti, s
obzirom na potrebna stručna znanja? Čini se neophodnim podrška šire društvene zajednice porodici, posebno
škole, kako bi ona, u uslovima u kojima funkcioniše, lakše ostvarila svoje zadatke u vaspitanju uopšte, pa i u
vaspitanju darovitih (Nikolić, 1998). Uspešnost u radu sa darovitom decom zahteva poznavanje njihovih
potreba i interesovanja. Darovita deca imaju specifične potrebe. Poznavanje potreba darovitih omogućava
pravilno i dobro odmereno podsticanje i odabiranje onih sadržaja i programa koji će omogućiti oslobađanje
dečjih potencijala. Dobro odmereni su oni programi koji su na nivou detetove darovitosti i talenta (Đorđević,
1996). Darovita deca i njihovi roditelji često se suočavaju sa zaostajanjem u učenju, perfekcionizmom,
stresom, rivalstvom između braće i sestara, neprihvatanjem od strane vršnjaka, usamljenošću, velikim
šansama i akceleracijom. S obzirom na to, roditeljima je potrebna podrška u vođenju deteta kroz navedene
situacije. Većina problema sa kojima se suočavaju roditelji darovitog deteta proizilazi iz odsustva plana
saradnje između porodice i škole, posebnih programa za darovite i neadekvatne komunikacije sa
nastavnicima. Da bi se ostvarila adekvatna saradnja između roditelja i nastavnika neophodno je da obe strane
komuniciraju na način koji podrazumeva asertivnu interakciju, aktivno slušanje i razumevanje (Nikolić,
1999). Roditelji darovitih su preduzimljivi: oni pružaju primer i postavljaju vrlo visoke standarde, ali imaju i
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visoka očekivanja u pogledu postignuća. Za ostvarivanje visokih postignuća je gotovo po pravilu potrebno da
bar jedan od roditelja bude uzor velikog radnika i da natera dete da naporno radi. U našoj kulturi češće je
majka ta koja podstiče dete. Roditelji dece koja su prepoznata kao darovita veruju da rad dolazi pre igre. Ne
odobravaju gubljenje vremena, nemarno obavljanje poslova i izbegavanje odgovornosti. Oni sami pružaju
primer tih vrednosti tako što naporno rade i što slobodno vreme provode aktivno. Roditelji moraju da rade
ono što propovedaju. Roditelji koji decu teraju na postizanje uspeha, a koji nisu radni, imaju znatno manje
uticaja na postignuća svoje dece od roditelja koji, osim što imaju visoka očekivanja, sami ostvaruju značajna
postignuća. Međutim, osim što postižu lične uspehe, roditelji moraju imati vremena i za svoju decu. Potrebno
je naglasiti i to da kada se roditelji previše angažuju, forsiraju do krajnosti, i kada vole uspehe svoje dece više
nego samu decu, darovita deca su u opasnosti od odustajanja (Winner, 1996).

Obogaćena sredina i darovito dete
Pedesetih godina sprovedena su istraživanja koja su bila vreoma značajna za otkrivanje darovitih pojedinaca
kao i za sam pedagoški tretman sa njima. Na početku ovog veka darovitost se smatra ne samo ličnom, već i
društvenom potrebom. Zbog svega toga, proučavanje razovja darovite dece kao i mladih i podsticanjem
njihovih sposobnsoti, talenata I interesovanja. Sve više približava se proučavanje razovja odraslih stvaralaca.
(Grandić, 2008).
Efikasna porodična okolina mora osigurati zadovoljenje četiri osnovne potrebe darovitog deteta:
 potrebu za ljubavlju i sigurnošću,
 potrebu za novim iskustvima,
 potrebu za postizanjem uspeha,
 potrebu za osećajem odgovornosti i nezavisnosti (Struza – Milić, 2008).
Izostajanjem neke od navedenih potreba, stvaralačke sposobnosti se neće moći iskoristiti. Tako dolazimo do
zaključka da roditelji imaju veliku odgovornost, u fazi stvaralačke sposobnosti da stvore okolinu za učenje i
razvoj koja će u prvom redu pomoći razvoju motivacije. Iz tog razloga se navodi nužnost da roditelji pokazuju
samopouzdanje i emocionalnu toplinu, pozitivne stavove prema učenju, obrazovanju, znanju, visoka
očekivanja od sebe i svoje dece, interes za uspeh deteta (prate razvoj i rezultate, pokazuju poštovanje za trud i
uspeh deteta, ohrabruju, ispravljaju, nude primenjuju demokratske, ali jasne metode disciplinovanja (zahtevi su
u obliku logičkih objašnjenja, dosledni u traženju da se zahtevi poštuju, mere disciplinovanja su blage, nikad
fizičko kažnjavanje).
Efikasni roditeljski angažman nije sama količina zajednički provedenog vremena, nego stil. Osnovni stil
podučavanja koji je karakterističan za roditelje darovite dece jeste stavljanje težišta na inicijativu i aktivnost
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deteta. Darovita deca su svakako napredna s obzirom na svoj uzrast, ali kategorija darovitosti ponekad se
proteže od one dečije čiji je razvoj blago napredan, do one čiji je razvoj zapanjujući.
Mogu se razlikovati barem tri nivoa unutar kategorije darovitosti: umerena darovitost, ekstremna i tzv.
vunderkindi. Blum je proučavao porodice sa darovitom decom i uočio kako su se roditelji budućih pijanista
gotovo uvek i sami bavili muzikom, aktivno (svirajući samostalno) ili pasivno (odlazeći na koncerte i slušajući
muziku kod kuće). Roditelji su kod većine inicirali muzičko obrazovanje. Kod likovne umetnosti stvari stoje
nešto drugačije. Roditelji uglavnom nisu bili sami umetnici, polovina njih je posećivala muzeje, četvrtina je
umetnost smatrala vrednom, a ostala četvrtina nije mnogo cenila umetnost. Poruka koju su prenosili deci bila
je samoispunjenje, a ne akademska dostignuća (Winer, 2005: 154). Savremene tendencije u proceni dece sve
više zastupaju potrebu višestruke procene kao i manje formalizovane postupke procene, u koje se ubraja
studija slučaja i korišćenje neformalizovanih izjava i mišljenja zainteresovanih promatrača u životnom
kontekstu odrastanja deteta (Cvetković, 2002).

Zaključak
Darovite pojedince zaista nije uvek lako prepoznati. Na prvom mestu je nepokazivanje sposobnosti iz brojnih
razloga. Ipak, podstaknuti i razvijati darovitost nikada nije kasno. Podsticanje darovitosti se izjednačava sa
brojnim aktivnostima koje bi trebalo preduzeti svi koji žele da deca neguju svoje sposobnosti, a one se
ogledaju u sledećem: pružanje uslova i materijala deci za rad, pomoći im ako im nešto nije jasno, truditi se uvek
biti u koraku s njihovim svetom i tako pratiti njihov napredak. Neprocenljivu štetu za jedno društvo čini upravo
neprepoznavanje, a nadalje zanemarivanje i neadekvatan pristu u radu sa darovitim pojedincima. Za
napredak jednog društva je neophodan stvaralački kadar, iz razloga što su intelektualne sposobnosti
najdragoceniji društveni kapital. Potrebno je naglasiti da je od suštinskog značaja negovanje fenomena
darovitosti, iz razloga što je mali broj darovitih pojedinaca koji mogu da se izbore sa svojim specifičnostima i
razlikama, posebno ako ih okružuje nerazumevanje i neprihvatanje. Zanemarivanje darovitih ne predstavlja
samo njihovu ličnu tragediju već tragediju čitavog društva, imajući u vidu da su znanje i sposobnosti
najznačajniji činioci u savremenom shvatanju društvenog razvoja. Još nešto što je potrebno naglasiti je da je
prevaziđeno mišljenje da daroviti pojedinci bez obzira na spoljašnje uticaje iz svoje okoline, uvek uspeju da
se izdignu i realizuju svoje potencijale jer rezultati pojedinih istraživanja govore drugačije. Naime,
istraživanja govore o tome da se darovitost mora negovati i podsticati i na taj način doći do optimalnog
nivoa razvoja darovitih pojedinaca.
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Музички инструменти у раду са децом
Анђела Илић
Драгослава Јаковљевић
Висока школа струковних струдија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу
Резиме:
Музички инструменти све до данас много су се променили, неки од инструмената веома су сложени за
свирање. Управо због те сложености, Карл Орф који је љубитељ инструмената, дошао је на идеју да
инструменте поједностави (прилагоди деци), и самим тим деци привуче пажњу, иако нису „чудо од
деце“. Дакле да се развија љубав према музици и естетском укусу музике. Али ако се тај ниво подигне на
професионалано, како диригент треба да ради са децом. Применом савремене технологије је
омогућило, олакшало, и модеризовало ток активности.
Кључне речи: музички инструменти, дечји инструментаријум, улога диригента, музика и савремена
технологија

Увод
Средином XIX века јавља се мисао о постанку музике. Наводно, сматра се да музика и игра имају
заједничко порекло. Суштина музике да она настаје у колективу и за колектив, и да код слушаоца и
гледаоца не мања интензитет доживљаја.
„Музика је одувек била једна од основних духовних потреба човека, којом је он исказивао своја
осећања и размишљања“ (према: Ђурић, 2008: 2). Народа је првенствено користио музику која је била
повезана повезана са радним процесима и магијом. Вршили су одређене ритуале који су
подразумевали песму и игру. Песмом су призивали оно што желе да им се догоди: киша, лепо време
или успех у лову. У оваквим песмама постојао је склад између речи и тона. Мелодија је била
једноставна, динамички равна, малог обима, и увек на истој висини, а понављања бесконачна. Оваква
музика је пратила ток њиховог свакодневог живота, током рада, као успаванке 1 и пропраћена је
игром. Музика се изводила у колективу уз повезивање речи, игру и мимику.
Све то не би имало смисла без инструмената који су имали веома значајну улогу у музици првобитне
заједнице. За прве инструменте сматра се да су били глас и руке. Касније је ударање длана о длан
замењено рукама о о неки предмет или предметом о предмет. На тај начин настале су удараљке. Прва
верзија флауте која је најчешће прављена од трске, представљала је дувачки инструмент. Како се
друштво развијало, временом су усавршавани сви инстременти: удараљке су обогаћене бубњевима, а у
Африци се појавила претеча панове фруле, Док су најкасније настали жичани инструменти: цитре,
харфе и лире.
Музички инструменти су справе, оруђа и средства помоћу којих музичари свирају и помоћу њих се
изводе музичка дела. Они се деле на: инструменте са жицама (гудачки инстрименти); трзалачке
инструменте; дувачке инструменте (дрвени и лимени дувачки инструменти); удараљке (удараљке са
одређеном висином звука и неодређеном висином тона); интрументе са диркама.Својим залагањем,
Карл Орф је основао дечији инструментаријум тзв. Орфов интрументаријум прилагођен деци. Такође,
са својом женом основао је и школу, са циљем развијања љубави према музици.
Деца и одрасли не истражују музику на исти начин, мала деца реагују на музичке тонове и несвесно
праве разлику у фреквенцију звука, темпу и мелодији. За музички развој код деце пресудан је период
од рођења до 6. године живота. Музика се најчешће везује за уживање и задовољство, и подстицајно

1

Успаванка – песма за лаку ноћ, односно за успављивање.
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делује на целокупан развој детета. Музика помаже у развоју говора, лакше се учи математика, развија
интелект и подстиче социјализацији која је у блиској вези са емоционалним развојем.
Музички инструменти у раду са децом
Године 1895. рођен је Карл Орф у Немачкој. На поклон добио је интересантан инструмент из Африке,
ручно направљен ксилофон од дрвета. Касније се упознао и са мелодијским ударачким инструментима
пореклом из Индонезије под називом Гамелон. Због карактеристика ових инструмената дошао је на
идеју да развије и унапреди инструменте који ће бити приступачни деци. Из тог разлога, одлучио је да
са својом женом оснује школу за гимнастику, музику и плес у Минхену. Предавачи су стално
истраживали нове методе и откривали нове везе између покрета и музике, и по томе је ова школа
била карактеристична. Он је користио инструменте из породице блок – флаута и металофона, као и
широк спектар других инструмената који су били прилагођени дечијим могућностима. Најпознатије
његово дело је Музика за децу. Кроз певање и свирање дечије и народне песме, циљ је био развијање
дечије музикалности и љубави према музици.
Због сложености ових инструмената, у раду са децом користимо инструменте који су једноставнији за
учење и свирање и приступачнији деци и њиховом узрасту и способностима.Такве инструменте
користимо под називом „школски инструменти“ и они не поседују могућности као неки захтевни
инструменти, али за потребе дечијег музичког изражавања они су прихватљиви. Акценат је стављен
на развијање музикалности код деце, откривање талента за музику, неговање и унапређивање истог,
развој интересовања за даље учење, и једног дана за професионално бављење музиком.
У састав Орфовог инструментаријума налази се: фрулица, металофон, звончићи, велики бубањ, даире,
триангл, имамо и сличне инструменте као што су дрвени штапићи, разноврсне звечке и сл. Неке
инструменте васпитачи или учитељи могу сами израдити,а што је још занимљивије, неке од ових
иструмената могу и деца да направе чиме ће неговати и развијати своју креативност.
На предшколском усрасту облици музичких активности подразумевају музичке игре, бројалице,
песме, свирање на дечијим инструментима и слушање музике. Од постављених циљева и задатака
које се желе испунити и неке узрасне групе, одређује се одабир облика музичких активности и
музичких материјала који ће довести до реализације циљева и задатака.
„Најједноставније је да васпитач децу уводи у свет звукова тако што ће почети од запажања и
разаликовања оног што дете окружују (...) да би се тиме побољшала звучна осетљивост, деца увела у
свет оплемењених звукова, разноврсности свет музике. Могуће је започети подстицањем деце да баце
каменчић кестен, кликер или несто друго што им је на дохват руке, у суд с водом, на сто или с неке
висине на под, како би на тај начин сама произвела различите звукове у различитом контексту, и
притом уочавала ратлике“ (Дошен-Добуд, 2005, према: Стојановићу, А, 2013: 140). Ово конкретно се
односи на јаслени узраст и њихов први сусрет са музиком. Али свакако да на тај начин можемо полако
подстицати децу, и касније кренути у озбиљније воде, односно до врхунског свирача.
С обзиром да је предшколско доба период када је дечији развој најинтензивнији, значај музичког
васпитања је у том добу још већи. Правилан музички развој зависи од начина стварања и неговања
музичких способности код деце.
Нису сва деца даровита. Не поседује свако дете осећај и способност за неки виши ниво када је музика у
питању али, на том узрасту, сваки звук који дете направи користећи одређени инструмент
представља важан помак у музичком васпитању. Дете о звуку учи стварајући исти, на најмлађем
узрасту бацањем каменчића, ударањем предмета о предмет,..., а касније користећи приступачне
инструменте као што су металофон, удараљке, звечке, триангл, бубњеви, синтисајзер...
Ови инструменти су углавном присутни у предшколским установама и не захтевају велико знање о
коришћењу. Довољно је показати деци како се користи и одсвирати им неку композицију. Након тога
деца ће, мотивисана сопственом маштом и жељом за упознавањем са новим предметима и појавама,
самостално стварати и истраживати нове звуке.
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Важни поступци у раду диригента дечијих састава
Диригент је онај који управља извођењем музичког дела. Његов посао није ни мало лак, заправо није
лако управљати оркестром, а камоли дечијим саставом. Добром диригенту је потребно правилно
школовање и љубав према музици. Предуслов за, у нашем случају, руковођењем хора, подразумева да
деца морају имати развијене музичке способности. Када је у питању дириговање деци у вртићу или
школи подразумева се да је то далеко од неког професионалног музичког квалитета.
Основна провера музичких способности (према Чинчу, Е, 2010: 100) може се урадити у неколико фаза:
1.
2.
3.

дете ће понављати задате једноставне мелодијске аритмичне и аметричне мелодије;
дете ће понављати задате сложеније мелодијске аритмичне и аметричне моделе;
дете ће понављати задате сложеније мододијске моделе из присуство ритма и метра, а касније
и динамичких варијација као и варијација у темпу;
4. дете ће понављати задате ритмичко – метричке моделе;
5. дете ће самостално отпевати једну њему добро познати музички фрагмент.
Диригент мора поштовати и кораке који претходе раду са децом. Обавезни кораци на самом почетку
рада са дечјим саставима (према Ћинћу, Е, 2010: 101), било да је реч о вокалним или
инструменталним су следећи: 1. избор композиција; 2. индивидуални рад диригента; 3. пробе састава
(рад на савадивању литерарног и музичког садржаја, а затим уметничког обрада). Може да изабере
композицију каје превазилазе могућности састава, и због тога је битно да диригент добро упозна свој
састав, његове могућности и њима се водити. Композиције морају одражавати и жеље деце, добро је
укључити обраде које обухватају покрет, костим и друге ефекте, што свакако мотивисано делује.
Након избора партитура, следећи важан корак јесте њихова анализа. Ово се односи на литерарни
текст, као и на мелодију. Ова етапа састоји се од неколико поступака: увиђање проблема (све
нејасноће везано за текст или мелодију се решавају у овом поступку); партитуру треба прочитати
(одсвирати или одпевати неколико пута); утврђивање диригентске линије (мелодијска линија коју
диригент сам свира из делова постојаћих деоница композиције).
Пре почетка пробе треба имати просторију где ће се одвијати пробе, уједно треба да буде проветрена
и чиста, јер је присуство кисеоника од изузетног значаја за концетрацију. За дечији узраст боље је
организовати чешће и кратке пробе. Како би проба била успешна, добар савет јесте да деца седе у
полукругу, како би диригент видео свако дете, а исто тако како би свако дете могло да види
диригента и да прати његове упуте. Важност се ставља на правилно држања тела и вежбе дисања. И
коначно може да се пређе на обраду мелодије или текста. Мелодија се обрађује, строфа по строфу, део
строфе по део строфе, прво ће диригент отпевати неколико пута сам, затим заједно са децом
неколико пута, а текст се одвија на скоро исти начин као и мелодија.
Диригент мора водити рачуна о пуно фактора у састављању програма. Трајање приредбе, концерта,
представа, јесте сто минута, међутим, када се ради са децом, трајање ће бити и краће. Програм треба
да буде са што више тачака, односно шаролик. Уколико су у програм укључени и инструментални
састави, водиће се рачуна да улазак и излазак са сцене не доведе до превеликих пауза.
Важно је организовати једну или више генеранлих проба, након што се редовне пробе приведу крају и
осмисли програм наступа. На генералној проби се ради на уласку и изласку са сцене, испробавају се
звучење сале, озвучења и светло, сценски ефекти у колико их има. Сваки извођач треба да зна ткз.
маршуту кретања, али ако се ради о деци млађег узраста, помоћиће одрасли. Важну улогу играју и
дечији костими који морају бити функционални, да прати тематику програма, и пре свега удобни. Да
би цела прича заокружила треба рећи да је и сценокрафија битна, исто тако и она мора бити
функционална и креативно урађена.
Грешке се могу направити током изведбе при свирању или певању, али то није битно. Битна је порука
и општи утисак. Деци треба говорити да су добри музичари, бодрити, скренути им пажњу да су вредно
радили, да су програм добро савладали, и све то за шта су се залагали сада треба да покажу на сцени.
Круна рада је управо њихов наступ.
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Оно што не треба да се ради да се одмах након наступа коментаришу грешке, сем општих оцена на
пример: било је добро, били сте одлични, дакле, не у негативном смислу. Ниједно дете не воли да их
неко критикује па ни испред остале деце који нису чланови састава. То треба учинити накнадно,
критику прилагодити узрасту дете
Музика и савремена технологија у васпитно-образовном раду
Појавом савремене технологије и њен брз развој утицало је на човека. „У случају музике то су промене
у начину музичке комуникације које настају због примене високих технологија у области стварања
музике, као и у процесима техничких и економских механизама који владају дистрибуцијом и
извођењем музике“ (Столић-Пивнички, Ј. 2018:72). Припреме васпитача применом технологије је
омогућило, олакшало, и модеризовало ток активности. Али, васпитачи у оквиру музичке активности
нису заборавили на основни задатак, а то је извођење музике од стране свирача.
Употреба савремене тахнологије може имати позитиван и негативан утицај. Позитивност технике и
музике огледа се на слушање и гледање која омогућава приступању како квалитетне музике, тако се
може слушати и она лоша музика. „Лоша“ музика је она која нема естетику, која у себи нема емоције
које треба да буди код човека. Ова музика пласира агресију, насиње и сл. Али струге стране, може
свакако олакшати рад васпитача у припрему музичких активности.
Све више има васпитача који користе тзв. музичку матрицу која омогућава васпитачу да брже спреми
своју активност. Разлог томе јесте што свирање и певање захтева озбиљну припрему и вежбање. Не
треба се превише ослањати на савремену технологију, јер деца воле да виде нпр. инструмент уживо.
Деца воле да виде како васпитач (свирач) барата инструментом. Доживљај је потпуно другачији када
чујете музику преко неке технике него уживо.
Када васпитачу откажу гласне жице, у помоћ долази савремена техника, али, ако технологија изда
васпитача, предност се даје „живом“ свирању или певању.
Уколико не постоји могућност личног упознавања са инструментом, добро би било да уз аудио звук
неке композиције омогућите деци и визуелно упознавање са инструментом, изгледом, начином
држања, емоцијом која та композиција буди код свирача и то кроз видео запис.
У раду са децом увек боље постижете успех у усвајању нечег новог уколико је деци омогућено да оно
што чују могу и да виде.
Закључак
Од првобитне људске заједнице па до данас много тога се променило, како у музици, тако и музичким
инструментима. Познато је да имамо разне врсте музике (народну, духовну, оперу, џез и сл.) Свака
музика је својствена и карактеристична која одише са различитих предела света. Док интруметни
који се разликују по облику, грађи, величини и боји звука, дају посебну мелодију у људском животу.
Рад са децом није ни мало лак. Оно што даје предност у раду са децом јесте креативност и дечија
машта која нема границу. Често децу подцењујемо и ограничавамо њихове способности, а да нисмо ни
свесни да њихова граница је њихова жеља и рад. Када диригент ради у дечијем саставу, он мора да
буде флексибилан и креативан, добар психолог и да кроз своје методе које не морају увек да
фунционишу, подстакне децу да и даље раде и уживају у ономе шта раде, бико да је реч о певању или
свирању. Свецифичност сваког детета и сваке генерације деце доносе нове изазове и нова постигнућа,
како за децу, тако и за самог диригента. На први поглед чини се да је дириговање лак, али процес који
диригент пролази није нимало лак.
На развој музичке способности могу се појавити и негативан утицај. Тада говоримо о случајевима
када родитељи нису музички орјентисани и не излажу активно своју децу музици.
Музичке способности се развијају слично као и говор кроз имитације и памћење ритмова и тонова
песмица, док пљескају или певају у такту музике. Нит која певезује ум и тело јесте музика која
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хармонично функционише. У ритму музике деца док уграју и крећу развијају своју моторику и
самоизражавање, а певањем уз мелодију вежбају своје вокалне способности. Изложеношћу музици
деци помаже да науче, запамте и препознају различите тонове и звуке и значење речи.
Како музика утиче на децу различитих узраста, свакако различито. Мала деца се њишу, поскакују и
пљескају у ритму музике коју слушају. Деца у вртићу певуше њима познате мелодије док се играју.
Ученици у основној школи на часовима музичког певају у хору и уче да свирају барем један музички
инструмент. Тинејђери уживају у музици својих омиљених бендова и склапају нова пријатељства са
вршњацима са која деле исти музички укус и интересовања. Помоћу музике они се изражавају.
Музика деци омогућава развијање комуникације кроз музику и у музици; подсицање развоја
апстрактног мишљења; јачање интелектуалних процеса личности (психичких и физичких);
подстицање процеса социјализације; неговање говора као основе израза и комуникације и као
почетног корака ка природном, правилмон и интонативно прецизно певање.
„Човек који нема музику у себи, и који није дирнут хармонијом складних тонова, способан је за издају,
превару, пљачку; побуде су му у души тмурне као ноћ, осећања мрачна као Ереб. Немој да верујеш
таквом чевеку! Слушај музику!“ – В. Шекспир

Литература

-

-

-

Деспић, Д. (1979). Музички инструменти. Београд: Универзитет уметности у Београду.
Ђурић, О. (2008). Водич кроз историју музике: уџбеник за средње школе, - 3. изд. Београд:
Доминанта.
Исаковић, С. Уметничка музика у виртуелном свету мултимедија. Објављено у часопису
Communication Management Quarterly: Часопис за управљање комуникацијем 27, стр. 5457.https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7405/2013/1452-74051327051I.pdf
(преузето; 22.04.2020).
Стојановић, А. (2013). Основи педагогије јасленог узраста. Вршац: Висока школа
струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“.
Столић-Пивнички, Ј. (2018). Сукоб и/или колерација савремене технологије и „живог“
извођења у оквиру мизичкких активности – предности и мане. У Зборник радова са
међународне конференције „Савремени изазови у образовању и васпитању – дидактички
аспекти“. Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило
Палов“ https://www.uskolavrsac.edu.rs/wp-content/uploads/2018/12/ZBORNIK-Savremeniizazovi.pdf (преузето: 22.04.2020).
Чинч, Е. (2010). Основи рада са дечијим музичким саставима. Вршац: Висока школа
струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“.
Чинч, Е. (2013). Музички практикум. Вршац: Висока школа струковних студија за
образовање васпитача „Михаило Палов“.
https://kupdf.net/download/istorijamuzike_59db13d208bbc5247e434a25_pdf(преузето:
19.04.2020).

105

CONTEMPORARY CHALLENGES IN EDUCATION

Dokumentovanje dečjeg razvoja
Sanja Albulj
Tijana Stanimirov
Milica Krasavčević
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac
Rezime
Prvi korak u radu bio je upoznavanje i edukacija za primenu određenih tehnika i instrumenata posmatranja.
Suočili smo se sa problemom: kako posmatrati, pratiti, koju formu za prikupljanje i dokumentovanje dečjeg
razvoja izabrati, šta sve može biti sadržaj portfolija, šta raditi sa prikupljenim materijalima.
Ključne reči: posmatranje, portfolio, dečji razvoj.

UVOD
Pedagoška dokumentacija prvenstveno služi vaspitaču kao neposrednom realizatoru vaspitno-obrazovnog
procesa i obuhvata: planiranje, praćenje razvoja dece, evaluaciju sopstvenog rada, saradnju sa porodicom i
lokalnom zajednicom.U pedagošku dokumentaciju upisuje se program negei vaspitnog rada. Takođe se
zapisuju i posebne aktivnosti za podsticanje psihičkog i fizičkog razvoja dece, zatim gde i kako se planiraju i
sprovode aktivnosti vezane za realizaciju nege i vaspitnog rada, zatim zapažanja o vaspitnoj grupi kao i
sadržaji saradnje sa porodicom. Pedagoska dokumentacija se vodi na novou (Kamenov, 2006):
Portfolio je kolekcija uzoraka koji pružaju informacije o razvoju i napredovanju deteta i dokumentuju ga.
Može se smatrati zbirkom detetovih postignuća. Potiče od francuske reči portfeullešto znači hartija od
vrednosti. U vaspitno-obrazovnoj praksi za vaspitača vrednosti predstavljaju dečji produkti, materijali,
dobijeni podaci o deci, njihovim roditeljima i procesima učenja i razvoja. Za razliku od dosijea, koji sadrži sve
dečje radove, portfolio je prečišćen izbor radova, onih koji pokazuju napredovanje, dostizanje određenih
razvojnih nivoa i ličnih sposobnosti i veština. Portfolio može imati formu albuma, fascikle, registratora, kutije
u koje se stavljaju sledeći „dokumenti“ o detetu (Kamenov, 2006):
-

dečji radovi: crteži, mali projekti i ostali produkti dečje aktivnosti koji pokazuju ostvarene ishode i
dostignut nivo razvoja neke osobine i sposobnosti deteta;

-

fotografije i fotokopije produkta produkata dečje aktivnosti;

-

fotografije koje ilustruju angažovanje i posebno uživanje deteta u aktivnosti;

-

fotografije deteta na početku i na kraju godine;

-

ček liste;

-

audio i video zapisi;

-

anegdotske beleške, zapažanja vaspitača;

-

lista omiljenih pesama, priča, knjiga i igara;

-

beleške o verbalnim iskazima deteta u toku i na kraju aktivnosti, njegovim komentarima, odgovorima
kojima je opisao svoje iskustvo;

-

radovi koje dete samo bira za portfolio, oni koje dete voli i smatra posebno vrednim (od deteta treba
tražiti da samo izabere radove i pribeležiti njegova obrazloženja izbora).
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Za svako dete otvara se posebna fascikla u kojoj stoje svi podaci koji su vremenom, na različite načine
sakupljeni. Vaspitač na osnovu materijala može da ispituje razvoj deteta tokom vremenskog perioda (zrelost i
posebne veštine) i pomaže vaspitaču da odredi pojedine ciljeve za dete. Predstavlja i način samoevaluacije i
evaluacije razvoja programa. Fleksibilan je i dinamičan, pokazuje vaspitaču tako i detetu „gde se sada nalazi“ ,
pruža neophodne informacije i mogučnosti za unapređivanje daljeg razvoja. Svaki portfolio je unikat.
Portfolio dokumentuje napredovanje dece i olakšava planiranje.Predstavlja zbirku različitih materijala
sastavljenih u određenu svrhu (Kamenov, 2006).
Portfolio, kao dečja „lična karta“ izrađuje se u saradnji sa roditeljima. Uglavnom, roditelji ukrašavaju prvu
stranu ili korice portfolija, a zatim se u njega dokumentuju i čuvaju radovi koji pokazuju napredak u
određenom razvoju, zanimljivi ogovori dece na pojedine teme, njihove omiljenr pesme i slično. Ček liste su
jedan od bitnijih delova portfolija, jer pokazuju napredovanje dece po aspektima razvoja. Na osnovu ček listi,
dečjih radova i dečjeg učešća u aktivnostima, vaspitač može da planira dalje aktivnosti i celokupan plan rada
sa decom u grupi. Vrste portfolija koje mogu da postoje u vaspitnoj ustanovi su: portfolio grupe, vaspitača,
svakog deteta, kao i portfolio stručnih saradnika. U portfoliju vaspitača nalaze se, pre svega, osnovne
informacije o vaspitaču, poput datuma rođenja, matičnog broja, grada rođenja i slično. Pored toga, ono što je
od bitnije važnosti, jeste stručno usavršavanje vaspitača. Pod stručnim usavršavanjem se podrazumeva
odlazak na različite seminare, učešće u stručnim aktivima vaspitača, učešće u projektima, drzanje predavanja
vezanih za struku. Postoji i drugi naziv za portfolio, a to je jaslenica. Jaslenica se odnosi na mlađi tj jasleni
uzrast. Ona je uglavnom napravljena po principu knjige, gde se popunjavaju podaci o deci, roditeljima, postoje
slobodna mesta za dečje crteže, otiske i slične radove. Pored toga, beleže se podaci o tome koliko deca spavaju
u toku dana, sta najviše vole da jedu, da li znaju da hodaju, čime najviše vole da se igraju, kako se druše sa
ostalim drugarima. U jaslenici,pored podataka o deci postoji i deo u kome se vaspitači obraćaju roditeljima, sa
ciljem da ih upoznaju šta će se pisati u portfoliju i koja je njegova svrha. Pored toga, vaspitač roditelje
usmerava i obaveštava o pojavama i situacijama koje se mogu dešavati u toku boravka u vrtiću, poput plača,
odbijanja hrane, nespavanja i slično, kao i o rešavanju i prevazilaženju istih. Pored zapažanja vaspitača i
roditelji u portfolio ili jaslenicu pišu svoja zapažanja o detetu, njegovom rastu i napredovanju, funkcionisanju
kod kuće, slaganju sa roditeljima, komunikaciji sa roditeljima.Roditelji mogu da napišu svoje utiske, o tome
kako su zadovoljni radom, napredovanjem deteta, dodaju neke svoje predloge za rad sa detetom u toku
narednog perioda (Jovanović, 2006).

SISTEMATSKO POSMATRANJE
Proces posmatranja obuhvata sve učesnike i događanja u grupi. Vaspitač posmatra pojedino dete, grupu i
posredno sebe. Posmatranjem stičemo uvid u stvarno dešavanje i obezbeđujemo uslove za korišćenje
iskustva u neposrednoj budućnosti. Posmatranje daje značenje onome što se događa i daje osnovu za kritičku
refleksiju, odnosno samoevaluaciju i evaluaciju. Proces posmatranja obezbedjuje potrebne informacije o
detetovoj interakciji sa vršnjacima,odraslima i materijalima i tanane razlike koje mogu biti veoma važni
indikatori.Posmatranje se vrši dosledno i detaljno.(Šain, 2012). Sve što uočimo treba da evidentiramo u
dnevnik realizacije. Ove podatke vaspitač razmenjuje sa roditeljima, ali i sa članovima PU koji su takođe
zaduženi za pravilan i pre svega normalan razvoj dece (pedagog,psiholog).Posmatra se ponašanje i razvoj
vaspitne grupe u celini, ali i svakog deteta pojedinačno. Značajan je odnos vaspitača i dece, ali je važno i to
kako deca reaguju jedni na druge. Značaj za posmatranje ima i evaluacija- što podrazumeva posmatranje da li
je određena aktivnost dovela do rezultata. Sistematsko posmatranje je najznačajnija tehnika kojom vaspitač
dolazi do podataka na osnovu kojih planira i procenjuje svoj rad. Protokoli sistematskog posmatranja su izvor
podataka koji vaspitaču omogućuju da sagleda stvarnu situaciju u grupi i da polazeći od realne situacije (a ne
samo svojih ideja i predstava), planira i procenjuje rad. Sistematskim posmatranjem vaspitač dolazi do
informacija i podataka o:
-

ponašanju dece;

-

načinu na koji deca uče;

-

oblicima njihovog grupisanja u igri;
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-

načinu na koji koriste prostor, materijale;

-

načinu na koji svoje ideje pokušavaju da ostvare kroz aktivnost;

-

produktima dece;

-

njihovoj međusobnoj saradnji;

-

načinu na koji tumače svoje namere.

Sistematsko posmatranje se razlikuje od početkog snimanja nivoa grupe na samom početku rada sa grupom.
Stalno posmatranje je kontinuirani proces dolaženja do podataka o deci, analiziranja, tumačenja i
ponovljenog tumačenja podataka kako bi plan rada vaspitača bio odraz realne situacije u grupi i kako bi
vaspitač svoj plan poučavanja uskladiosa načinom na koji deca uče. Sistematsko posmatranje ne znači
pasivnost vaspitača. Vaspitač pre posmatranja dece mora da odredi cilj i svrhu posmatranja, da konstruiše
instrument i da planira šta će sa dobijenim podacima u daljem radu. I samo posmatranje, mimo pripreme i
analize podataka je, učesničko ponašanje, jer je vaspitač deo grupe i učesnik stalnih dešavanja. Učesničkim
posmatranjem vaspitač dolazi do istinitijih i pouzdanijih podataka o ponašanju dece od bilo koje druge osobe
koja bi došla kao posmatrač „sa strane“. Takođe, s obzirom da poznaje decu sa kojom radi, vaspitač, u
učesničkom posmatranju može uočiti mnogo toga što ne bi bilo moguće videti u kraćem posmatranju. U
zavisnosti od cilja i svrhe posmatranja, vaspitač odlučuje o tome da li će posmatrati jedno dete ili grupu dece i
bira instrument kojim će se koristiti.
Ček lista je instrument sistematskog posmatranja, praćenja i procenjivanja određenih aspekata razvoja. Ček
lista je tabela, odnosno lista unapred planiranih kategorija za koje ćemo utvđivati da li u ponašanju postoje ili
ne. Ovim instrumentom možemo relativno brzo doći do kvantitativnih podataka o tome da li nešto postoji u
ponašanju dece, u aktivnostima odraslih ili u okruženju. Potrebno je da unapred definišemo kategorije ili
asprekte pojave koju pratimo. Zatim, beležimo pojavljivanje tih aspekata, bez definisanja vremenskih i
prostornih uslova. Osnovni princip pri tome je da se istraživanje vaspitača uskladi sa dečjom igrom i da se
deca ne prisiljavaju da učestvuju u aktivnostima koje predvidi vaspitač da bi došao do određenih podataka o
deci.Pre upotrebe ček listu treba potpuno definisati i odrediti kategorije praćenja sledećim koracima
(Jovanović, 2006):
Obrada podataka dobijenih ček listom zahteva najpre prebrojavanje i pregled onoga što se pojavljuje u
ponašanju i onih aspekata koji ne postoje. Skala procene je instrument sistematskog posmatranja i
precenjivanja koji nam omogućuje da evidentiramo stepen određenog ponašanja ili pojave. Ponašanje koje
posmatramo skaliramo na određenom nivou koji ide od najnižeg do najvišeg ili obrnuto. Posmatrač
procenjuje gde se na ponuđenoj skali nalazi određeni aspekt ponašanja.
Analizom podataka dobijenih skalom procene vaspitač uviđa stepen određenog ponašanja kod deteta. Pošto
se takvi podaci zasnivaju na proceni vaspitača, pouzdanost podataka vaspitač procenjuje ili novim
posmatranjem ili upoređivanjem sa procenama drugog vaspitača u grupi. Podaci dobijeni skalom procene se
saopštavaju svakom roditelju pojedinačno, s obzirom da sadrže i negativne aspekte ponašanja. Podaci o
ponašanju deteta su izvor za dalja istraživanja vaspitača o uzorcima takvog ponašanja, izvor planiranja i izvor,
na osnovu kog vaspitač procenjuje o promenama u ponašanju deteta (Kamenov, 2006). U protokol
posmatranja na osnovu vremenskih uzoraka vaspitač unosi podatke o ponašanju unutar kraćih vremenskih
intervala. Pre posmatranja vaspitač mora odrediti koje će ponašanje posmatrati kao i u kojim vremenskim
intervalima.Vaspitač, korišćenjem ove vrste protokola dolazi do određenih uzoraka o ponašanju deteta (Šain,
2012).
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Zaključak

Pedagoška dokumentacija služi vaspitaču kao neposrednom realizatoru vaspitno-obrazovnog procesa i
obuhvata: planiranje, praćenje razvoja dece, evaluacija sopstvenog rada, saradnju sa porodicom i lokalnom
zajednicom. Pedagoska dokumentacija se vodi na nivou: grupe(portfolio- likovni radovi, evaluacija praćenja i
napredovanja deteta ili grupe) i ustanove (upisnica). Portfolio je kolekcija uzoraka koji pružaju informacije o
razvoju i napredovanju deteta i dokumentuju ga. Može se smatrati zbirkom detetovih postignuća. Sistematsko
posmatranje je najznačajnija tehnika kojom vaspitač dolazi do podataka na osnovu kojih planira i procenjuje
svoj rad (Radijičić, 2010).
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Characteristics of Effective Teachers of Gifted Students
Violeta Stevanoska Bushtreska
University “St. Kliment Ohridski” – Bitola
Faculty of Education - Bitola
Primary Education Studies (1st – 5th grade)
Summary
The core of this study contains a research on the most desirable behavioral characteristics that students wish to
see in their teachers. These characteristics are considered to be the most valued qualities of a teacher.
The study examines and compares answers from students from both primary and secondary schools in two
different municipalities, Prilep and Bitola.
The information is suggested to be collected from ten survey questions about teacher’s characteristics.
It is assumed that open-ended and closed-ended questions give students the opportunity to create the most
desirable teacher’s profile that suits them the most.
With this method, we can discover the most desirable profile of a teacher and the most favorable characteristics
that a teacher should develop.
Key words: characteristics; profile; gifted; talented.
Education is a fundamental component of the human development. There are three aspects of teacher’s
development. 1. The first one refers to emphasizing the overall system of the pedagogical organization and
aspects of the teaching process. 2. The second one refers to the teacher’s overall personality traits. 3. The
third one refers to or specializes in the teacher’s expertise in performing certain pedagogical activities with
different categories of students. A draft document “Quality and equality in the development of human
potential” was presented in Vienna in 1991. The document was later acknowledged by the World Council for
the Gifted and Talented Children.
Enabling adequate support to the gifted and talented children is conditioned by adequate and effective
training of the teachers, which requires providing additional vocational programs for training the teachers. *
The teacher is the most important and inevitable subject in the pedagogical mosaic, most responsible for the
effective realization and achievement of the goals in the education process. *The teacher is the one who can
plan, organize, implement and develop the pace of the methodological-didactic process. * Teaching personnel
who prefer working with the gifted students should initially determine if their characteristics are compatible
with the expectations from the gifted students. * By choosing appropriate teaching methods, the teacher
becomes a crucial component in the development of the thinking process and learning capabilities of the
gifted students. Only gifted teachers can entirely understand gifted students. In this study, we have come to a
conclusion that students prefer teachers who have the following characteristics: human qualities, kindness,
genuineness, good mood, etc.
Presentation and interpretation of the results:
Question 1 - The characteristics of the teachers are crucial for the further development of the gifted and
talented students.
After completing our education, we all remember a unique teacher that we often mention and take as an
example of a brilliant teacher. Teachers have a long-term impact on the lives of their students, but only the
greatest of all are inspiring and life-changing teachers. Without providing a further explanation, we
frequently comment on whether a teacher is good or not. Thus, the opinion is taken as a subjective one.
Despite this subjectivity, if I were to generalize from the follow-up, the outcome and the opinions of
educators, I would single out few characteristics of a good teacher.
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Primary School - Prilep
Question - 3
Question - 4
Question - 5

5 - Students (16%)
11 - Students (35%)
15 - Students (49%)

Questions
Question - 3
Question - 4
Question - 5
Half of the students who took the survey consider that the characteristics of the teacher are important for the
development of their talents.
Music School - Bitola
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

1 Student (2%)
6 Students (15%)
11 Students (27%)
23 Student (56%)

Questions

Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Out of 100 students who took the survey, the majority answered that the teacher’s characteristics are very
important to them.
Students from various grades (2nd grade - 1%, 3rd - 15%, 4th - 31%, 5th - 53%)

Questions

Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Question 2 - Being communicative is the best personality trait.
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Primary School - Prilep
Question - 3
Question - 4
Question - 5

3 Students (9%)
6 Students (18%)
24 Students (73%)

Questions
Question - 3
Question - 4
Question - 5
90% consider that being communicative is the most important characteristic of a teacher .
All activities that teachers provide involve communication. Teachers perform everyday activities by using
verbal and non-verbal communication. Verbal communication includes speaking, while non-verbal
communication is a combination of gestures, facial expressions and body language. A successful
communication results from the combined skills and knowledge that the teacher possesses. The teacher is
responsible for providing ideal circumstances for successful communication.
Secondary School - Bitola
Question - 3
Question - 4
Question - 5

1 Student(4%)
6 Students(24%)
18 Students(72%)

Questions
Question - 3
Question - 4
Question - 5
Students from various grades (3rd grade- 7%, 4th - 21%, 5th - 72%)

Questions
Question - 3
Question - 4
Question - 5

112

CONTEMPORARY CHALLENGES IN EDUCATION

Question 3 – Being a flexible teacher is the most important personality trait.
Primary School - Prilep
Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

4 Students (13%)
1 Student (3%)
3 Students (10%)
11 Students (37%)
11 Students (37%)

The majority of the students consider that it is very important for a teacher to be flexible. Modern ways of
education require changes in the teaching methods, teacher’s capabilities and skills, as well as competency
and in-class performance. Promoting new skills and information is also considered to be significant to the
students.

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Secondary School - Bitola
Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

No Answer (0%)
1 Student (4%)
10 Students (40%)
7 Students (28%)
7 Students (28%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Students from various grades (1st - 7% 2nd - 4%, 3rd - 23%, 4th - 33% , 5th - 33%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

113

CONTEMPORARY CHALLENGES IN EDUCATION

Question 4- Empathy is a very important trait that a teacher should possess.
Primary School- Prilep
Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

3 Students(9%)
3 Students(9%)
6 Students(20%)
10 Students(31%)
10 Students(31%)

The survey also showed that empathy is a one of the desired personality traits.

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Secondary School Bitola
Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

No Answer (0%)
2 Students(9%)
11 Students(47%)
5 Students(22%)
5 Students(22%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Students from various grades (1st grade - 6%, 2nd - 8% , 3rd - 30%, 4th - 28%, 5-th - 28%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Question 5 - Creativity is the most important personality trait of a teacher.
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Teacher’s creativity is a blend the curiosity and the consciousness. Creativity cannot be taught or learned as
we all have it. Creativity happens constantly.
Primary School - Prilep
Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

2 Students(6%)
2 Students(6%)
4 Students(13%)
12 Students(39%)
11 Students(36%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Secondary School – Bitola
Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

No Answer (0%)
1 Student(4%)
8 Students(33%)
7 Students(30%)
8 Students(33%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Students from various grades (1st grade - 4%, 2nd - 5%, 3rd - 23%, 4th - 34%, 5th - 34%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Question 6 - A tolerant teacher contributes the most to the development of talented students.
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A teacher should be tolerant towards all students , support them, and value their differences.
Primary School - Prilep
Question - 1
1 Students(3%)
Question - 2
2 Students(6%)
Question - 3
3 Students(9%)
Question - 4
17 Students(52%)
Question - 5
10 Students(30%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Secondary School - Bitola
Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

No answer (0%)
3 Students(12%)
5 Students(20%)
9 Students(36%)
8 Students(32%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Students from various grades (1st grade - 2%, 2nd - 9%, 3rd - 14% 4th - 45% 5th - 30%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Question 7 - The physical appearance of a teacher is the most important for developing student’s creativity.
Half of the students who took the survey consider the physical appearance of the teacher is important, but not
crucial to the educational process.
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Primary School - Prilep
Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

16 Students (50%)
10 Student (32%)
4 Students (12%)
2 Students (6%)
No Ansewr (0%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Secondary School - Bitola
Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

25 Students (61%)
9 Students (22%)
No Answer (0%)
4 Students (10%)
3 Students (7%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Students from various grades (1st grade - 57%, 2nd - 26%, 3rd - 5%, 4th - 8%, 5th - 4%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question- 3
Question - 4
Question - 5

Question 8 - The expertise level of the teacher is the most important characteristic.
The teacher is always obliged to learn and adopt the material first, and more importantly to find appropriate
methods to convey the material to the students in an interesting way. This may seem to be implied, but it is
not always the case. Unfortunately, there are teachers who are not very interested in learning thoroughly,
constantly progressing, and conveying the study material with age appropriate methods.
Primary School - Prilep
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Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

1 Student (3%)
2 Students (6%)
2 Students (6%)
7 Students (22%)
20 Students (63%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Secondary School - Bitola
Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

No Answer (0%)
3 Students (6%)
6 Students (14%)
11 Students (27%)
21 Students (52%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Students from various grades (1st grade- 1%, 2nd - 7%, 3rd - 11%, 4th - 25%, 5th - 56%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Question 9 - Being ambitious is the most important trait a teacher should possess.
Ambitious teachers express care and respect, and are responsible for developing positive and professional
relationship with their students and coworkers.
Primary School - Prilep
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Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

No Answer (0%)
2 Students (6%)
9 Students (28%)
5 Students (16%)
16 Students (50%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Secondary School – Bitola
Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

No Answer (0%)
2 Students (5%)
7 Students (18%)
12 Students (30%)
19 Students (47%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Students from various graes (1st grade - 0%, 2nd - 4%, 3rd - 18%, 4th - 19%, 5th - 59%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Question 10 - The high IQ of the teacher is crucial for the development of the talented students.
Most students who took the survey believe that a teacher with a high IQ is important for the development or
their talents.
Primary School - Prilep
Question - 1
1 Student (3%)
Question - 2
No Answer (0%)
Question - 3
4 Students (12%)
Question - 4
13 Students (41%)
Question - 5
14 Students (44%)
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Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Secondary School - Bitola
Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

1 Student (2%)
5 Students (12%)
13 Students (33%)
16 Students (41%)
5 Students (12%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Students from various grades (1st grade - 3%, 2nd - 7%, 3rd - 24%, 4th - 40%, 5th - 26%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Question 11 - Openness is the most important feature that a teacher should posses when working with
talented students.
The majority of the students consider that teacher’s openness is crucial for the success of the talented
students.
Primary School - Prilep
Question - 1
No Answer (0%)
Question - 2
2 Students (6%)
Question - 3
4 Students (13%)
Question - 4
8 Students (25%)
Question - 5
18 Students (56%)
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Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Secondary School - Bitola
Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

No Answer (0%)
2 Students (5%)
7 Students (17%)
19 Students (46%)
13 Students (32%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Students from various grades (1st grade - 0%, 2nd - 5% , 3rd - 15% , 4th - 37%, 5th - 43%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Question 12 - A good teacher should be open towards new ideas.
A good teacher motivates the students to think outside the box, to ask questions, and work diligently and
responsibly. 57% of the students who took the survey believe that they need more encouragement and
support for the development of their talents.
Primary School - Prilep
Question - 1
No Answer (0%)
Question - 2
1 Student (3%)
Question - 3
3 Students (9%)
Question - 4
18 Students (57%)
Question - 5
10 Students (31%)
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Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Secondary School - Prilep
Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

No Answer (0%)
3 Students (7%)
10 Students (24%)
20 Students (49%)
8 Students (20%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Students from various grades (1st grade - 0%, 2nd - 4%, 3rd - 18%, 4th - 52%, 5th - 26%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Question 13 - Personal Authority is the most important characteristics of teachers.
Teachers should be an authority figures. Teachers are qualified and professionally trained to create the
educational process and shape the teaching method.
Primary School - Prilep
Question - 1
No Answer (0%)
Question - 2
No Answer (0%)
Question - 3
9 Students (28%)
Question - 4
9 Students (28%)
Question - 5
14 Students (44%)
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Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Secondary School – Bitola
Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

3 Students (7%)
7 Students (18%)
11 Students (28%)
16 Students (40%)
3 Students (7%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Students from various grades (1st grade - 4%, 2nd - 6%, 3rd - 28%, 4th - 35%, 5th - 27%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Question 14 - Giftedness is conditioned by high intelligence.
Half of the students who took the survey believe that all different characteristics of a teacher contribute to the
further development of the talented students.
Primary School - Prilep
Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

No Answer (0%)
1 Student (3%)
7 Students (23%)
13 Students (42%)
10 Students (32%)
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Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Secondary School - Bitola
Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

2 Students (5%)
6 Students (15%)
11 Students (28%)
12 Students (31%)
8 Students (21%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Students from various grades (1st grade - 3%, 2nd - 10%, 3rd - 26%, 4-то: 35%, 5th - 26%)

Questions

Question - 1
Question - 2
Question - 3
Question - 4
Question - 5

Conclusion
A good teacher is close to the young people, understands their needs, problems and joys, and in a certain way
lives their life. This way of live extends the teacher’s youth. The teaching profession itself brings them
pleasure and most of the teachers speak about their jobs proudly. They also often mention the enjoyable
feeling that comes from working with young people.The positive and negative characteristics of the teachers
are not a priority but are as important as the teacher’s competence. If the teacher has a pleasant personality,
but is incompetent, he/she cannot present giftedness as a talent. The survey showed that empathy is
considered to be important.
All teachers’ characteristics are important, and in their own particular way, each characteristic contributes to
the development of the talented and gifted students.Students from the Secondary Music School who took the
survey are considered to be the most competent to answer questions about talents and giftedness- 90 % of
the students answered that the best characteristic of a teacher is being communicative, so we accepted that
opinion as a correct one.
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We suggest certain recommendations to all those who have gifted and talented children / students in the
family, the classroom and in their surroundings:
• Understand the hypersensitive need for knowledge.
• Allow them to live in the world of children's imagination.
• Give them freedom of choice within the boundaries of everyday life, they will find the options themselves.
• Everything can be postponed, except for love. (Smiljana Grujic-psychologist, Djokovic Foundation).
• Pay close attention to their high perfectionism due to the limitation of their aspirations.
• Don't offer your perspective on what is happening; talented children live in a different reality than yours.
•In cooperation with the child, maintain their educational, emotional, and other needs through verbal or
media communication.
•Under no circumstances avoid the child’s questions; no matter how unexpected they are for you.
• Be fully understanding to the high intellectual energy and the inability to adequately satisfy that energy, as
it can be the cause of inadequate episodic reactions.
• Offer the child intellectual stimulation in the given circumstances.
• If there is an opportunity, organize media communication with children of the same intellectual age.
• Certain psycho-somatic reactions can also be the result of hypersensitivity and concern for the world
around them.
•Talented children can easily express, verbalize or satisfy their emotions thought play.
• At those moments, allow the games to be the first option to keep the children occupied.
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Didaktički instrumentarijum u integrisanom kurikulumu u vrtiću
Milica Petrović
dr Danica Veselinov
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” Vršac
Rezime
Rad se bavi teorijskim tumačenjima ključnih postavki integrisanog kurikuluma i aplikativnim primerima iz
prakse u radu sa decom u vrtiću. Integrisani kurikulum obuhvata različita područja znanja koja su povezana
zajedničkom temom i tako uvažavaju interesovanja deteta. Kao takav, predstavlja prekretnicu u vaspitanju i
obrazovanju dece jer integriše sadržaje iz realnog života i svih vaspitno-obrazovnih oblasti, i time predstavlja
sinergiju razvoja, učenja i nege dece u predškolskim ustanovama. Uz to, integrisani kurikulum pruža detetu
mogućnost izbora i daje mu prostor rasta i razvoja kroz ispoljavanje svih svojih potencijala bez pritiska okoline.
U integrisanom kurikulumu dominantan je projektni pristup učenju, koji omogućava fleksibilnost učenja u
životnom okruženju, iskustveno učenje, fokusiranje na pitanja i probleme koji su važni onima koji uče. Projektni
pristup učenju i integrisani kurikulum u vrtiću omogućavaju upotrebu veoma bogatog didaktičkog
instrumentarijuma, i kombinovanje tzv. tradicionalnih metoda sa heurističkim metodama i metodama za
podsticanje kreativnosti.
Ključne reči: integrisani kurikulum, projektni pristup učenju, didaktičke strategije i metode, vaspitnoobrazovni rad, deca.
Summary. The work deals with theoretical interpretations of key settings of the integrated curriculum and applied examples
based on practice in working with children at the kindergarten. The integrated curriculum covers different areas of knowledge that are
related to a common theme and thus respect the interests of a child. As such, it represents a turning point in the upbringing and education of
children because it integrates content from real life and all educational areas, and thus represents a synergy of development, learning and
care of children at preschool institutions. In addition, the integrated curriculum gives a child an opportunity to choose, and gives him space
to grow and develop through the manifestation of all its potentials without the pressure of the environment. An integrated approach to
learning is dominant in the integrated curriculum, which enables the flexibility of learning in the living environment, experiential learning,
focusing on issues and problems that are important to those who learn. The project approach to learning and the integrated curriculum in
the kindergarten enable the use of very rich didactic tools, and the combination of the so-called traditional methods with heuristic methods
and methods to encourage creativity.
Keywords: integrated curriculum, project approach to learning, didactic strategies and methods, educational work, children

Uvod
Pojam teorija označava promišljeno i uopšteno znanje o pojavi, ona je hipoteza koja se potvrdila. Mnogobrojni
istraživači bavili su se programiranjem vaspitno-obrazovnih delatnosti, i tako je stvoren fond konzistentnog
znanja o tom području, što je dovelo do ispravnosti teorije kurikuluma.
Teorija kurikuluma nastala je i afirmisala se u Americi u prvoj polovini XX veka, zatim se ta teorijska misao
prenela u Evropu, gde se njen pun potencijal ostvario tokom 60-tih i 70-tih godina XX veka, i tada postaje
vodeća teorija u vaspitano-obrazovnom sistemu. Teorija kurikuluma, obogaćena evropskim pedagoškim
vrednostima pronalazi svoje mesto i u drugim evropskim zemljama.
Reč kurikulum, međutim, ima svojih korena jos u srednjem veku (V-XV veka), poreklom iz latinskog jezika,
reč curriculum značila je tok, sled kretanja do najpovljnijeg rezultata ili cilja, a u školskom smislu opseg znanja
i veština, a to se odnosilo na sedam slobodnih veština i sedam viteških veština. U novom veku (XVI i XVII vek)
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shvata se kao redosled učenja nastavnih sadržaja prema godištima, što je poistovećivano sa nastavnim
planom i programom. Ali je kurikulum okvir, a nastavni plan i program su dokumenti.
Volfgang Ratke, Jan Amos Komenski, Johan Hejnrih Pestaloci i Johan Fridrich Herbart su najznačajnije ličnosti
koje su imale utičaj na razvoj kurikulumskog mišljenja.
Pojavu teorije kurikuluma „treba smatrati revolucijom oblasti pedagogije i početkom njene stvarne
modernizacije u pogledu teorijskog značenja novog pristupa“ vaspitano-obrazovnim sadržajima. Teorija
kulikuluma donela je „preokret u razumevanju konstrukcije nastavnih planova i programa“ (Marč, 1994).
Različita determinisanost kurikuluma
U knjigama se nalaze različite definicije značenja kurikuluma. Različite definicje kurikuluma razumeju se u
različitom tumačenju njegovih ciljeva, svrha, namena odnosno vrsta i područja delovanja, različite teorijske
orijentacije koje grade kurikulum i slično, sve te različitosti najčešće prave različe u osnovnim polazištima,
filozofskim i političkim promišljanima, vrednosnim orijentacijama i sl. Iz širog spektra različitih tumačenja
kurikluma i njegovih karakteristika izdvajaju se nekoliko definicija:
Određeni autori (Slunjski 2011) kurikulum poistovećuje sa pojmovima nastavni plan i program, a drugi
govore kako te pojmove nije moguće izjednačiti. Ovi drugi kažu da poistovećivanje kurikuluma sa planom i
programom vodi ka realizaciji koja isključuje sve što nije prethodno planirano ili predviđeno, a to je u vezi sa
ciljevima vaspitno-obrazovne prakse. Zbog toga neki autori govore da su nelinearnost, nepredvidivost i
istraživačka priroda u kurikulumu neizbežni i preko potrebni.
Pojedini autori definišu kurikulum unutar određenih, zadatih vremenskih okvira, a drugi u stvaranju
kurikuluma ističu važnost vremenske fleksibilnosti. Zbog toga jedan skup autora kurikulum smatra
teorijskom koncepcijom koja se u praksi zajednički gradi odnosno konstruiše i sukonstruiše na temelju
zajedničkog učenja, istraživanja i delova svih aspekata raznih procesa, koji se u praksi neprekidno proverava
dopunuje i menja. Nesumnjivo je da navedena tumačenja kurikuluma prikazuju različito shvatanje njegove
strukture, a u vezi s tim i različito shvatanje metodologije njegove izrade. Sumirajući ove kriterijume, Previšić
(2007) daje sledeće vrste kurikuluma:
Zatvoreni – koji odgovara radicionalnom poimanju plana i programa, čije su karakteristike programiranost i
fiksiranost toka nastave, pri čemu spontanost i neplaniranost u izradi kurikuluma nisu prihvaćeni.
Otvoreni – postoje okviri unutar kojih se program svaralački realizuje, i akcent se stavlja na kreativnost i
inicijativnost dece i vaspitača, spontanost i neplaniranost su prihvatljive.
Mešoviti – postoje kurikulumska jezgra koje vaspitač zajedno sa decom pretvara u izuzetne materijale,
kurikulum je dokument koji u praksi treba oživeti.
Integrisani (interdisciplinarni) – ne postoji stroga podela prema disciplinama, nastavnim predmetima ili
vaspitno-obrazovnim oblastima, već se diciplini međusobno prožimaju i integrišu u stvarni život vaspitnoobrazovne ustanove ili škole.
Integrisani kurikulum i didaktički instrumentarijum
Zastupnici integrisanog kurikuluma temelje svoj stav na postavci udruženja različitih aspekta znanja
povezanih zajedničkom temom koja je interes deteta, kako bi dete učilo iz njega svrsishodnom događaju, a to
će biti boljem razumevanju i trajnosti stvorenog znanja i mogućnosti njegove praktične primene (prema
Wishon, Crabtree, Jones, 1998).
Kada su aktivnosti podeljenje i izolovane, dete se susreće sa delom informacija, što mu otežava razumevanje
informacije ili veštine i korišćenje iste u nekom drugom kontekstu. Ako dete nema mogućnost da vidi
relevantnost neke informacije, neće biti u stanju da je ugradi u svoje znanje niti će umeti kasnije da je primeni
u svojim aktivnostima. Kada je kurikulum kreiran od kolekcija činjenica, deca razvijaju mišljenje na drugačiji
način, kvalitativno inferiornije od onog koje stiče kroz iskustva svojstvena integrisanom kurikulumu.
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Pristalice integrisanog kurikuluma smatraju da sadžaj učenja treba da proizilazi iz različitih područja
povezanih zajedničkom temom koja decu zanima, da su znanja stečena na takav način mnogo kvalitetnija jer
se stvaraju i praktično primenjuju na način i u kontekstu koji za decu ima smisla. Protivnici integrisanog
kurikuluma pozivaju se na to da se ključne veštine i osnovne informacije, tj. sadržaj mogu izgubiti u
kontekstu integrisanog učenja. Oni smatraju da je sigurnije struktuirati vreme i usmeriti realizaciju
kurikuluma na određene aspekte i sadržaje kako se ne bi desilo da se neke važne situacije predvide i
zanemare (prema Wishon, Crabtree, Jones, 1998). Sledeći argument protivnika integrisanog kurikuluma
odnosi se na tvrdnju da se učenje prirodno dešava kroz socijalne interakcije, u kooperaciji s drugima. Autori
Wishon, Crabtree, Jones (1998) izražavaju zabrinutost da ovakav pristup dovodi do promene preterane
zavisnosti vršnjaka jednih od drugih i da to koči razvoj samostalnosti deteta. Ovi autori se zalažu za pristup
učenju od kojeg će vaspitač i dete biti odgovorni za postignuća deteta u procesu učenja.
Slunjski (2001) ističe da je činjenica da se učenje i razvoj deteta predškolskog uzrasta ne odvijaju u
određenim predmetnim oblastima već objedinjeno, jer svaka aktivnost koja podstiče jedan aspekt razvoja
utiče i na druge aspekte. Dolazi se do zaključka da je neprimereno odvajati područje učenja i razvoja tj.
organizovati aktivnosti koje bi forsirale odvojene aspekte, što je slučaj u tradicionalno-obrazovnom radu.
Analitički pristup u ogranizaciji vaspitno-obrazovnog rada, kao jedan karakterističan oblik stare paradigme,
treba zameniti holističkim pristupom, koji obezbeđuje celovit proces nege, vaspitanja i učenja dece
predškolskog uzrasta. „Učenje je holističko ako nudi mogućnost angažovanja svih sedan sposobnosti koje
pojedinac donosi i iskustveno u svrhu isticanja znanja. To su mišljenje, mašta, osećaj, pamćenje, istuicija i
volja“ (Gregori, 2003, prema: Slunjski 2011). Holistički pristup izbegava parcelizovan vaspitano-obrazovni
rad koji ne podržava prirodan proces učenja i koji umanjuju šansu za razumevanje i i formiranje kritičkog
mišljenja.
Integrisani kurikulum obuhvata različita područja znanja koja su povezana zajedničkom temom i tako
uvažavaju interesovanja deteta. Na taj način dete uči svrsishodno, što vodi boljem razumevanju i trajnosti
stečenog znanja, a samim tim i njegove praktične primene (Slunjski 2011). Među literaturom novijeg datuma
pronalazimo postojanje različitih modela integrisanog kurikulima koji je različito imenovan, npr: rad na
projektu, integrisano učenje, koncept tematskog kurikuluma i dr. Čak i pored razlika modela koji naglašavaju
važnost integrisanog kurikuluma, veliki broj autora koji izučavaju ovaj problem smatraju da:
 Kurikulum ne bi treblao da bude dat kao doslovni, unapred definisani plan, nego dati mogućnost deci
i vaspitaču da ih kreiraju i stalno razvijaju;
 Aktivnost treba da obuhvati što više različitih aspekata znanja;
 Naglašava se važnost timskog rada i saradnje vaspitača sa decom;
 Preporučuje se i poželjno je međusobno druženje dece različitog uzrasta, različitih sposobnosti,
znanja i sl;
 Okruženje za učenje i samo stičanje iskustva učenja trebalo bi biti podsticajno konkretno deci
zanimljivo i u skladu sa njihovim uzrastom;
 Vreme bi trebalo biti fleksibilno raspoređeno;
 Naglašava se važnost kolaborativnih odnosa vaspitača i dece, vaspitača sa vaspitačem i vaspitača sa
stručnim timom . (Slunjski, 2001).
Ovakav pristup ne insistira na povezivanju svih aktivnosti u određenom vremenu sa određenom temom koja
bi deci bila interesantna tj. kojom deca žele da se bave. Iste veštine deca mogu bolje razviti aktivnostima u
kojima ima svrhe tj. koje za njih imaju smisla, više nego uvežbavanjem veština izdvojenih iz smislenog
konteksta. Kako bi se detetu omogućilo razvijanje potrebne veštine i znanja, a zatim ih ubaciti u zajednički
okvir, vaspitač bi trebalo najviše pažnju posvetiti pronalaženju načina na koji će pomoći detetu da otkrije
koristi u njegovom socijalnom životu. Veza između naučenog znanja i mogućnosti stalne primene tog znanja
jedan je od najznačajnijih pokazatelja učinka obrazovanja deteta.
Određeni autori smatraju najvrednijim segmentom razvoja predškolskog deteta upravo razvoj njegovih
veština, dok samo poznavanje deteta stavlja u drugi plan. Npr. Schwartz i Robinson smatraju da akumulacija
repertoara veština treba da predstavlja zajedničku osnovu dizajniranja svih predškolskih kurikuluma (Katz
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Chard, 1989). Spisak veština koje dete nauči spontano, ili uz pomoć drugih veoma je dugačak. Oni uključuju
veliki broj fizičkih, socijalnih, komunikativnih i kognitivnih veština.
Značajan broj autora, Pešić, Pavlovski, Koruga, Miljak, Klemenović, Krnjaja, Pavlović Breneselović, smatra da
je pogrešan pristup razvoja veština deteta njihovo posebno izučavanje i uvežbavanje, jer se ono lako može
pretvoriti u dril, dresuru dece. Za razliku od toga, oni naglašavaju i ističu važnost integrisanog stvaranja i
praktičnu primenu veština koje su u stalnom procesu razvijanja (npr. upotreba slova, brojeva i rešavanje
različitih problema i sl.). Ovaj zahtev se prvenstveno odnosi na razvoj socijalnih veština deteta. To se
uopšteno odnosi na sposobnost deteta da inicira i razvija zadovoljavajuće odnose sa drugim, a pogotovo sa
vršnjacima. Veliku važnost razvoja socijalnih veština i umeća u ranom detinjstvu potvrđuju i dokazuju
rezultati novijih istraživanja, koji govore da će neadekvatan rani razvoj minimalnih socijalnih veština,
najverovatnije dovesti do pojave neke od "kategorije rizičnih ponašanja“ u odraslom periodu. Takve
kategorije će se obično vezivati za školski neuspeh, delikvenciju, vandalizam i slične probleme socijalne
prirode. Osnovne su specifičnosti socijalnih veština da se počne razvijati u najrealnijim periodu detinjstva, što
je važno imati na umu tokom kreiranja i pravljenja predškolskog kurikuluma. Razvoj ovih veština
podrazumeva niz vrlo kompleksnih procesa na koje je teško delovati putem formalne instrukcije. Nasuprot
tom,e ta se umeća razvijaju kroz svakodnevne interakcije dece sa njihovim vršnjacima, o kojem svojstvu se pri
kreiranju predskolskom kurikuluma mora voditi računa. O važnosti razvoja dimenzija deteta govore i
autorke Katz, McClellan i Mill (1999), izlažući da je došlo vreme da se tradicionalna adeceda obrazovnog
diskursa proširi s čitanja, pisanja i računjanja i uspostavljanja odnosa. (Katz, McClellan i Mill 1999).
Znanje i učenje u integrisanom kurikulumu
Shvatanje znanja kao epistemološke promene vezuje se za kvalitativnu promenu kognitivnih struktura dok se
znanje kao ontološka promena vezuje za uzajamnu promenu personalnog identiteta i okruženja (Barad, 2007;
Packer, 2009). Integrisani kurikulum se zasniva na shvatanju znanja kao ontološke promene, koje uključuje
naše viđenje sebe, to kako mislimo o sebi, na koji način učestvujemo u zajednici, a ne samo promenu u tome
šta i kako nešto znamo (Barad, 2007). U integrisanom kurikulumu znanje je više od epistemološke promene i
odnosi se na uzajamnu promenu identiteta i zajednice, koja nastaje iz kvalitativne promene učešća u
društvenim aktivnostima u zajednici, „znanje nije ono što se poseduje nego ono u čemu se učestvuje“ (Gradu,
1987: 105; Lave, Packer, 1991). Prema tome, znanje je fenomen koji proističe iz učešća pojedinca u kulturii
proizvod je različitih oblika odnosa i specifičnih društvenih praksi (Barad, 2007). Kao ontološka promena,
znanje se u integrisanom kurikulumu gradi na principu imanencije – celovitosti, uzajamne povezanosti
pojedinca i okruženja u kojem živi, zasnovanom na tri glavna argumenta:
1. Znanje nije neutralno; ono je kulturno materijalizovano u stvarnosti;
2. Znanje je društveno konstruisano kroz sisteme aktivnosti u društvenoj praksi;
3. Znanje se gradi na nivou uzajamne kulturne tranformacije i transformacije pojedinca.(Gradu, 1987;
Lave, Venger, 1996; Packer, 2009).
Iz principa imanencije sledi da je znanje „složen socijalni fenomen koji nastaje u kolaboraciji u društvenoj
praksi,, u kojem se ne deli um i telo niti individua i svet oko nje, ne dele se individualne aktivnosti i kulturno
priređeni uslovi. Znanje kao ontološka promena se u integrisanom kurikulumu temelji na tri pretpostavke:
1. Stvarnost ne postoji nezavisno od pojedinca, niti „naspram“ pojedinca, pojedinac i stvarnost čine
integrisanu, uzajamnu zavisnu ,celinu.
2. Znanje je uzajamna transformacija personalnog identiteta i zajednice.
3. Znanje zavisi od učešća u društveno kulturnim aktivnostima u zajednici, a ne samo od eksplicitnog
intelektualnog učenja i epistemolopke izgradnje.
Biće, čovek ne postoji kao izdvojeni entitet, ono nastaje kroz odnos sa svetom, postoji samo ukoliko se poveže
sa nečim drugim, „čak i kad je u pitanju nešto sasvim jednostavno kao udisanje kiseonika“ (Barad, 2007:184 ).
Kako pojedinac nije „fizički izdvojena egzistencija“, on se razvija kroz učešće u različitim društvenim
praksama, isprobavanjem i preuzimanjem različitih društvenih uloga i identiteta, pri čemu se znanje gradi
kroz razmene u zajednici i kroz razmene u zajednici i kroz praktično delovanje.
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U integrisanom kurikulumu se prevazilazi jaz između obrazovne institucije i stvarnog sveta, jer se polazi od
pretpostavke da znanje odražava vezu sa „stvarnim problemima“ „stvarnim svetom i životom“ u smislu da
integracija u odnosu na znanje podrazumeva stavljanje znanja u primenu u stvarnim životnim situacijama i
problemima.
Zbog toga integracija znanja nije samo integrisanje naučnih saznanja nego i vrednosti na osnovu kojih se
učestvuje u aktivnostima, sposobnosti da se razmišlja na način koji je odgovarajući za probleme i pitanja sa
kojima se suočava zajednica, sposobnosti komuniciranja o ovim pitanjima, i sposobnosti da se razmišlja i
uključi i različite načine rešavanja ovih problema i pitanja.
U integrisanom kurikulumu učenje kao kokonstrukcija 2podrazumeva zajedničke aktivnosti dece i odraslih
kroz:
 Postavljanje pitanja i zajedničko dogovaranje o pitanjima i temi projekta;
 Zajedničku izradu plana projekta,
 Zajedničko kreiranje okruženja i odlučivanje o mestu učenja;
 Zajedničko istraživanje dece i odraslih;
 Zajedničko prezentovanje projekta na različite načine;
 Zajedničke akcije u zajednici;
 Učenje ne samo na osnovu ponuđenog kompleksnog modela razumevanja sveta, nego i stvaranje
novih modela razumevanja.
U integrisanom kurikulumu strukturu dana čine različiti načini učešća u zajedničkim aktivnostima dece i
odraslih i isprobavanje različitih uloga u predškolskoj ustanovi i izvan nje u životnom okruženju, što
omogućava deci i odraslima razvijanje istraživačkog odnosa i učenje. Učenje učešćem se gradi na kolaboraciji
dece i odraslih, pri čemu svako od njih doprinosi učenju na osnovu svog prethodog iskustva i ima različite
uloge u situacijama učenja s obzirom na to šta znači i šta ume u konkretnoj situaciji (Lave, Packer, 1991; Lave,
Wenger, 1996; Rogoff, 2003). Odnosi između dece i odraslih u integrisanom kurikulumu zasnovani su na
odnosima prihvatanja, pripadanja i samopotvrđivanja (Packer, Goicoechea, 2009).
U integrisanom kurikulumu odrasli preuzimaju odgovornost za:
 Građenje zajednice kroz odnose sigurnosti pripadanja i prihvatanja;
 Konsultovanje sa decom i slušanje dece;
 Obezbeđivanje učešća u zajedničkim aktivnostima dece i odraslih;
 Etičke principe na kojima grade sopstvenu praksu;
 Sopstveno učenje i stvaralački odnos prema učenju. (Hentig, 1997; Jonassen, 2010)
U integrisanom kurikulumu praktičari se shvataju kao nosioci promene u obrazovanju, a to znači da imaju
ovlašćenja da kreiraju kurikulum i prate kvalitet obrazovog procesa (Krnjaja, Pavlović, Breneselović, 2011).
Oni su u poziciji da više razmišljaju, istražuju, odlučuju i preispituju svoje odluke i shvatanja kroz
umrežavanje sa drugim praktičarima, naučno-istraživačkim institucijama i donosiocima obrazovne politike,
koji ih osnažuju u njihovom profesionalnom razvoju i u pokretanju promena.
Učenje kod dece predškolskog uzrasta ne odvija se u usko određenim predmetnim područjima, već
objedinjeno. Svaka aktivnost koja podstiče jednu dimenziju učenja i razvoja, utiče i na druge dimenzije,
shodno tome bilo bi neprimereno odvojiti područja razvoja ili organizovati aktivnosti koje imaju uticaj na
pojedinačne aspekte razvoja. Kvalitetno kreiran predškolski kurikulum treba da utiče na sve aspekte dečijeg
razvoja, i to celovito kako bi odgovaralo prirodi dečijeg razvoja.
Projektni pristup učenju u integrisanom kurikulumu
Najzastupljeniji oblik učenja koji proizilazi iz integrisanog kurikuluma je projektni pristup učenju. Projektni
pristup predstavlja kontinuirani proces učenja koji omogućava fleksibilnost učenja u životnom okruženju,
fokusiranje na pitanja i probleme koji su važni onima koji uče i fokusiranje na njihova iskustva. Osnovno
2

Učenje kao kokonstrukcija se tumači kroz odnos pojedinca i zajednice koji se može odrediti kao odnos „biti deo sveta“, biti u „intrakciji“,
pripadati, biti u odnosu međuzavisnosti u kojem svaki čovek doprinosi izgradnji drugog kroz saradnju.
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polazište onog pristupa je da deca u vrtiću ne treba da dobijaju gotova znanja koja im vaspitač samo ispriča i
prenese, kao i da ne treba da dobijaju „mozaična znanja“ – znanja koja su podeljena po nastavnim
predmetima. Deca treba da stiču sami znanja i da ih međusobno povezuju i stvaraju celinu. To će uraditi ako
se aktivno uključe u rešavanje stvarnih životnih problema i pitanja i ako rešavaju aktuelne životne situacije.
Projektni pristup pruža svrsishodno učenje, vaspitač pomaže deci da shvate problem. Projektni pristup
podstiče radoznalost, kolaborativno i samoregulisano učenje, i nudi avanturu zajedničkog učenja dece i
odraslih, gde jedni od drugih mogu da uče.
Zaključak
Kako se kurikulumu pridaju različita značenja, dešava se da ga određeni autori poistovećuju sa nastavnim
planom i programom, ali je kurikulum okvir, a nastavni plan i program su dokumenti. Veliki broj autora dao je
definicije kurikuluma, ali široko određenje kurikuluma, koje je dao D. Walker, predstavlja dobru osnovu za
dalju diskusiju o kurikulumu. Kurikulum obuhvata sve aktivnosti vaspitača i deteta; sadžaje koji su zbog svog
značaja za vaspitača, decu i ostale zainteresovane strane ušli u program vaspitanja i obrazovanja, a koji, zatim,
predstavljaju bazu za procenu speha i predškolske ustanove i dece; načine na koje se ovi sadržaji organizuju i
uspostavljaju vezu u odnosu jedni prema drugima i u odnosu prema ostalim elementima u trenutnoj
obrazovnoj situaciji, u određenom vremenu i prostoru. Kurikulum uz sve nedorečenosti, teorijski i
metodološki je okosnica preko koje se prelamaju gotova sva znajačnija pitanja savremenog obrazovanja.
Sve više zastupljena i izuzetno aktuelna vrsta kurikuluma je integrisani kuriklum, koji se u literaturi još
naziva i : projektno učenje, integrisano učenje, koncept učenja. Integrisani kurikulum kao takav spaja
disciplinu i stvarni život. U njemu je učenje definisano kao proces sticanja znanja, sposobnosti i veština,
organizovan prema pojedinačnim odrazovnim područjima i aktivnostim u predškolskoj ustanovi. Integrisani
kurikulum se zasniva na shvatanju znanja kao ontološke promene koja uključuje kako vidimo sebe, kako
mislimo o sebi, i na koji način učestvujemo u zajednici. Kao jedan od najefikasnijih modela integrisanog
kurikuluma javlja se rad na projektu. Projektnim pristupom učenju vaspitna praksa se razvija mnogo više kao
etička praksa, kroz koju se zastupa pravo dece „na“ i „u“ obrazovanju, kao i njihovo pravo na učešće u životu
zajednice. Rad na projektu je zanimljiv, interesantan, slobodan način rada i zbog toga se deca rado upuštaju u
takav način rada. Oni u dogovoru sa vaspitačem biraju temu kojom će se baviti, pišu plan rada i realizuju ga.
Na taj način deca razvijaju govor, maštu, kreativnost, radoznalost, saradnju, strpljenje itd. Zajednički rad dece,
vaspitača i drugih odraslih na projektima može da podstiče darovitost kod dece.
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Prilog: Priča o projektu „Zlatna devojčica” pripremna predškolska grupa

Početnu ideju dao je vaspitač na osnovu izjave deteta da je tužno zato što nas leto napušta i da ona ne voli
kišu i hladnoću. Kroz razgovor sa decom i njihova pitanja došle smo na ideju da uradimo projekat o jeseni.
Razmenjivali smo ideje, prihvatili predloge i potreban materijal za realizaciju projekta. Odredili smo zadatke i
aktivnosti. Projekat je trajao dve radne nedelje. Učesnici su bili: deca, vaspitačice i roditelj.
Razgovaramo sa decom koja su godišnja doba, kada počinju, šta je specifično za svako godišnje doba i radimo
malu anketu da vidimo koje je dečije godišnje doba. Po sistemu glasanja podizanjem ruku, većina dece voli
leto, ali i ostala godišnja doba ne zaostaju.
Govorimo im da nam uskoro stiže jesen i razgovaramo sa njima o tome šta oni sve znaju o jeseni. Podstičemo
decu da govore i saznaju nove informacije o jeseni, koliko ona traje, kada počinje i kada se završava, pojavama
u prirodi tokom jeseni, aktivnostima koje se mogu odvijati tokom jeseni. Neki od zanimljivih odgovora su bili:
„Jesen je kad se sunce sakrije od nas, jer se umorilo da stalno sija“. „Jesen to je kad se bere kukuruz i sprema
zimnica“. „Jesen je kad mi ponovo krenemo u vrtić“. „Jesen dođe onda kada se mi vratimo sa mora“.
Zatim dajemo deci zadatak da nacrtaju svoj doživljaj jeseni. Dečije crteže kačimo na pano i izlažemo ga u
radnoj sobi.

Slika 1. Dečiji crteži „Jesen“, tehnika: tapkanje prstima
Za domaći zadatak imali su da razgovaraju sa roditeljima o godišnjem dobu jeseni, i tako je „projekat
otpuovao kući”. Preko viber grupe obaveštavamo roditelje o temi projekta. Ideje roditelja kačimo na pano.
Tokom sledećeg dana razgovarale smo sa decom o tome šta su saznala kod kuće i postavljamo im pitanje:
„Zbog čega je Jesen bitna za nas i kako bismo mogli da nazovemo jesen?“ Neki od odgovora dece: „Jesen je
bitna jer tada moja mama i baka prave zimnicu.“ „Moj tata ide u šumu za drva.“ „Jesen je bitna, jer posle nje
dolazi zima.“ Devojčiča A.S. je rekla da bi ona jesen nazvala „Zlatna devojčiča“, sa čime se složila skoro cela
grupa.
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Svakodnevno smo podsticale temu „Jesen“ i obrađivali aktivnosti u skladu sa temom. Posetili smo razna
mesta.
Mesta istraživanja
Dvorište vrtića ‒ pored svekodnevnog izlaska u dvorište vrtića, sledećeg dana izvele smo decu kako bi uočila
promene i razgovarali o tome. Razgovarali smo o boji lišća, trave, pticama koje su otišle i koje su ostale. Došli
smo na ideju da napravimo kućiće za ptice.

Slika 2. Kućice za ptice u gradskom parku

Slike 3. Izrada kućica za ptice
Gradski park ‒ Vodile smo decu u šetnju parkom, kako bi videla neka drveća koja nemamo u dvorištu vrtića,
promene u prirodi. Upoređujemo promene sa promenama drugih godišnjih doba, šetali smo se, i razgovarali.
Posle su se deca igrala na igralištu u parku.
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Slika 4. Sprave u gradskom parku

Slika 5. Igranje u parku

Gradska pijaca ‒ decu smo vodile na gradsku pijacu, da posete tezge i vide povrće i voće karakteristično za
jesen.

Slika 6: Degustacija jesenjeg voća na

Slika 7: Poseta Gradkoj pijaci gradskoj pijaci

U dogovoru sa roditeljima izabrali smo jedan dan kada će roditelji, mama ili tata ili baka i deka, doći u vrtić da
sprovedemo radionicu „Zimnica“. Deca su bila oduševljana što će radionici prisustvovati odrasli. Veoma su
lepo odradili zadatak.

Slika 8: Gotovi produkti od voća i povrća
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Slika 10: Radionica sa roditeljima, bakama i dekama „Zimnica”
U dogovoru sa roditeljima napravili smo zajedničkim snagama, nešto oni kući a nešto i mi u vrtiću, kostime za
predstavu ali i garderobu za izložbu. Izložbu garderobe smo održali u gradskom parku. Gledali smo da što
manje opteretimo roditelje, pa smo garderobu pravili od materijala koje smo našli. Pravili smo šešire od
šumenke kukuruza, haljine od džakova, kaiševe od lišča...

Slike 11i 12: Kostimi sa izložbe
Što se tiče govornih aktivnosti, učili smo pesme: „Jesenja pesma” Dušana Radovića i „Jesen” Desanke
Maksimović. Kada su u pitanju likovne aktivnosti, sa decom smo zajedno napravili novo voće i povrće
(zanimljive figure koristeći voće i povrće). Zatim smo ih izložili i pozvali ostale grupe u vrtiću kako bi videli
naše radove.
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Slika 13. Zajednički rad dece i vaspitačica

Slika 14. Grupni rad „Jesen“ , tehnika vitraž
Napravili smo priredbu kojom smo pokazali šta smo sve naučili. Priredba je započela dečijem recitovanjem
pesma na temu jesen, zatim muzičkom ritmikom na pesmu „Jesenja sonata“ i završena je pozorišnom
predstavu na temu jesen, koju su izveli članovi omladinske trupe „Omladinci“. Nakon predstave smo
razgovarali i sabirali utiske, i razmenjivali ideje i mogućnosti za otvaranje novog projekta.
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Slika 15: Dečji recital

Slika 16: „Jesenja priredba”

Zapažanja vaspitača: Tokom ovog projekta deca su naučila neke nove informacije o jeseni. Sve vreme su
pokazivala interesovanje i iznosili su različite predloge. Projekat je bio uspešan jer su deca učila kroz igru i
zabavu, pračeno njihovim tempom, a i uz saradnju roditelja.
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Tradiție și modernitate în folosirea strategiilor didactice
Brie Iasmina- Nicoleta
Universitatea Aurel Vlaicu - Arad
Master, Pedagogie interactivă, an II
Rezumat
Articolul conține un studiu despre importanța utilizării metodelor de învățământ adaptate la schimbările
sistemului actual de învățământ, nu în defavoarea metodelor moderne, ci cu scopul de a completa și de a
perfecționa activitățile desfășurate la clasă.
Cuvinte cheie: educație, sistem de învățământ, elev, profesor, metode tradiționale, metode moderne, progres
școlar.

În contextul actual, învățământul primar este supus unui proces de perfecționare, sub toate aspectele
instrucției. Acest proces de înnoire îl solicită pe care cadru didactic să-și pună în valoare creativitatea,
perseverența, tactul pedagogic și să se implice activ în căutarea și aplicarea unor noi soluții în vederea
realizării cu succes a obiectivelor instructiv-educative specifice ciclului primar. Tendinţele învaţământului de
azi vizează flexibilitatea instrucţiei şi educaţiei pentru a asigura dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor
fiecărui elev în raport cu propriile posibilităţi. Legea educaţiei naţionale numărul 1 / 2011 evidenţiază
necesitatea diversificării educaţiei „Statul garantează dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului
educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi individuale” 3.
Şcoala este chemată să organizeze procesul de învăţământ în aşa fel încât să-l pună pe elev cât mai devreme
posibil în posesia unor mijloace proprii de însuşire a cunoştintelor, de aplicare în practică în mod constant şi
creator, ceea ce duce la schimbarea rolurilor cadrului didactic. Acesta trebuie să renunţe la strategiile ce
vizează memorarea informaţiilor şi să se focalizeze spre abordarea modalităţilor de instruire cu accent pe
formarea de priceperi, capacităţi, deprinderi, competenţe, devenind astfel un manager şi un facilitator în
cadrul clasei. În clasele de elevi din învăţământul românesc învaţă copii care au potenţial diferit, experienţe
de viaţă mai mult sau mai puţin bogate, chiar şi copii cu deficienţe, ceea ce pune cadrul didactic în faţa unor
provocări tot mai complexe, cărora trebuie să le facă faţă adoptând cele mai eficiente strategii de învăţare
diferenţiată.
Rolul profesorului în această etapă a vieții elevului este unul major, acela de a-l conduce pe elev în formarea
sa. Unul dintre obiectivele importante ale activității instructive trebuie să fie progresul școlar al elevilor,

3

Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011, art.21, alin. 3
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ținându-se cont de particularitățile individuale și de vârstă ale elevilor. Pentru a realiza cu succes acest
obiectiv este necesar ca profesorul să își cunoască foarte bine elevii cu care lucrează pentru a le asigura șanse
egale la educație, în acest sens îndreptându-și atenția spre instruirea diferențiată a acestora.
Metoda didactică reprezintă elementul aflat la baza strategiei didactice, sugerând felul prin care cadrul
didactic și elevul să fie în același timp jucători și în aceeași măsură atacanți ai propriei deviniri. Metoda
didactică este un plan de acțiune, o succesiune de acțiuni, un instrument de lucru și o tehnică care asigură
punerea în practică a unei activități proiectate mintal, pentru profesor, și o cale de urmat pentru elev spre
formarea și dezvoltarea bagajului intelectual și practic necesar integrării eficiente în societatea în care
trăiește și se desfășoară. Este indispensabilă procesului instructiv-educativ, dar complementară și
interdependentă față de acesta.
Din cunoașterea, în ansamblu, a elevilor profesorul are posibilitatea de a opta pentru metode clasice sau
tradiționale de învățare sau pentru cele moderne.
Această alăturare TRADIȚIE- MODERNITATE poate fi privită ca un binom de concepte opuse ca fond, în
același timp pot fi considerate noțiuni complementare și, de ce nu, puncte inițiale și finale ale unui proces
evolutiv. Indiferent din ce perspectivă alegem să privim lucrurile, provocarea constă în a identifica locul și
rolul fiecăruia în lumina noilor realități.
Folosind procedeul contrapunerii, se impun anumite neajunsuri și critici ale metodelor practicate până acum
în contrast cu direcțiile de înnoire și caracteristicile metodologiilor actuale.
Conceptul de strategie, în sens pedagogic, presupune „ansamblul de decizii, tehnici de lucru, procedee şi
operaţii care vizează modernizarea şi perfecţionarea diferitelor componente ale procesului de învăţământ, în
acord cu obiectivele generale ale învăţământului şi ale educaţiei” (Ionescu, Radu). Din această perspectivă
profesorul trebuie să cunoască foarte bine obiectivele pe care le urmăreşte în activitatea sa, pentru a lua cele
mai eficiente decizii pentru activitatea didactică.
Aceste decizii conduc spre strategia didactică care „presupune combinarea şi gestionarea pertinentă a
resurselor instruirii în vederea atingerii obiectivelor educaţionale în condiţii de maximă eficienţă a procesului
instructiv-educativ” (Bocoș, 2007).
În rândul metodelor moderne formarea trece înaintea intruirii care era prioritară. Centrarea pe elev,
exersarea și dezvoltarea capacităților și aptitudinilor, schimbă vechea orientare spre conținuturi. Se are în
vedere angajarea elevului printr-o atitudine activ-participativă a acestuia, trecând învățarea înaintea predării,
elevul devenind deopotrivă obiect și subiect al actului de instruire și educare.
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Metodele moderne sunt subordonate principiului învățării continue, bazate pe autoinstruire, axându- se pe
procesele prin care elevii ajung la elaborări personale și nu se orientează doar spre produs.
Există numeroase metode moderne de predare-învățare ce se află la îndemâna oricărui cadru didactic,
precum: brainstorming, experimentul, mozaicul, piramida sau bulgărele de zăpadă, tehnica florii de lotus,
explozia stelară, tehnica 6/5/3, acvariul, patru colțuri, cubul, turul galeriei, sinelg, știu/ vreau să știu/ am
învățat, diagrama Venn. Așezarea acestor metode activ-participative ca element central al strategiei didactice,
prin care se urmărește obținerea unor standarde de performanță, favorizează integrarea elevului în sfera
sistemului educațional aflat într-o continuă schimbare. Metodele moderne oferă un plus de culoare lecțiilor la
care elevii participă, stimulându-i pe aceștia să participe conștient, activ și realist la acestea.
Este evident că profesorul nu poate uza de aceleaşi metode pentru o anumită disciplină, sau în predarea
aceluiaşi conţinut la clase diferite. În acest sens creativitatea este cea care trebuie să fie utilizată de profesor
pentru a putea opta pentru cele mai potrivite metode într-o anumită situaţie de învăţare, fiind conştient că
reuşita unei activităţi nu înseamnă reuşita alteia dacă utilizăm permanent aceleaşi metode. Cu cât utilizăm
mai multe metode în activităţile la clasă, încercând a le adapta caracteristicilor elevilor cu care lucrăm, cu atât
facem mai mulţi paşi spre asiguraea succesului în învăţare, deoarece îi deprindem pe elevi cu diverse
modalităţi de percepere şi interpretare a conţinuturilor învăţării.
Dacă tradiționalismul nu ar fi existat, ar fi fost cu neputință să se vorbească despre modernism. Dacă
metodele tradiționale ar fi lipsit, cele actuale nu ar mai fi fost moderne. Valoarea unei metode, fie ea
tradițională, fie modernă, este dată de felul în care cadrul didactic reușește să o valorifice. Consider că o
metodă tradițională poate fi, în anumite situații, la fel de valoroasă și la fel de potrivită contextului actual al
învățării, dacă i se oferă un spațiu inedit de aplicare; la fel, o metodă modernă poate fi mai puțin atractivă și
plăcută elevilor dacă dascălul rămâne pasiv în crearea contextului de aplicare al acesteia.
Metodele tradiționale și metodele moderne se completează și se potențează reciproc și permanent.
Intercondiționarea dintre acestea se realizează continuu, păstrându-se o conexiune permanentă între ceea ce
a fost, ceea ce este și ceea ce va fi. Toate acestea conduc de fapt la ideea că atât tradiţia cât şi modernitatea
sunt elemente necesare în conceperea şi aplicarea strategiilor de învăţare, tradiţia constituie elementul de
legătură cu construcţia istorică a edificiului metodologiilor şi aplicată în lumina noilor orientări, completează
strategiile moderne, formând un tot unitar.
*****
Abstract: the article contains a study about the importance of using teaching methods adapted to the changes of
the current education system, not to the detriment of current methods, but in order to complete and improve the
activities carried out in the classroom.

140

CONTEMPORARY CHALLENGES IN EDUCATION

Key words: education, education system, student, teacher, traditional methods, modern methods, school
progress.
In the current context, primary education is undergoing a process of improvement, in all aspects of
instruction. The renewal process requires the teacher to value his/her creativity, perseverance, pedagogical
tact and to be actively involved in the search and application of new solutions in order to successfully achieve
the instructive-educational objectives specific to the primary cycle. Today's education trends aim at the
flexibility of instruction and education to ensure the development of each student's abilities and skills in
relation to their own possibilities. The National Education Law number 1/2011 highlights the need to
diversify education "The state guarantees the right to differentiated education, based on educational
pluralism, in accordance with age and individual characteristics."
The school is called to organize the educational process in such a way as to put the student as early as
possible in possession of their own means of acquiring knowledge, of application in practice constantly and
creatively, which leads to changing the roles of the teacher. He must give up strategies aimed at storing
information and focus on approaching training methods with an emphasis on the formation of skills, abilities,
competencies, thus becoming a manager and a facilitator in the classroom. In the classes of students in
Romanian education there are children who have different potential, more or less rich life experiences, even
children with disabilities, which puts the teacher in front of increasingly complex challenges, which they have
to face by adopting the most effective differentiated learning strategies.
The role of the teacher in this stage of the student's life is a major one, that of guiding the student in his
training. One of the important objectives of the instructional activity must be the students' school progress,
taking into account the individual and age peculiarities of the students. In order to successfully achieve this
goal, it is necessary for the teacher to know well the students he works with in order to ensure them equal
opportunities in education, in this sense directing his attention to their differentiated training.
The didactic method represents the element at the base of the didactic strategy, suggesting the way in which
the teacher and the student are at the same time players and attackers of their own becoming. The didactic
method is an action plan, a succession of actions, a working tool and a technique that ensures the
implementation of a mentally designed activity for the teacher, and a path for the student to form and develop
the necessary intellectual and practical baggage, which is practically necessary for an effective integration
into the society he lives and works. It is indispensable to the instructive-educational process, but
complementary and interdependent to it.
From the knowledge, as a whole, of the students, the teacher has the possibility to opt for classical or
traditional learning methods or for the modern ones.
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This joining TRADITION-MODERNITY can be seen as a pair of opposing concepts as a background, at the same
time can be considered complementary notions and, why not, starting and ending points of an evolutionary
process.
No matter from which perspective we choose to look at things, the challenge is to identify the place and role
of each in the light of new realities.
Using the method of contrast, certain shortcomings and criticisms of the methods practiced so far in contrast
to the directions of renewal and the characteristics of current methodologies are required.
The concept of strategy, in the pedagogical sense, involves "the set of decisions, work techniques, procedures
and operations aimed at modernizing and improving the various components of the educational process, in
accordance with the general objectives of education and training. `` From this perspective, the teacher must
know very well the objectives he pursues in his activity, in order to make the most efficient decisions for the
didactic activity.
These decisions lead to the didactic strategy which "involves the pertinent combination and management of
training resources in order to achieve educational objectives in conditions of maximum efficiency of the
instructional-educational process".
Among modern methods, training takes over intrusion, which was a priority. Focusing on the student,
practicing and developing skills and abilities, changes the old orientation towards content.
It is considered engaging the student through an active-participatory attitude, passing the learning before
teaching, the student becoming both object and subject of the act of instruction and education.
Modern methods are subordinated to the principle of lifelong learning, based on self-instruction, focusing on
the processes by which students reach personal development and do not focus only on the product.
There are many modern teaching-learning methods available to any teacher, such as: brainstorming,
experiment, mosaic, pyramid or snowballs, lotus flower technique, stellar explosion, 6/5/3 technique,
aquarium, four corners, cube, gallery tour, sinelg, I know / want to know / I learned, Venn diagram. The
placement of these active-participatory methods as a central element of the didactic strategy, through which
the aim is to obtain performance standards, favors the integration of the student in the sphere of the
educational system which is in a continuous change. Modern methods add color to the lessons that students
participate in, encouraging them to participate consciously, actively and realistically. It is obvious that the
teacher cannot use the same methods for a certain discipline, or in teaching the same content to different
classes. In this sense, creativity is what must be used by the teacher to be able to choose the most appropriate
methods in a given learning situation, being aware that the success of one activity does not mean the success
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of another if we use the same method permanently. The more methods we use in classroom activities, trying
to adapt them to the characteristics of the students we work with, the more steps we take to ensure learning
success, because we teach students different ways of perceiving and interpreting content learning.
If traditionalism had not existed, it would have been impossible to talk about modernism. If traditional
methods had been missing, current ones would not be modern. The value of a method, be it traditional or
modern, is given by the way in which the teacher manages to improve it. I believe that a traditional method
can, in some situations, be just as valuable and just as appropriate to the current learning context, if it is given
a unique space to apply; likewise, a modern method may be less attractive and enjoyable to students if the
teacher remains passive in creating the context for its application.
Traditional and modern methods complement and enhance each other and permanently. The inter
conditionality between them is achieved continuously, maintaining a permanent connection between what
was, what is and what will be. All this leads to the idea that both tradition and modernity are necessary
elements in designing and applying learning strategies, tradition is the connecting element with the historical
construction of the building of methodologies and applied in the light of new guidelines, completes modern
strategies, forming a unitary whole.
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Inteligenţa emoţională şi adaptarea la vârsta preşcolară
Bupte Adeline Antonia
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat
Perioadă de grădiniță este una dintre cele mai importante din viața copilului. Ea reprezintă primul moment în
care copilul ”iese în lume” fără părinți lângă el, se confruntă cu situații noi, începe să relaționeze cu persoane
necunoscute (profesori, colegi, etc), se adaptează la condițiile mediului social și educațional și treptat învață să
aibă o conduită specifică școlarilor.
Cuvinte cheie: grădiniță, preșcolar, mediul social, mediul educational.
În cadrul familiei, fiecare copil a crescut într-un anume fel, iar la intrarea în grădiniță educatorul va lua locul
părinților în instruirea și educarea acestuia. Așa cum am arătat, cei mai importanți sunt primii ”șapte ani de
acasă”, motiv pentru care părinții și educatorul trebuie să acorde o atenție deosebită dezvoltării copilului sub
toate aspectele și modului în care acesta relaționează cu cei din jurul său.
În această perioadă, copilul ia contact din ce în ce mai mult cu mediul social și cultural, iar experiențele sale
de viață se diversifică, se modifică, se îmbogățesc. Pe lângă mediul familial apare mediul de grădiniță și
mediul social, astfel nu de puține ori se pot observa diferențe de adaptare concomitentă a copilului la cele trei
medii.
Datorită infuențelor cu care intră în contact, personalitatea copilului cunoaște noi transformări, vârsta
preșcolară fiind una dintre cele mai importante perioade din punct de vedere al achizițiilor pe care le
realizează copilul. Tot ceea ce va face și va spune copilul se exprimă prin atitudinile acestuia: el va observa, se
va juca, va participa sau nu la activitățile celorlalți, va relaționa cu adulții și colegii de grupă, activitatea din
grădiniță îi va crea satisfacții, bucurii, supărări, trăiri intense pe plan afectiv.
Preșcolarul începe să se descopere din ce în ce mai mult pe sine, va observa că nu este identic cu ceilalți colegi
de grupă, va constata treptat că acțiunile sale produc anumite reacții în mediul de viață. Astfel, apare prima
formă de responsabilitate, dezvoltând stadiul primar al apartenenței de sine, copilul constituindu-și diferite
abilități specifice vârstei: abilitatea de a separa propriile acțiuni de obiectele cu care intră în contact,
abilitatea de a delimita propria persoană față de alte persoane și față de propriile acțiuni.
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Preșcolaritatea este perioada descoperirii realității fizice. Părinții încep să se depărteze nemaifiind
considerați singurele persoane importante, iar copilul îi descoperă pe ceilalți și apoi se descoperă pe sine în
raport cu ceilalți. El intră în contact cu realități de care trebuie să țină seama ca să-și atingă obiectivele,
trebuie să se supună unor reguli în cadrul grupului de copii, ceea ce duce la importante restructurări ale
afectivității copilului determinate de obligativitatea respectării regulilor impuse de grup, reguli care intră în
contradicție cu trebuința copilului de autonomie. Se îmbogățește foarte mult limbajul, se dezvoltă gândirea
coerentă, clară şi se conturează conștiința de sine și conștiința morală. De asemenea, asistăm la dezvoltarea
voinței copilului, în sensul creșterii capacității de stăpânire de sine, a ierarhizării motivelor activității
preșcolarului. De aceea, este importantă centrarea educației preșcolarului pe următoarele aspecte:
identificarea sa cu modele valoroase, modelarea identității de sine, dezvoltarea intereselor, aptitudinilor şi
conduitelor civilizate, dezvoltarea conștiinței morale.
Inteligenţa emoţională desemnează capacitatea de a recunoaşte emoţiile proprii şi ale celorlalţi, de a şti ce
înseamnă sa te simţi bine, să fii fericit şi vesel, ce înseamnă să fii trist, supărat; în plus, presupune cum să treci
de la emoţii negative la emoţii pozitive. Gradul inalt de dezvoltare a inteligenţei emoţionale se traduce într-o
stare stenică de fericire manifestată prin: motivare, concentrare, liniste interioară, echilibru, libertate,
satisfacţie, socializare, prietenie, împlinire, autocontrol, autonomie, apreciere.
Inteligenţa emoţională este cea care te face să ştii cum să-ţi gestionezi emoţiile şi cum să comunici eficient cu
ceilalţi, în aşa fel încât să-ţi îndeplineşti scopurile. Nivelul scăzut de inteligenţă emoţională se asociază cu:
singuratate, frustrare, gol interior, depresie, letargie, supărare, obligaţie, victimizare, teamă, vinovăţie,
instabilitate, dezamăgire, resentiment, eşec.
În grădiniţă, prin aplicarea noului curriculm, a activităţilor de tip integrat, a metodelor tradiţionale îmbinat
atent cu cele interactive, moderne, a metodei proiectelor - se poate oferi fiecărui copil posibilitatea de a trăi
succesul şi de a fi motivat. Grădiniţa este capabilă să respecte interesele spontane ale copilului şi modurile
sale fireşti de învăţare. Trebuie respectat entuziasmul pentru activităţile fizice, pentru proiecte creative,
pentru arte şi joc şi trebuie să i se dea ocazia copilului de a învaţa şi de a-şi dezvolta personalitatea prin
aceste activităţi. Dacă realitatea arată că persoanele care îşi cunosc şi îşi stăpânesc bine emoţiile şi care
înteleg şi abordează eficient emoţiile celorlalţi sunt în avantaj în orice domeniu al vieţii, atunci grădiniţa
trebuie să desfăşoare un set de activităţi care vizează dezvoltarea emoţională şi să faciliteze creşterea
emoţională şi socială a copiilor, prin dezvoltarea unor abilităţi de relaţionare interpersonală, prin
îmbunătăţirea stimei de sine, dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca persoană unică şi valoroasă, a
strategiilor de rezolvare de probleme şi de luare de decizii, formarea şi dezvoltarea abilităţilor de gestionare a
conflictelor prin dezvoltarea unei perspective flexibile asupra vieţii, prin achiziţionarea unui sistem de valori
şi prin învatarea unor abilităţi de comunicare.
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Sarcina noastră a educatoarelor, este de a ajuta copilul să-şi dezvolte propriile capacităţi, indiferent dacă ele
se potrivesc sau nu cu obiectivele noastre. Aşteptările academice sunt tot mai ridicate faţă de copiii mici, chiar
înainte de intrarea lor în şcoala primară. Copiii mici însă, au nevoie de a-şi dezvolta laturile « neacademice »
ale personalităţii, cum ar fi : capacităţile artistice, legăturile cu natura şi familia. Presiunile educaţionale
premature îi pot lipsi de sansa de a-şi dezvolta aceste trăsături.
Preşcolaritatea aduce schimbări importante în viaţa copilului, atât în planul dezvoltării somatice, cât şi a celei
psihice, dar şi în ceea ce priveşte planul relaţional. Marea majoritate a copiilor sunt cuprinşi în învăţământul
preşcolar, cadrul grădiniţei depăşind orizontul restrâns al familiei şi punând în faţa copiilor cerinţe noi, mult
deosebite de cele din familie şi mai ales de cele din etapa anterioară. Aceste diferenţe de solicitări antrenează
după ele surescitarea tuturor posibilităţilor de adaptare a copilului, dar şi diversificarea conduitelor sale.
Copilul, la vârsta preşcolară este foarte puţin deosebit de antepreşcolar. El are dificultăţi de adaptare la
mediul grădiniţei deoarece este dependent de mamă, dar şi datorită faptului că nu înţelege prea bine ce i se
spune şi nu ştie să se exprime destul de clar. Intrarea în grădiniţă este un eveniment social important.
Procesul adaptării la noua situaţie nu este foarte uşor. În funcţie de mediul socio- cultural sau familial din care
provin, nu toţi copiii se adaptează la fel de repede,pentru a beneficia de acelaşi mod de predare. Unora le este
greu să se integreze la grădiniţă. Un refuz care durează câteva zile, la început, este normal, mai ales la un copil
care n-a părăsit niciodată căminul familial, dar plânsetele prelungite, ori cele care revin repetat, cer să fie
înţelese în mod specific. Cele mai frecvente, sau cele mai evidente sunt furia şi plânsetele. În fiecare
dimineaţă, acelaşi ritual reîncepe, copilul se agaţă de mama sau de tatăl său, refuzând să-i lase să plece. Alţi
copii îşi vor manifesta refuzul prin suferinţe fizice nejustificate, ori prin boli uşoare, repetate. La grădiniţă unii
copii îşi manifestă neliniştea printr-o atitudine agresivă, care îi fac să fie repede înlăturaţi de ceilalţi copii.
Alţii dimpotrivă, vor rămâne abătuţi, indiferenţi şi inactivi. Cauzele acestor refuzuri de durată sunt extrem de
variate: un copil supraprotejat de mama lui, care încă nu este autonom şi de aceea este convins că nu se poate
descurca fără ea; certurile din familie, iar de aici teama de ceea ce s-ar putea întâmpla în lipsa lui; gelozia faţă
de un frate mai mic, pentru că mama se ocupă în mod special de el, iar exemplele ar putea continua. Pentru un
copil neliniştit, a fi adus la grădiniţă înseamnă excludere şi lipsa de dragoste din partea părinţilor.
Important este însă rolul familiei care trebuie să-l pregătească pe copil pentru acest moment. Aceasta
înseamnă a-l obişnui pe copil cu gândul că pentru părinţi el este foarte important, ca şi pentru bunici sau alte
persoane din familie. De asemenea, trebuie obişnuit să gândească că el se poate descurca foarte bine atunci
când e lăsat singur ori când se joacă în parc alături de alţi copii. El trebuie să ştie clar de ce este necesar să
meargă la grădiniţă: pentru a cunoaşte alte jocuri, pentru a vedea cum sunt alţi copii, pentru că acolo este o
lume a lor, creată pe măsura lor şi pentru că acolo sunt doamnele educatoare care ştiu o mulţime de lucruri şi
care îi vor învăţa şi pe ei tot ceea ce este necesar să ştie un copil de vârsta lor. Acesta este un prim examen al
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său. Acum vor vedea cum au ştiut să-şi îndeplinească rolul, cum şi-au ajutat copilul, pentru că în acest
moment copilul este ceea ce părinţii au făcut din el. De aici încolo va interveni rolul grădiniţei.
Preşcolarul mic, la intrarea în grădiniţă, are de înfruntat dificultatea integrării într-un colectiv mare, diferit de
cel familial, trebuie să înveţe să acţioneze alături de parteneri de aceeaşi vârstă şi să ţină seama de indicaţiile
educatoarei. Ei nu manifestă dorinţa de a se juca cu alţi copii ori nu şi-o exteriorizează din cauza timidităţii.
Sub îndrumarea educatoarei, ei învaţă să se joace tot mai mult cu ceilalţi. Se obişnuieşte cu viaţa de
colectivitate, deşi la început se teme puţin de ceilalţi copii. „Ceilalţi” reprezintă pentru el o ameninţare, ca pe
cineva care îl poate deranja, îi poate lua jucăriile sau răsturna construcţiile. Copilul trebuie să găsească la
grădiniţă un climat de siguranţă ca să se poată simţi bine. Dificultăţile începutului sunt absolut normale. Ele
nu trebuie nici negate, nici minimalizate.
În principal, obiectivele socializării copiilor în grădiniţă urmăresc familiarizarea copilului cu joaca şi lucrul în
echipă şi vizează interiorizarea unor valori morale şi a unor comportamente specifice altor grupuri sociale
decât familia. Este important ca în cadrul grupului de preşcolari să se creeze un climat psihoafectiv benefic
pentru valorificarea potenţialului fiecărui copil în parte, iar acest lucru trebuie realizat încă de la intrarea
copilului în invăţământul preşcolar.
Cum îi putem ajuta pe copii să își dezolvte inteligența emoțională atât în grădiniță cât și în cadrul familiei ?
Exemple:


Cu ajutorul poveștiilor : îi putem cere copilui să inventeze alt final unei povești cunoscute
sau împreună cu el să invetăm povești pronind de la jucăria preferată sau chiar o întîmplare
fericită din viața sa;



Urmărirea unor filme potrivite, un exemplu bun : Întors pe Dos , filmul urărește povestea
micuței Riley și modul în care emoțiile din mintea ei: Bucuria, Furia , Tristeția și Frica,
încearcă să o ghideze pe aceasta în viață;



Să le citim povești/cărți în care să fie vorba de emoții si gestionarea acestora sunt foarte
multe cărți scrise pentru copii cu povești terapeutice care au ca scop gestionarea emoțiilor,
exemple: „ Ai umplut găletușa azi? ” scrisă de Carol McCloud etc;



Prin jocurile potrivite : după cum știm activitatea preferata a copilui este jocul, copilul învață
cel mai repede prin joc și tot prin acesta îți eprimă sentimentele , exemple de jocuri : „Ce
simte mașinuța /păpușica?” ; Lego Duplo ” Primele mele emoții”, etc.

În concluzie, un copil se dezvoltă aromnios dacă îi sunt satisfăcute nevoile de acceptare , iubire, apartanență
și valorizare, nu doar nevoia de cunaștere. Copilul de azi, pemtru a ajunge un adult de success trebuie să fie
stimulat intelectual dar și socio-afectiv.

147

CONTEMPORARY CHALLENGES IN EDUCATION

*****
The preschool period begins around the age of 2 and ends around the age of 6-7, when the child enters
another educational environment, the primary school, and now he must adapt to school requirements.
Kindergarten is one of the most important periods in a child's life. It represents the first moment when the
child "goes out" without parents next to him, faces new situations, begins to interact with new people
(teachers, colleagues, etc.), adapts to the conditions of social and educational environment and gradually
learns to have a behavior specific to children going to school.
Within the family, each child grew up in a certain way, and upon entering kindergarten the educator will take
the place of the parents in his training and education. As we have shown, the most important are the first
“seven years at home”, which is why the parents and the educator must pay special attention to the child's
development in all aspects and the way he relates to those around him.
During this period, the child makes more and more contact with the social and cultural environment, and his
life experiences are diversified, modified, enriched. In addition to the family environment, the kindergarten
environment and the social environment appear, so not infrequently differences of simultaneous adaptation
of the child to the three environments can be observed.
Due to the influences they come in contact with, the child's personality undergoes new transformations, the
preschool age being one of the most important periods in terms of the acquisitions that the child makes.
Everything that the child will do and say is expressed through his attitudes: he will observe, play, participate
or not in the activities of others, will relate to adults and group colleagues, the activity in kindergarten will
create satisfaction, joy, upsets, intense emotional feelings.
The preschooler begins to discover himself more and more, he will notice that he is not identical with the
other group colleagues, he will gradually find that his actions produce certain reactions in the living
environment. Thus, the first form of responsibility appears, developing the primary stage of self-belonging,
the child constituting different age-specific skills: the ability to separate their own actions from the objects
they come in contact with, the ability to delimit their own person from others and to their own actions.
Preschool is the period of discovering physical reality. Parents begin to move away from being considered the
only important people, and the child discovers others and then discovers himself in relation to others. He
comes into contact with realities that he must take into account in order to achieve his goals, he must submit
to rules within the group of children, which leads to important restructuring of the child's affectivity
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determined by the obligation to comply with the rules imposed by the group. which contradicts the child's
need for autonomy.
Language is greatly enriched, coherent, clear thinking is developed and self-awareness and moral
consciousness are outlined. We also witness the development of the child's will, in the sense of increasing the
capacity for self-control, of prioritizing the reasons for the preschooler's activity.
Therefore, it is important to focus preschool education on the following aspects: its identification with
valuable models, modeling self-identity, development of interests, skills and civilized behaviors, development
of moral consciousness.
Emotional intelligence refers to the ability to recognize one's own and others' emotions, to know what it
means to feel good, to be happy and cheerful, what it means to be sad, angry; In addition, it involves how to go
from negative emotions to positive emotions. The high degree of development of emotional intelligence
translates into a stenic state of happiness manifested by: motivation, concentration, inner peace, balance,
freedom, satisfaction, socialization, friendship, fulfillment, self-control, autonomy, appreciation.
Emotional intelligence is what makes you know how to manage your emotions and how to communicate
effectively with others, so that you can achieve your goals. Obviously, it is also important to be smart in order
to be successful; this will help you identify these goals. Low levels of emotional intelligence are associated
with: loneliness, frustration, inner emptiness, depression, lethargy, anger, obligation, victimization, fear, guilt,
instability, disappointment, resentment, failure.
In kindergarten, by applying the new curriculum, the integrated activities, the traditional methods carefully
combined with the interactive, modern ones, the project method - each child can be offered the opportunity
to live success and be motivated. The kindergarten is able to respect the spontaneous interests of the child
and his natural ways of learning.
Enthusiasm for physical activities, creative projects, arts and play must be respected and the child must be
given the opportunity to learn and develop his or her personality through these activities. If reality shows
that people who know and master their emotions well and who understand and approach the emotions of
others effectively are at an advantage in any area of life, then the kindergarten must carry out a set of
activities aimed at emotional development and facilitate emotional and social growth. of children, by
developing interpersonal skills, by improving self-esteem, developing a positive attitude towards oneself as a
unique and valuable person, problem-solving and decision-making strategies, training and development of
conflict management skills by developing a flexible perspective on life, by acquiring a system of values and by
learning communication skills.
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Our task as educators is to help the child develop his or her own abilities, whether or not they match our
goals. Academic expectations are rising for young children, even before they enter primary school. Young
children, however, need to develop the "non-academic" aspects of their personality, such as: artistic abilities,
connections with nature and family. Premature educational pressures may deprive them of the chance to
develop these traits.
Preschool brings important changes in the child's life, both in terms of somatic and mental development, but
also in terms of relational plan. The vast majority of children are included in preschool education, the
kindergarten framework going beyond the narrow horizon of the family and putting in front of children new
requirements, very different from those in the family and especially from those in the previous stage. These
differences in demands lead to over-excitement of all possibilities for the child's adaptation, but also to the
diversification of his behaviors.
The child, at preschool age, is very little special from preschool. He has difficulty adapting to the kindergarten
environment because he is dependent on his mother, but also because he does not understand very well what
he is told and does not know how to express himself clearly enough. Entering kindergarten is an important
social event. The process of adapting to the new situation is not very easy. Depending on their socio-cultural
or family background, not all children adapt as quickly to the same way of teaching. Some find it difficult to
integrate into kindergarten. A refusal that lasts a few days, at first, is normal, especially in a child who has
never left the family home, but prolonged crying, or repeated crying, requires specific understanding. The
most common, or most obvious, are anger and crying. Every morning, the same ritual resumes, the child
clings to his mother or father, refusing to let them go. Other children will express their refusal through
unjustified physical suffering, or through mild, repeated illnesses. In kindergarten, some children express
their anxiety through an aggressive attitude, which makes them be quickly removed by other children.
Others, on the contrary, will remain depressed, indifferent and inactive. The causes of these long-term
refusals are extremely varied: a child overprotected by his mother, who is not yet autonomous and is
therefore convinced that he cannot cope without her; family quarrels, and hence the fear of what might
happen in his absence; jealousy of a younger brother, because the mother takes special care of him, and the
examples could go on. For a restless child, being brought to kindergarten means exclusion and lack of love
from parents.
However, the role of the family is important, which must prepare the child for this moment. This means
accustoming the child to the thought that it is very important for parents, as well as for grandparents or other
family members. He must also be accustomed to thinking that he can do very well when left alone or when he
plays in the park with other children. He must know clearly why it is necessary to go to kindergarten: to know
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other games, to see how other children are, because there is a world of their own, created to their measure
and because there are educating ladies who know a lot of things and that will teach them everything that a
child their age needs to know. This is his first exam. Now they will see how they knew how to fulfill their role,
how they helped their child, because at this moment the child is what the parents made of him. From now on,
the role of kindergarten will intervene.
The small preschooler, at the entrance to the kindergarten, has to face the difficulty of integration in a large
group, different from the family one, he has to learn to act together with partners of the same age and to take
into account the educator's instructions. They do not show a desire to play with other children or do not
express it out of shyness. Under the guidance of the educator, they learn to play more and more with others.
He gets used to community life, although at first he is a little afraid of the other children. The "others" are a
threat to him, like someone who can disturb him, take his toys or overthrow his constructions. The child must
find a safe climate in kindergarten so that he can feel good. The difficulties of the beginning are absolutely
normal. They must neither be denied nor minimized.
Mainly, the objectives of socializing children in kindergarten aim at familiarizing the child with play and
teamwork and aim at internalizing moral values and behaviors specific to other social groups than the family.
It is important that within the group of preschoolers to create a psycho-affective climate beneficial for
capitalizing on the potential of each child, and this must be done from the entry of the child in preschool
education.
How can we help children develop their emotional intelligence both in kindergarten and in the family?
examples:
• With the help of stories: we can ask the child to invent another ending to a known story or with him to learn
stories from his favorite toy or even a happy event in his life;
• Watching the right movies, a good example: Turning Back, the movie hates little Riley's story and how the
emotions in her mind: Joy, Anger, Sadness and Fear, try to guide her in life;
• Let's read them stories / books about emotions and their management. There are many books written for
children with therapeutic stories that aim to manage emotions, examples: “Did you fill the bucket today?
”Written by Carol McCloud etc;
• Through the right games: as we know the child's favorite activity is the game, the child learns the fastest
through the game and also through it he expresses your feelings, examples of games: "How does the car / doll
feel?" ; Lego Duplo "My first emotions" etc.
In conclusion, a child develops harmoniously if his needs for acceptance, love, belonging and
appreciation are met, not just the need for knowledge. Today's child, in order to become a successful adult,
must be intellectually and socio-emotionally stimulated.
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Музички садржаји и нове Основе предшколског васпитања и образовања
Јована Васић
Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов у Вршцу
Др Еуђен Чинч
Универзитет де Вест у Темишвару – Факултет музичке и драмске уметности
Резиме:
Основама програма одређује се концепција предшколског васпитања и образовања која обухвата
схватање детета и његовог учења и развоја, схватање природе праксе и програма предшколског
васпитања и образовања и схватање функције и природе васпитања и образовања на предшколском
узрасту. Ова схватања представљају теоријско-вредносне постулате Основа програма јер обједињују
теоријска сазнања и вредносна опредељења. Њима се исказује шта се сматра важним и вредним и чему
тежимо у програму предшколског васпитања и образовања. Да би се програм васпитнообразовног
рада са децом заснивао на концепцији Основа, неопходно је да ове теоријско-вредносне постулате, кроз
изградњу заједничког разумевања и преиспитивање својих знања и уверења, васпитач утемељује као
лично релевантне и блиско повезане са властитом праксом. У којој мери и на који начин музички
садржаји могу бити заступљени у новим Основама предшколског васпитања и образовања у Србији,
бави се овај рад.
Кључне речи: основе предшколског васпитања и образовања, музички садржаји, истраживање,
васпитачи.
У савременим основама програма дете се посматра као јединствено и целовито биће. Свако дете је
личност са својим јединственим могућностима и једнаким правилима да се његова јединственост
препозна и уважи. Дете реагује целим својим бићем, његов интелектуални, емоционални, сензомоторни, социјални и говорни развој је узајамно условљен и испреплетен. Према савременим односно
актуелним концептима дете је компетентно и богато потенцијалима. Оно није само биће потреба већ
поседује потенцијале и развијајуће капацитете који га чине компетентним учесником сопственог
учења и развоја. Компетентност детета није нешто што дете поседује по себи, нити постигнуто
досегнуто стање већ се компетентност детета изграђује кроз односе са одраслима и вршњацима и
зависи од квалитета односа односно колико су ти односи подстицајни и подражавајући. Да би дете
испољило своје потенцијале, оно мора имати адекватну негу и подражавајућу средину и односе и
мора бити заштићено од сваког вида занемаривања и злостављања. Овакви концепти подразумевају и
то да је дете активни учесник заједнице вршњака и одраслих. Дете је социјално биће, природно
усмерено на односе са вршњацима и одраслима. Дете је активни учесник у друштвеним односима и
процесима у породици, дечјем вртићу и заједници којој припада и својим учешћем доприноси
обликовању те заједнице. Такође, дете је посвећено учењу и има урођену мотивацију да учи и сазнаје.
Од рођења настоји да разуме свет који га окружује и да њиме овладава.
Учење је процес кокострукције (заједничке конструкције) знања са вршњацима и одраслима у
ситуацијама које за дете имају лични смисао и значење. Дете учи интегрисано: његово физичко,
емоционално, социјално, језичко, чулно, когнитивно учење, узајамно је повезано и одвија се
симултано (истовремено). Дете има креативни потенцијал да изрази себе и своје разумевање света на
много различитих начина и да на креативан начин повезује различите димензије свог искуства и
прерађује своје идеје и доживљаје. Дете користи различите начине изражавања који су једнако
вредни, како би изразило, разумело и разменило осећања, идеје, мисли, вредности и уверења. Игра је
прирођен начин односа детета према свету кроз који оно доживљава, прерађује и проширује искуства,
обликује себе и свет и гради сазнања о себи и свету, развијајучи потенцијал отворености.
Флексибилности и стваралаштва, као основе развоја. Дете учи у ситуацијама и активностима које се
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заснивају
на игрвном обрасцу- добровољности, иницијативи, динамичности, преговарању,
посвећености, отворености и преиспитивању.
Циљ програма предшколског васпитања и образовање јесте подршка добробити детета. Добробит
подразумева разумевање холистичке природе развоја, целовитости процеса неге, васпитања и
образовања и и интегрисаног учења детета предшколског узраста. Добробит је капцитет успешног
персоналног и интерперсоналног функционисања. Она се може сагледати кроз три димензије
персоналну (бити добро и функционисати успешно), делатну (умети и хтети) и социјалну
(прихватати, припадати и учествовати). Све три димензије су међусобно повезане и узајамно
условљене. Суштина развоја и учења је да је дете биће које истовремено јесте и бива- кроз оно што
постаје и оно што ће бити, тако да подржавати добробит детета значи истовремено пројектовање
циљева на будућност (Основе програма предшколског васпитања и образовања - ,,Године
узлета“,2018).
Према Основама програма добробит за дете у реалном програму је то да се оно осећа остварено,
задовољно и срећно. Да се осећа сигурно али не презаштићено и да се осећа припадником заједнице
вртића и шире заједнице, поред тога да буде укључено у заједницу вршњака, у разноврсне, креативне
и сврсисходне активности и да буде физички активно и спретно. Да упозна свет око себе, проширује
своја искуства и знања о својој и другим културама, различитим физичким и природним појавама и
различитим продуктима људске културе, да истражује свет целим телом и свим чулима и има
различите естетске доживљаје. Подразумева и то да прави добар избор, доноси одлуке и преузима
одговорност, да управља својим емоцијама и разуме емоције других, такође и да одлаже своје жеље и
прихвата жеље и очекивања других, да развија блиске односе и доприноси својој заједници, брине о
другим људима и свом окружењу. Поред тога, да учи и воли учење.
Компетенције
Законом о основама система образовања и васпитања дефинише се седам кључних образовних
компетенција за целоживотно учење у складу са документима међународне образовне политике.
Прва од седам кључних комепетенција је комуникација на матерњем језику и њене специфичности
подразумевају да се она развија кроз прилике за богаћење речника и коришћење различитих
функција језика;кроз подршку детету за правилно, изражајно и креативно усмено изражавање и
језичко стваралаштво. Такође, она се развија и подстицањем различитих начина графичког и других
начина симболичког репрезентовања и стварањем прилика за њихову практичну употребу у игри као
и развијањем свести о њиховој важности и корисности. Рана писменост се развија у подстицајном
језичком окружењу кроз активности у којима различити начини симболичког бележења и писана
комуникација имају сврху у самој активности, а не кроз издвојено подучавање деце читању и писању
(Основе програма предшколског васпитања и образовања - ,,Године узлета“, 2018).
Друга компетенција је комуникација на страном језику и њене специфичности подразумевају да се на
предшколском узрасту развија основа за учење страног језика кроз развој матерњег језика и
развијањем свести и знања о различитим културама и језицима као и функцији језика у комуникацији
међу људима и културама. Уколико се на предшколском узрасту уводи други језик, учење
подразумева ситуационо усвајање језика, тако што је страни језик уткан у ситуације и активности
кроз које га дете упознаје и смислено употребљава, а не кроз издвојено подучавање посебно
обликованим методичким поступцима.
Треће компетенције су математичке, научне и технолошке и се развијају кроз богата сензорна
искуства и практичну манипулацију, подстицањем развоја и примене логичко-математичког
мишљења у сагледавању и разумевању појава и односа и решавању проблема. Такође, оне се развијају
и подршком истраживањима, упитности, откривањима и закључивању о природним и физичким
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појавама, у различитим ситуацијама игре и активностима у оквиру теме/пројекта и животно
практичним ситуацијама.
Четврта по реду је дигитална компетенција која се развија кроз смислено коришћење дигиталних
технологија као оруђа којима се деци омогућава;долажење до информација;изражавање и
представљање у функцији игре и истраживања; документовање различитих активности. Дигитална
компетенција подрразумева и развој адекватног односа и културу употребе дигиталних технологија.
Пета компетенција је учење учења и она се развија подршком деци да освешћују процес властитог
учења;кроз подршку развоју перцептивних способности, преиспитивања, планирања и
саморегулисања учења које је смислено повезано са игром, активношћу и ситуацијом у којој дете
учествује и кроз укључивање деце у развијање програма.
Шесте су друштвене и грађанске компетенције које се остварују развијањем заједништва деце и
одраслих и вршњачке заједнице: неговањем односа припадања, уважавања и прихватања, неговањем
односа уважавања различитости и бриге о другима, развијањем групног идентитета, учешћем у игри,
активностима, различитим друштвеним групама и ситуацијама које захтевају договарање, сарадњу,
усаглашавање, међусобну подршку и дају прилику за властити допринос заједници у коју су укључена.
Седма компетенција је иницијатива и предузетништво и остварује се кроз подршку отвореној игри
деце, развијање пројеката са децом и укључивањем деце у различитеситуације и активности којима се
подржава њихова иницијатива, оригинални приступи у решавању различитих проблема и које
пружају разноврсне могућности деци да своје замисли преиспитују, испробавају и процењују као и
креативно изражавање властитих идеја, доживљаја, мишљења и сазнања.
Последња компетенција је културолошка свест и изражавање и она се подржава култивисањем дечје
игре, развијањем културног, националног и идентитета ,,становника планете'', приближавањем деци
културног наслеђа заједнице и човечанства, подстицањем стваралачког изражавања идеја, искустава
и емоција деце кроз различита уметничка подручја као што су визуелна уметност, драма, музика,
покрет и плес, књижевност. Поред тога, опремање простора којим се подстиче зачудност и естетски
доживљај, подстицање деце на различите начине стваралачке прераде својих доживљаја и искустава
кроз различите медије.
Сматра се да дете доживљава свет кроз односе које упоставља и развија. Односи којима се подржава
дететова добробит и делање су покретачи његовог развоја и учења. Такође, сматра се да је за дете у
односима важна сигурност што значи да би деца могла да уче и истражују морају да се осећају
сигурно, тек када се осећају сигурно могу трагати за изазовима. Сигурност проистиче из односа
поверења и предвидљивности. Предвидљивост се сматра битном јер она обезбеђује доживљај код
деце да имају контролу над ситуацијама и догађајима. Предвидљивост може бити социјална и
физичка. Предвидљивошћу се елиминише ригидност у односима. Дете ће се осећати уклопљено и
усклађено са другима, у којој су правила позната, јасна и доследна, где је заштићено од физичких
напада и психолошког повређивања (понижења, етикетирања, потцењивања). Поред сигурности
сматра се да је за дете у односима важан и континуитет који је пре свега са значајним блиским
одраслима. Континуитет пажње васпитача који добро познаје дете, тумачи и реагује на његове
поруке, омогућава детету да искаже своје намере и слободно се игра и истовремено детету даје
сигурност за упуштање у у шири спектар односа и активности са новим особама и у новим
ситуацијама.
Деци су неопходне могућности да изражавају своје потребе и интересовања, ослањају се на друге и
изграђују осећање поверења, сигурности и припадања; развијају позитивну слику о себи, развијају
позитивне интеракције са другима, буду укључена у доношење одлука и прављење избора. Неопходне
су им и могућности да деле информације и учествују у дијалогу са другом децом и одраслима
заснованим на узајамном поштовању и размени, да буду истински консултована и осећају се да су
њихова мишљења и осећања важни. Према новим Основама програма такође деца треба и да виде да
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своје идеје, очекивања и осећања доводе до промена, поред тога и да својим учествовањем доприносе
ономе што одрасли раде и сматрају важним и смисленим и ономе што се дешава у окружењу.
Могући начини примене музичких садржаја
У вртићу се догађају и ситуације или активности које проистичу из одређених потреба насталих у
самом вртићу, породици или заједници (неговање биљака, новог љубимца) ситуације у којима постоји
потреба да деца и одрасли причају једни другима своја искуства, разне доживљаје, проблеме, тешкоће
и страхове. Ситуације у оквиру којих се деца и одрасли међусобно шале, граде се пријатељства,
догађају се дружења са млађом децом и старијом у вртићу или се учествује у разним догађајима у
локалној заједници, препознајемо као делање деце у оквиру аутентичних ситуацијама у вртићу и ван
њега. Ситуације чији део постају музички садржаји укључивале би вежбе дисања, дикције, емисије,
интонације и чак фразирања које могу бити контурисане у контексту теме или пројекта. Оне могу
бити перципиране као ритуали и на тај начин се могу повезати ситуације планираног учења са
животно практичним ситуацијама.
Један од тих ритуала може бити ритуал лепог дисања. Он се може састојати од тога да деца правилно
држе тело, дубоко удахну ваздух а затим га постепено издишу. Деца могу замислити да је испред њих
рођенданска свећица коју не смеју да угасе или лист на длану којег не смеју да одувају или маслачак
чија крилца не смеју да одлете. Поред тога, могу и да замисли или уколико желе да направе ветрењаче
од папира које приликом издисања ваздуха не смеју да се заврте. Овакво размишљање приликом
изисаја доприноси стварању правилне емисије музичког тона, без ваздушног прескакања. У
правилном трошењу ваздуха стоји и тајна ритуала лепог дисања. Ритуал још лепшег дисања
омогућава и даје енергију у певању, дисање постаје лако, а певање ненапорно. Он подразумева да деца
приликом издисаја, ваздух издишу нагло како би замишљену рођенданску свећицу угасили, одлепили
лист, скинули крилца маслачку или покренули/завртелу ветрењачу направљену од папира.
Поред игре и животно практичних ситуација које представљају облике делања, планиране ситуације
учења представљају трећи облик којем се приступа како би се нешто ближе научило, истражило и
открило. Важно је да њих покрећу деца а не васпитач. Примена музичких садржаја у Основама
програма васпитања и образовања ,,Године узлета“ биће део ситуација планираног учења, за
добробит детета и као део тема или пројекта. Музички садржаји као ситуације планираног учења могу
се развијати делањем детета кроз спознајно доживљавање вокалног и инструменталног извођења
које подразумева ритуале који су горе описани.
Примена новог музичког садржаја почиње тиме што дете прво чује тај садржај. Најбоље је то да
васпитач деци пусти уснимљен садржај, који је препоручљивији него неуспеле изведбе васпитача.
Након тога, васпитач деци чита литерарни текст композиције, разговетно, јасно, изражајно, по
потреби и неколико пута. Решавају се непознате речи, разговара се о њему, развија се дискусија,
истраживање и нове идеје. Након тога, деца са васпитачем изговарају текст више пута, по правилу
строфично (по једна строфа) и следи заједничко мелодијско- ритмичко и текстуално извођење песме.
Сматра се, да васпитач у оквиру одвијања теме или пројекта може деци стављати на располагање
различите инструменте који би за њих могли представљати провокацију. Исто тако, у оквиру
развијања пројекта деца могу сами стварати иструменте, истраживати начине производње тонова,
различите висине, боје тонова, трајања, карактер, уз сталну подршку васпитача за развој нових идеја.
Улога васпитача када је реч о пројектним ситуацијама слушања музике биће и то да деци омогући
препознавање и разумевање музике као и њено интегрисање у свакодневни живот. Постојање
музичке аудиције као део пројекта или теме, трансформисаће децу проласком кроз етапе осећајног
слушаоца, слушаоца-рецептора, извођача и критичара. Музичка перцепција је веома важна и она мора
бити припремана, развијана, стимулисана и подржавана код деце. Пројектни рад одређиваће
интересовања деце према одређеним жанровима али је улога васпитача у стварању предуслова за
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касније самоодређивање.
Ситуације планираног учења у оквиру развијања пројекта могу
представљати добру подлогу за приближавање елемената музичке писмености и елемената музичке
културе. (Чинч Е, 2020:20)
Истраживање
Нове основе предшколског васпитања и образовања, назване Године узлета, када је реч о примени у
предшколским установама у Србији, тек су на почетку. С тога, зањимљиво је видети у којој мери су
васпитачи упознати са карактеристикама Основа и у којој мери им је потребна подршка у
осмишљавању и примени музичких садржаја, полазећи од постулата, принципа и духа самих нових
Основа. Истраживање које је спроведено , иамло је следеће елементе:

Назив истраживања:
Године узлета уз музику
Предмет истраживања:
Улога и начини примене музичких садржаја у вртићу, у контексту спровођења нових Основа
предшколског васпитања и образовања
Циљ истраживања:
Утврдити степен познавања начина примене музичких садржаја у оквиру нових Основа предшколског
образовања и васпитања код васпитача, као и потребе и начина могуће подршке васпитачима.
Претпоставке:
П1 – васпитачи не познају у довољној мери специфичности нових Основа предшколског васпитања и
образовања;
П2 – васпитачи не познају у довољноj мери начине на којe се музички садржаји могу примени у раду у
оквиру нових Основа;
П3 – васпитачима је неопходна стручна подршка усмерена на примену музичких садржаја у оквиру
нових Основа;
Циљна група и покривеност:
Васпитачи запослени у предшколским устанаовама који примењују нове Основе као и васпитачи који
у свом раду још увек не примењују нове Основе предшколског образовања и васпитања
Период истраживања:
Мај – јул 2020.
Разрада истраживања и резултати
Узорак истраживања које је спроведено кроз он-лајн упитник састављеног од питања отвореног и
затвореног типа, чинило је 52 васпитача, запослена у државним и приватним вртићима у Републици
Србији.
Када је реч о структури узорка, сматрали су се релавантним за истраживање, подаци везани за године
радног стажа испитаника, васпитну групу у којој су тренутно запослени, као и подаци везани за
степен стручне спреме.
Анализирајући радно искуство, односно године радног стажа, можемо рећи да 40,38% испитаника
припада почетној групи, тј. поседује између 0-5 година радног стажа, 21,16% испитаника има између
5-10 година радног стажа, 23.08 % припада групи васпитача са 10-20 година радног искуства, док
15,38 % испитаника поседује преко 20 година радног стажа. Рачунајући прве две категорије
испитаника, тј. оне који заједно имају до 10 година радног искуства, закључује се да они чине 61,54%
испитаника, тј. да већину узорка чине млађи васпитачи, односно васпитачи са мањим радним
искуством.
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Обрађујући структуру узорка на основу васпитне групе у којој испитаници раде, може се закључити да
13,48% ради у јаслицама, 28,84% ради у млеђој или средњој групи, 17,30% ради у старијој групи а
40,38% ради у припремног предшколском програму. Посматрајући узорак кроз ову призму, може се
рећи да је за циљ истраживања веома важно и релевантно то што велики део узорка чине васпитачи
који су запослени у припремном предшклоском програму и старијој групи, узрастима на којима се
нове Основе предшколског васпитања и образовања, као концепт, најчешће имају применити.
Трећи елемент описа узорка који се тиче степена стручне спреме васпитача – испитаника, говори нам
да је 7,69 % испитаника завршило средње образовање, 19,23% испитаника завршило више
образовање, а 73,08% испитаника завршило је високо образовање. Дакле, највећи део испитаника има
висок степен образовања на академским или струковним студијама, што ће у оквиру истраживања,
нарочито у једној од корелација , бити од изузетног значаја.
Када је реч о самим резултатима истраживања, по ајтемима, она се презентује на интересантан начин.
На прво од постављених питања, а то је - главни иницијатор делања детета у новим Основама
предшколског образовања и васпитања је – исправан одговор да је то дете само, дало је 57,69 %
испитаника. Одговор да је главни иницајатор делања заједница дало је 26,92 % испитаника, док је
15,39 % испитаника одговорило да је главни иницијатор васпитач. На основу датих одговора по првом
питању, може се закључити да испитаници у највећој мери познају овај елемент нових Основа
предшколског васпитања и образовања иако је доста значајан број испитаника дало нетачан одговор
(укупно 42,31%). Имајући у виду да је питање потеркло из суштинског дела концепта нових основа,
исто се може закључити да значајан број васпитача – испитаника још увек није овладало глабним
постулатима нових Основа.
Друго питање, затвореног типа, у упитнику, било је да ли се у новим Основама предшколског
образовања и васпитања, активности у предшколској установи планирају, припремају и и унапред
документују или се оквирно унапред планирају, моделирају током реализације и коначно документују
тек након њиховог окончања, или се не планирају јер су дате у самим Основама, већ се само
документују након њиховог окончања. Тачан одговор, а то је, да се активности оквирно унапред
планирају, моделирају током реализације и коначно документују тек након њиховог окончања, дало
је 50% испитаника, док је упупно , на друге две понуђене варијанте, погрешно одговорило такође 26
испитаника, тј.50% из чега се може закључити да је овај елемент везан такође за суштински део рада
у склопу нових основа, недовољно познат. Планирање и документовање рада након завршетка
пројекта, као један од основних елемената по којем се нове Основе, разликују од пређашњих модела,
још увек познаје недовољан број васпитача – испитаника.
Један други битан елемент који се тиче концепта нових Основа предшколског васпитања и
образовања, а то је улога васпитача у раду са децом, био је предмет трећег питања. Наиме, на
постављено питање - како бисте, оквирно, описали улогу васпитача у раду са децом, полазећи од
нових Основа предшколског образовања и васпитања – 84.62% испитаника дало је тачан одговор, а то
је да је улога је моделирајућа, водећи се пре свега рачуна о добробити детета, интересовањима и
усмерењима које само дете даје из чега се може закључити да су испитаници у највећој мери упознати
са овим елементом основа, као и са сопственом улогом у процесу рада, односно са важношћу коју
добробит детета има у целокупном коцепту нових Основа.
Четврто питање у упитнику је такође суштинско јер оно дотиче улогу пројектног приступа у новим
Основама предшклског васпитања и образовања. На питање у вези улоге пројектног приступа у новим
Основама, тачан одговор, а то је да је улога доминантна, дало је 63,46% испитаника, 25% одговорило
је да је улога пројектног приступа необавезна-опционална, док је 11,54% испитаника одоговорило да
се пројектни приступ користи само у изузетним случајевима. Дакле, иако је већина испитаника
одоговорила исправно, ипак, у контексу постављених циљева истраживања, не смемо запоставити
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чињеницу да 36,54% испитаника није исправно одоговорило на питање од суштинског значаја за
успешан и правилан рад у оквиру нових Основа.
Као што знамо, нове Основе предшколског васпитања и образовања стављају акценат на улогу
простора, али сити не виде само као радну собу, већ под простором подразумевају шири контекст у
којем дете живи, проводи време и ради. Простор постаје цео вртић, део изван вртића у којем се такође
одвијају различити садржаји. На питање како нове Основе дефинишу простор, 65,38% испитаника
дало је тачан одговор затвореног типа, а то је да простор не обухвата само радну собу, већ цео простор
вртића или средине, док је збирно, 34,62% испитаника одговорило погрешно. Корелирајући ове
резултате са претходним ајтемом, видимо доста сличности , што нас може навести на претпоставку да
је проценат испитаника који познају поједине елементе донекле сличан.
Шесто питање , као и наредна питања у упитнику, односила су се на самопроцену испитаника о
степену познавања елемената нових основа. Тако је 19,23% испитсника свој степен познавања нових
Основа оценио као низак или веома низак, 55,76% као средњи, 17,30 као висок а 7,71% испитаника
као веома висок. Охрабрујућа је чињеница да, ако упоредимо проценат испитаника који је на већину
претходних питања коректно одговорило, а који се оквирно креће око процента преко 60%, са
самопроценом по којој 74,99% испитаника поседује низак или средњи степен познавања елемената
нових Основа, долазимо до закључка да су сами васпитачи – испитаници , веома свесни својих знања, у
довољној мери објактивни, што даје наду да ће примени нових Основа приступити савесно. У
корелацији са овим ајтемом, одговори на осмо питање у упитнику (Да ли сматрате да би вам стручна
подршка у осмишљавању музичких садржаја могла помоћи и и у о ком облику би она могла бити?) на
које је само 3 испитаника одговорило негативно, потврђују наводе о савесном приступу васпитача –
испитаника.
Седмо питање у упитнику било је отовореног типа, усмерено конкретно на музичке садржаје и
њихову примену у новом контексту (Да ли бисте могли кратко навести једну могућност примене
музичких садржаја у вртићу, полазећи од нових Основа?). На ово питање, поред негативних одговора
или одговора који немају потенцијал за процену, добијени су разни интересантни одговори од којих
издвајамо неколико релевантних:
- Слушање музике у разним активностима, пуштање одредјених песмица које служе као
провокација;
- Прављење и моделирање инструмената ,посета некој музичкој породици;
- Израда музичких иструмената од отпадног материјала;
- У зависности од интересовања деце и пројекта који се реализује укључују се и музички
садржаји. Могућа тема "Звуци око нас", организовати активности у природи ,ослушкивати
природу и звуке, имитирати гласом, или израда инструмената од рециклажног материјала,
укључити у пројекат могуће ресурсе..... омогућити деци да обогате своја сазнања и искуства
кроз сопствено искуство. Пуштати деци музику, звуке природе... и сл;
- У оквиру пројекта Позвао је мај све бубе на чај који истражује кроз све облике рада, деца ће сва
стечена знања о инсектима искористити да се одлуче за једну песму на задату тему, коју ће
научити да певају, за коју ће осмислити кореографију, костим, реквизите, сценографију и на
крају одлучити за коју прилику и где ће је извести. у пројекат могу бити укључени родитељи
који су по професији плесачи, музичари ми сл.
- Музичка тема може бити покретач пројекта. На пример Јесења песма упознаје децу делимично
са изгледом природе у јесен. Деца затим могу наставити са истраживањима везаним за све
промене које доноси јесен природи, биљном и животињском свету и наравно људским
активностима;
Полазећи од одговора на ово питање, може се закључити да испитаници, највећим делом имају
потенцијал за креативну примену музичких садржаја , у једном делу пристан је дух нових Основа, али
још увек постоји тенденција осмишљавања садржаја унапред, усмеравања и дириговања активнсоти
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која су, највероватније, проузрокована досадашњим приступима али и стеченим образовањем кроз
примену А или Б модела организовања активности у вртићу.
Од испитаникаје у оквиру деветог питања тражено, да на основу свог искуства, процене да ли
сматрају да нове Основе предшколског образовања и васпитања, по својим карактеристикама, дају
позитиван допринос и представљају напредак у односу на досадашње моделе организовања рада у
вртићу. На ово питање, испитаници су веома обазриво одговарали, тако да се њих 42,30% није
изјаснило, 44,23% одговорило је позитивно а 13,47% одговорило је нагативно. Овакви одговори
поново потврђују савестан приступ испитаника који нису по инерцији дали своје негативно
мишљење, већ је њих 42,30% одлучило да нема довољно података и искуства о томе, а 13,47%
потврдно је одговорило.
Оно што може забринути јесу одговори на последње, десето питање, (Да ли сматрате да бисте у
вртићу у којем радите имали услова (просторних, логистичких, стручних..) за пуно спровођење нових
Основа?). Потврдно је одговорило само 40% испитаника, док се остали или нису изјаснили или су
дали негативан одговор. С тим у вези, не можемо проценити да ли је то само субјективан осећај
испитаника или је то одраз реалног стања али можемо само изнети наду да ће релевантни фактори у
будућности учинити више да се и реалност али и осећај по овом потању промени, како би се Основе
предшколског васпитања и образовања могле успешније применити.
Закључак
Спроведено истраживање на минималном узорку, представља једниствену идеју да се на самом
почетку примене нових Основа предшколског васпитања и образовања, названих Године узлета.
Прва претпоставка која је постављена на почетку, а то је да васпитачи - испитаници не познају у
довољној мери специфичности нових Основа предшколског васпитања и образовања, далимично је
потврђена. Као што се из обраде по ајтемима може видети, процентуално, број испитаника који су
давали тачне одговоре на питања везана за познавање елемената нових Основа, прелази 50 па и 60%.
Међутим, то не значи да је ситуација повољна, већ да треба радити на томе да се васпитачи упознају, у
што већој мери, са елементима нових Основа у чему су добродошле обуке и семинари који се и
тренутнои реализују на територији Републике Србије уз подршку УНИЦЕФ-а и ресорног
министарства. Имајући у виду проценте, ситуација није алармантна али може и мора бити
побољшана.
Као што смо већ напоменули, велики део испитаника има креативни потенцијал за осмишљавање
музичких садржаја у оквиру нових Основа али се такође, из одговора препознаје потреба за њиховим
додатним осопособљавањем, кроз разне видове стручног усавршавања. Сами испитаници, у великој
већини, изразили су потребу да се у сфери музичких садржаја које би применили у раду увртићу,
оспособљавају и дае, чиме је друга од претпоставки истраживања – а то је да васпитачи не познају у
довољноj мери начине на којe се музички садржаји могу примени у раду у оквиру нових Основа –
потврђена, као што је потврђена и трећа претпоставка а то је да је васпитачима неопходна стручна
подршка усмерена на примену музичких садржаја у оквиру нових Основа.
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Креативни начин развијања латерализованости (телесне целовитости) у
раду са децом предшколског узраста
Гордана Павловић
Ивана Оморац
Јана Јовановић
Јелена Терзић
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац
Резиме
Кроз рефлексивну праксу долази се до нових идеја како што боље заинтересовати децу за рад у циљу
стицања нових знања, формирања нових опажаја, уз развој телесне целовитости. Само креативан
васпитач може успешно унапредити своја теоријска знања и дати свој допринос свестраном разоју
личности детета. Рад представља једно од могућих решења и показује како ангажовати сва дечја чула,
кроз моторичке и ситномоторичке активности, а истовремено обезбедити и сазнајне активности о
свету који нас окружује. Кроз активности се константно ангажују обе хемисфере мозга чиме је
задовољена потреба за њиховим равномерним оптерећењем и развојем телесне целовитости.
Кључне речи: латерализација, креативност, целовит развој.
Увод
За децу предшколског узраста је карактеристичан интезивни развој. У коликој мери ће бити
развијени сви дечји потенцијали зависи од ангажовања васпитача али и родитеља.
Учење подразумева пријем информације, обраду примљене информације, повезивање, усвајање и
одговор. Чула, осећаји, покрети и интегративне функције мозга тесно су повезани с телом које има
интегралну улогу у свим интелектуалним процесима (Голубовић, Тубић, Марковић, 2011). Ако се деца
баве једном усмереном активношћу, на пример уче речи песмице, или набрајају животиње,
ангажована је једна хемисфера њиховог мозга. У спортским активностима, ако углавном користе једну
руку или једну ногу такође је активна само одређена хемисфера мозга. Да би обе хемисфере мозга
биле подједнако ангажоване са децом треба радити активности које подразумевају свестрану и
целотелесну активност уз мисаоне радње и чулне доживљаје.
У раном предшколском узрасту моторни развој има важан значај за изградњу везе детета и
окружења. Моторне активности и рефлексне радње инициране средином, соматски и мождани
стимуланси стварају односе детета и света који их окружу (Голубовић и сар., 2011). Ове активности
треба тако осмислити да дете развија осећај за простор али и да подједнако ангажује и леве и десне
екстремитете и да тако развија телесну целовитост.
Моторним активностима се може придодати ангажовање чула додира, како руку тако и ногу, при
чему се кроз различите надражаје могу формирати нови опажаји као резултат комуникације чулних
сензора и одговарајућих центара у мозгу.
Ситна моторика, у активностима које описује овај рад, је усмерена на координисани рад дечјих
прстију а остварење задатка доводи до сазнајних вредности о природи која окружује дете. Активност
може бити осмишљена као групни рад при чему се обезбеђује и социјализација детета, осећај
припадности групи и задовољство оствареном креацијом.
„Креативни наставници требало би да буду свесни да је важно вредновати атрибут креативности у
себи, да би успешно развијали креативност код деце“ (Стурза-Милић, 2018). Аутори овог рада су
васпитачи који у њему описује своје креативно решење, сви реквизити приказани на сликама су
ручна израда самих васпитача и њихово оригинално решење.
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Функционална улога леве и десне хемисфере мозга

Неко је дешњак а неко левак. Неко се одлично сналази у природним наукама а неко сјајно свира
виолину. Док једни са лакоћом уче језике другима то тешко иде али , за утеху, они су можда одлични
плесачи и питају се зашто су други помало неспретни у плесачким активностима. Сигурно да има
више разлога за такво стање и више објашњења којима се то може оправдати, али улога мозга, у
свему томе, није занемарљива. Свим наведеним операцијама, доживљајима и покретима руководи
мозак. У њему постоји јасна подела шта ради сваки део његове целине. У том смислу постоји
наглашена посебна улога леве односно десне хемисфере мозга.
„Лева хемисфера има доминантну улогу у вербалном изражавању, логичким и математичким
операцијама, док је десна претежно задужена за визуо-специјалне операције (решавање слагалица,
нпр.), емоционално реаговање, музику, покрет“ (Биро, Недимовић, 2015).
Доказано је да постоји подела улога леве и десне хемисфере мозга и то се у науци зове латерализација.
Школски систем је тако постављен да деца у већој мери користе леву хемисферу мозга па је десна на
неки начин запостављена. Овде треба напоменути да је мозак целовит систем и да у њему увек
постоји удружени рад и леве и десне хемисфере али код већине је више оптерећена лева хемисфера.
Ако је неко уметник, ако црта, запажа природу и преноси своје доживљаје на платно, онда он ангажује
десну хемисферу више од леве. Али, сетимо се, колико нас уметника окружује и зашто говоримо да је
лева хемисфере ангажованија од десне.
Подељеност улоге мозга огледа се и у томе што десна хемисфера контролише рад леве стране тела и
обрнуто. Десна рука и десна нога добијају команде из леве хемисфере мозга. Ако смо дешњаци онда
нам је лева хемисфера ангажованија и још ако се бавимо природним наукама на неки начин
занемарујемо десну хемисферу. Али она не мирује и обавља неке своје, имагинарне активности.
Доминантна латерализованост
Појам доминантне латерализованости подразумева да се обично користи једна рука или једно чуло
при обављању сложених радњи. Заправо организам радије користи једну руку а не другу у обављању
одређене радње при чему је та рука (нога) и спретнија да радњу обави. Фудбалер ће пенал пуцати
десном ногом (ако је дешњак) јер је сигурнији у позитиван успех него да то обави левом ногом. У
обављању задатка постоји и снажна мождана подршка из одговарајуће сфере мозга.
Већина становника су дешњаци и индустрија прави такве производе који су прилагођени њима. Како
се у таквој ситуацији сналазе леваци. Треба ли децу од малена усмеравати на употребу супротних
екстремитета од оних који су за њих доминантни (леви). Такви покушају давали су низ негативних
резултата. Вежба да се пређе са једног доминантног екстремитета на други није добра. Али вежба да
се и лева и десна страна тела подједнако користе свакако има смисла. Дечацима дешњацима често је
лични изазов да лопту шутирају левом ногом. Током времена они почињу подједнако успешно да
шутирају лопту и левом и десном ногом. То нам говори да је све у вежби у којој се подједнако ангажује
и лева и десна хемисфера мозга.
Телесна целовитост
Како постићи целовитост? Како ангажовати и десну хемисферу, бар подједнако колико и леву. То се
може постићи активностима које праве равнотежу између вербалног, математичког, визуелног и
осећајног уз комбинацију одговарајућих покрета. Кроз рефлексивну праксу могуће је остварити добре
резултате напредним идејама. Овај рад приказује једну од могућих идеја где је пракса показала
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позитивне резултате у предшколском узрасту на ангажовању обе хемисфере мозга и на постизању
телесне целовитости.
Деца предшколског узраста имају огроман капацитет учења. Да би се тај капацитет искористио она
морају бити расположена за учење, заинтересована и концентрисана на активност коју су изабрали
или коју им је васпитач одредио (Walsh, 2000). У том смислу деци је неопходно створити креативну
средину а васпитач је свакако, добрим делом, творац такве средине. Средства за наставу могу да се
купе али и да се направе. Васпитач који је теоријски добро поткован, који зна развојне
карактеристике деце и који је спреман да омогући максимални развој дечјих потенцијала у стању је и
да осмисли одговарајућа креативна наставна средства.
Овај рад представља једно од могућих решења које за циљ има целокупни развој детета уз
ангажовање обе хемисфере мозга при извршавању задатака и регистровању сензомоторних
доживљаја.
Тродимензионално дрво
У основи креативне идеје стоји имитација природе и њене промене кроз годишња доба. Реч је о
дрвету које током времена цвета, олистава, плодоноси, код кога опада лишће у јесен а онда се циклус
понавља. Деца на њима забаван начин вежбају ситну моторику, ангажују чула вида и додира, примају
надражаје преко руку и ногу, стварају опажаје, оријентацију у простору, пореде своја запажања
природе са својим моделима, памте слику, посматрају промене у природи и конструктивно стварају
промене на свом моделу, сазнају природу и њене законитости.

Сл. 1 Модел дрвета
Модел дрвета (сл. 1) представља имитацију дрвета које се сусреће у природи на сваком кораку и које
као такво није страно деци. Ово је прилика да се деца боље упознају са његовим карактеристикама.
Излазак у двориште је прилика да се деци предложи упознавање са једним таквим дрветом, да им се
нагласи да се и оно мења током године и да се крене са истраживањем о току тих промена. Деца треба
да примете облик, разгранатост, боју, покретање грана, али и да додирну стабло и осете текстуру,
топлоту, тродимензионалност, можда и мирис природе.
Њихово даље сазнавање пребацује се у учионицу где је направљен модел дрвета. Одмах треба уочити
да ово није слика дрвета (која има две димензије) већ на неки начин представља тродимензионални
модел. Истина то није потпуни тродимензионални модел али и као такав успешно дочарава простор.
Ово постаје њихово, дечје дрво, које им је свакога дана доступно и са којим и на коме могу да се играју
али и проширују своја сазнања. „Предшколско дете не решава интелектуалне задатке у оквиру
сазнајне активности или у току учења као школско дете, него најчешће у вези с практичким мотивима
и мотивима игре“ (Смиљанић, Толичич,1966).
Дрво деца могу да додирну, осете његову заобљеност (просторност) и региструју особине материјала
од којег је дрво направљено. Истовремено могу правити поређење са додиривањем правог дрвета и
своје осећаје претварати у опажаје и на тај начин богатити своје сазнање и своја искуства. Можда ово
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дрво не могу да обухвате али лако ће уочити да то није ни слика и да ипак има особине правог дрвета
а то је заузимање простора.
Дечје активности подразумевају логичка закључивања, поређења, истраживање, стварање слике,
стварање опажаја а за све то мора постојати стална координација и једне и друге мождане хемисфере
са подацима који долазе преко дечјих чула са обе стране дечјег тела. Мождана целовитост у раду
преноси се на телесну целовитост и обрнуто, информације које шаљу сензори са обе стране тела
ангажују обе хемисфере мозга.
Педагошка акција васпитача је усмерена ка испољавању дечије креативности како би се формирали
креативни стилови учења и даљи развој креативног потенцијала детета и целовитог развоја
личности (Стурза-Милић, 2018).
Сазнавање природе кроз сензо-моторне активности
Дрво је осмишљено за сензо-моторне активности. На гранама су ушивени дугмићи на које деца могу
да каче цветове (сл. 2 и сл. 3), лиске, плодове (сл. 4), пахуље. Цветови имају рупицу у средини и да би
се закачили на грану неопходно је ангажовање обе руке и координисан рад прстију. У пролеће, када
природа цвета, деца могу учинити да и њихово дрво процвета. Ова операција, као вид њихове
креативности, представља велико задовољство. У раду лева и десна рука морају да сарађују а
информације добија свака рука посебно из свог центра, на различитим странама мозга. Ипак, тај рад је
синхронизован и, после мало труда, даје жељени резултат.

Sl. 2 Kачење цвета

Сл. 3 Процветало дрво

Сл. 4 Плодови на дрвету

Дечјој креативности нема границе па је као резултат њиховог рада могуће и надреално решење
приказано на сл. 5 (јабуке и крушке на једном истом дрвету).

Сл.5 Надреално решење

Сл.6 Ограда
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Да би деци активност учинили што занимљивијом осмишљена је и ограда (сл. 6) око дрвета коју они
сами морају да направе. Ограда се прави провлачењем пертли, различитих боја, кроз одговарајуће
отворе. То је прилика и да се увежбавају боје али и да се вежба оријентација пошто је ограду могуће
правити и лево и десно од средине дрвета. Само провлачење представља ситномоторичку активност
и захтева координисани рад прстију обе руке. Стабло, гране, цветови, ограда су направљени од
различитог платна, па додиром и чулом вида деца региструју различите осећаје и стварају опажаје
који ће им користити у будућим искуствима.
Стаза оријентације и чулних доживљаја
Дечја активност је осмишљена да се до дрвета стиже различитим стазама. Једна води лево а друга
десно. Стазе су означене имитацијом стопала (сл. 7). Када се иде левом стазом полази се левом ногом
а десном стазом обрнуто. Од деце треба тражити да иду наизменично и једном и другом стазом. На тај
начин се спречава да доминантна латералност чини да се увек креће на исти начин.

Сл.7 Стазе до дрвета

Сл.8 Стаза са препрекама

Све је представљено различитим бојама па је то и прилика да се боје добро распознају и да се
истовремено делује на чуло вида надражајима који стимулишу одређене делове мозга. Могуће је да се
деци дају команде на коју боју да стану, или доскоче а у следећем кругу да деца обавештавају на коју
су боју стали. Стазе омогућавају рад у паровима тако што једно дете иде левом а друго десном стазом
а када дођу до дрвета задатак је да каче плодове на супротној страни дрвета од оне којом су дошли.
На сл. 8 приказана је узана стаза са препрекама. На ове препреке деца морају обавезно да стану. Узана
стаза имитира змију по којој деца ходају. Поред вежбања координације и равнотеже стајање на
препреке представља посебно чулно искуство. Ову стазу деца треба да прелазе у чарапама (изути
патофне), а препреке су направљене тако што су врећице испуњене садржајем различите гранулције
(песак, каменчићи). Поред чулног искуства које деца добијају, преко сензора у њиховим стопалима, на
овај начин се делује против појаве равних табана. Са становишта развоја телесне целовитости ово је
још једна добра вежба која повезује рад делова мозга са периферним сензорима који шаљу
информације.
Креативна идеја ове активности се огледа у свестраном ангажовању детета. „Тело, мисао и осећаји
који прожимају и прате сва кретања и радње делују као целина и обогаћују сазнање“ (Голубовић и
сар., 2011).
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Закључак
Рад представља добро позитивно искуство у раду са децом предшколског узраста. Настао је као
практичан покушај одговора на теоријско сазнање о неопходности свестраног развоја личности уз
остварење телесне целовитости. На почетку је постављен проблем, како ангажовати сва чула уз
сталну мисаону активност, како спојити моторичке активности, усвајање знања, дечју креативност уз
проучавање света који нас окружује. Затим се кренуло у реализацију идеја а онда и нових и нових
идеја.
Креативност васпитача је неопходна да би се успешно применила теоријска знања. Практична
примена креативне идеје не значи да је циљ остварен. Тек тада, кроз рефлексивну праксу, треба
доказати да идеја даје очекиване резултате. Пракса је показала да су деца радо прихватила активност,
да имају своје омиљене моторичке и ситномоторичке радње, да их узбуђују стимиланси на неравним
подлогама али и да су пресрећни што су они учинили да дрво процвета или да са њега „беру“ плодове.
„Основно својство детета, којим се разликује од одраслог човека и захваљујући коме може да учи и
развија се, јесте његова неутољива радозналост, стална потреба за искуствима сваке врсте.“ (Каменов,
2009:162).
Део доживљаја је на први поглед невидљив али и додир различитих материјала оставља свој траг као
нови забележени опажај у неком делу мозга.
Наведеним активностима остварује се телесна целовитост кроз ангажовање великог дела чулних
сензора, постављених на целом телу, који готово истовремено комуницирају са својим центром у
мозгу. Истовремено и мозак шаље повратну информацију и при томе су ангажоване обе хемисфере
мозга због сложености наведене активности.
Ово је једна од идеја како да се на креативан начин оствари телесна целовитост. Можда ће неки
васпитач, ношен овом идејом, допунити активност уз ангажовање и оних чула која су овде
запостављена (чуло слуха, мириса и укуса), или са убацивањем сазнајних активности. Наше је
мишљење да би истовремене додатне активности имале негативан утицај али то свакако треба, кроз
креативну праксу, проверити.
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Digitalne kompetencije vaspitača
Jovanov Milica
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac
Rezime
Deca danas dolaze u predškolske ustanove sa određenim predzanjima i veštinama iz oblasti IKT-a, što
predstavlja izazov za vaspitače. Da li su vaspitači spremni za takve nadolazeće generacije, odnosno da li imaju
odgovarajuće kompetencije? Stariji vaspitači verovatno je da nisu, dok se od mlađih očekuje da poseduju više
znanja i veština, što je i logično.
Korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija može imati pozitivan i negativan uticaj na dete, zato je
važno da u najranijem dobu bude usmereno u pravom smeru i na pravi put po pitanju. Digitalne kompetencije
vaspitača u tom smislu igraju značajnu ulogu. U radu koji sledi, govoriće se o načinima sticanja znanja vaspitača
iz navedene oblasti, kao i zbog čega je to važno kada se govori o predškolskom uzrastu.
Ključne reči: IKT, kompetencije vaspitača, predškolska ustanova.
UVOD
Svedoci smo vremena u kome preovladava digitalizacija, širi se i razvija svakim danom, satom, te izniče i
potreba nas kao potrošača tih digitalnih resursa da imamo određene kompetencije za korišćenje svih
digitalnih uređaja. Na dete one mogu imati pozitivan i negativan uticaj, zato je važno da ga još u najranijem
dobu usmerimo na pravi put po pitanju upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija. Samim tim ne
možemo da izostavimo i predškolske ustanove u kojima decu treba pripremiti za korišćenje računara koji će
ih u životu svakako čekati, te zbog toga vaspitači moraju imati određena znanja u ovoj oblasti.
Kada govorimo o digitalnim kompetencijama vaspitača, pre svega je važno da na samom početku saznamo šta
one uopšte predstavljaju.
„Digitalne kompetencije predstavljaju skup znanja, veština i stavova vezanih za digitalne medije i
informaciono-komunikacione tehnologije, njihovu primenu kako u svakodnevnom životu, tako i u specifičnim
okolnostima kao što je radno okruženje“ (Priručnik za razvoj digitalnih kompetencija nastavnika i nastavnica
humanističkih nauka u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji, 2019.).
INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
Mnogobrojne su definicije IKT-a, a jedna od primenjivih u oblasti obrazovanja konstatuje da je to „zajednički
izraz za izučavanje sredstava, postpaka i metoda za upravljanje, čuvanje, obradu, prenos i prezentaciju
podataka i informacija. Informaciona tehnologija je pojam kojim opisujemo delove (hardversku opremu) i
programe (softver) koji nam omogućavaju pristupanje, preuzimanje, organizovanje, manipulisanje i
predstavljanje informacija elektronskim putem.“ (Delić, 2008).
Da je korišćenje i poznavanje IKT-a danas sasvim normalno, možemo reći i da je deo opšte kulture, govori i
Anđelković: „ Poznavanje i korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija u savremenom svetu
predstavlja jedan od osnovnih elemenata pismenosti i kulture čoveka.“ (Anđelković, 2009). Sada kada smo
definisali šta je IKT, kakav značaj on ima u savremenom svetu, možemo govoriti o njegovom značaju u
predškolskim ustanovama i na koji način vaspitači stiču znanja iz ove oblasti.
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INFORMACIONO–KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U PREDŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
Načini korišćenja IKT-a u predškolskim ustanovama je raznolik. Deca jaslenog uzrasta, pa čak i deca
predškolskog uzrasta se mogu upoznavati sa temom koju obrađuju bolje i lakše ako je vide na ekranu, ako je u
pitanju neka priča ili bajka. U slobodno vreme ili za vreme muzičke aktivnosti im se može puštati muzika ili
neki drugi tonovi, ako recimo uče o životinjima, deci će biti lakše da nauče ako ih vide ili čuju.
Danas u svetu postoje računarski programi koji su namenjeni jaslenom uzrastu. Činjenica je da je period od 6
meseci do 3 godine kritičan period razvoja ljudske inteligencije, te autori tih softvera tvrde da su oni tako
kocipirani da proširuju razvojne mogućnosti učenja ovog uzrasta.
Postoje programi koji podržavaju ulogu IKT-a u predškolskim ustanovama, o tome nam nešto više govori
Anđelković: „Programi koji, u najvećoj meri, podržavaju ovakvo shvatanje uloge koju informaciona
tehnologija ima u predškolskom vaspitanju i obrazovanju su tzv „open ended’’ tj. otvoreni programi. Primer
jednog takvog programa jeste program koji nosi naziv „Kidspiration“ i koji je namenjen upravo radu sa decom
predškolskog uzrasta.“ (Anđelković, 2008).

Izvor fotografija: www.anđelković.com
„Faze kroz koje dete prolazi na putu usavršavanja veština upotrebe informacione tehnologije su:
 Posmatranje
 Imitiranje
 Pokušavanje
 Usavršavanje veštine (samostalnost u korišćenju softvera koji mu ponude odrasli i
samostalnost u izboru softvera kao izbor u procesu učenja)
 Samostalnost na putu samoobrazovanja (koje uključuje i upotrebu štampača, skenera,
digitalnog foto aparata...)“ (Anđelković, 2008).
STICANJE ZNANJA IZ OBLASTI IKT-A
Vaspitači moraju da steknu određena znanja i veštine u primeni IKT-a da bi u radu sa decom bili u stanju da
koriste računar ili druga digitalna sredstva (kamere, štampače, skenere) kao pomagala u nastavi. Pomoću tih
znanja mogu učiniti svoj rad kreativnijim i sveobuhvatnijim, takođe i kako bi deci olakšali i učinili zabavnijim
to što se od njih očekuje da nauče. „Brojna istraživanja kod nas ukazuju da vaspitači nedovoljno koriste
savremena tehnička sredstva u vaspitno-obrazovnom radu, pokazuju inertnost i strah od upotreba istih“
(Stošić, 2011).
Ne možemo, a da se ne zapitamo koji je razlog ovakvih rezultata istraživanja, ipak, odgovor je vrlo
jednostavan. Neupućenost i neobrazovanost starijih generacija vaspitača koji se nisu školovali za primenu
savremenih sredstava imaju taj odbojan stav. No, sve je više mladih koji ipak unapređuje svoje znanje i idu u
korak sa vremenom.
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„Razvoj digitalnih kompetencija nastavnica i nastavnika je značajan kako za profesionalni tako i za lični
razvoj: ukoliko su nastavnici osposobljeni da primenjuju digitalne veštine u učionici, oni na taj načni podstiču
razvoj pomenutih veština kod svojih đaka. Ne manje važno, ukoliko su nastavnici i nastavnice kompetentni u
oblasti savremenih tehnologija, to svakako doprinosi ugledu škole u kojoj radimo“ (Arsić i Mastilo, 2019).
Iako se govori o školi i nastavnicima, isto važi i za vaspitače i vrtiće. Na koji način se stiču kompetencije?
Akcenat je stavljen na specijalizovane sajtove koji omogućavaju dodatna usavršavanja vaspitača. Ovi sajtovi
su dobri i praktični jer vaspitači sami biraju koje će kurseve pohađati putem e-učenja. Treba reći da su sajtovi
pokazali dobre rezultate. E-učenje funkcioniče po sledećem principu: Po odabiru teme, vaspitač čita ili sluša
određeni kurs, kada teorijski deo privede kraju sledi evaluacija-provera znanja, ukoliko je vaspitač dobro
uradio test, dobija sertifikat za završeni kurs, a stečeno znanje mu u daljem radu može dosta pomoći. Pored
toga, u inicijalnom obrazovanju vaspitači prolaze kroz kurs, koji se svodi na sticanje veština korišćenja IKT
aplikacija, što ponekad nije dovoljno, odnosno ne predstavlja kompetentnost za korišćenje IKT-a u
predškolskim ustanovama. Pored svega navedenog, postoje i razni seminari koje vaspitači mogu da posećuju
kako bi nadogradili svoje znanje i saznali nešto novo.
Mnogobrojni su sajtovi za usavršavanje digitalnih kompetencija vaspitača, jedan od tih sajtova je:
http://www.e-ucenje.rs./, na njemu postoje različiti programi kao što su „Učenje na daljinu“ ili kursevi vezani
za rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Na nekim od sajtova vaspitači mogu pronaći materijale iz raznih
oblasti kao što su pozorište ili književnost, ali i iz oblasti drugih nauka i umetnosti. Jedan od dobrih primera
koji to omogućuje se nalazi na internet adresi http://www.lugram.net/e_ucenje/e_ucenje.html.
Zbog čega je sve ovo važno, odnosno zbog čega je važno da se vaspitači edukuju u ovom pogledu, govori Sonja
Veličković: „Period od treće do sedme godine najdragoceniji je za stimulaciju moždanih aktivnosti, prema
tome vaspitači moraju biti stručni u ovoj oblasti kako bi pomogli deci da razvijaju svoju intelektualnu
sposobnost“ (Veličković, 2014).

CILJEVI UVOĐENJA IKT-A U PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Sve se čini sa nekim ciljem, pa tako i uvođenje IKT-a u sisteme. Njegov cilj nije da deca zanemare igru, da igru
igračkama zamene kompjuterskim video igrama ili nešto slično. Računar deci nije drug. Vaspitač treba da
uvede i iskoristi sve dobre i pozitivne strane IKT-a kako bi stvorio pozitivan uticaj na dečiji razvoj. To
možemo svrstati u jedan od osnovnih ciljeva IKT-a.
Precizno o ciljevima govori i Sonja Veličković: „Uvođenje informacione tehnologije u predškolstvo treba
ostvarivati kroz njenu primenu i integraciju u vaspitno obrazovni rad vaspitača koje će imati za cilj:
pozitivan uticaj na sve oblasti dečijeg razvoja,
podizanje kvaliteta svih segmenata vaspitno obrazovnog rada
razvoj medijske kulture deteta.“ (Veličković, 2014).
Poznatno nam je da su deca danas već uveliko zakoračila u korišćenje informacionih tehnologija, a na to
ukazuju i mnogobrojna istraživanja, zato je važno i ostvarenje svih ovih ciljeva koji se postavljaju pred
vaspitače, kako bi decu na pravi načim usmeravali u korišćenju informacionih tehnologija.
Zaključak
Na osnovu teksta, možemo doći do zaključka, da koliko god mi ne želimo da priznamo, digitalna sredstva i IKT
su deo nas, naše svakodnevnice i da koliko god mi želimo, bilo to ispravno ili ne, da im se odupremo, ne
možemo. Shodno tome, treba decu da usmeravamo ka ispravnom korišćenju IKT-a još od najranijeg doba,
odnosno vrtića, da ih upoznajemo sa novonastalim virtuelnim svetom, ali i da im stvorimo jasnu sliku o
svemu tome. To je važan posao vaspitača, i zbog toga i oni sami moraju sebe i svoja znanja da nadograđuju u
tom pogledu, iznova i iznova.
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Дигиталне технологије у раду са предшколском децом
Наталија Тадић
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац
Резиме
Дигиталне технологије су нам потребне свакодневно, па тако и у раду са предшколском децом. Развој
савремених дигиталних технологија се одражава и на развој друштва и на однос друштва и појединца
према васпитно-образовном раду. Предшколски период је период када деца истражују свет око себе и
тако уче. Вештину коришћења дигиталних технологија дете усваја постепено и уз помоћ родитеља
или васпитача.
Увођење дигиталних технологија у свакодневни живот детета и оспособљавање за њихово коришћење
је у његовом интересу, али и у интересу читавог друштва. Увођење дигиталне технологије у
васпитање и образовање деце предшколског узраста постаје темељ дигиталне писмености нових
генерација.
Кључне речи: васпитач, дете, предшколско васпитање, дигиталне технологије, васпитно-образовни
рад.
Увод
Предшколско образовање је део општег образовања. Можемо рећи да оно припрема децу за оно што
их чека у даљем животу. Као што децу, у вртићима, припремамо за касније усвајање читања и писања,
исто тако их, кроз игру, уводимо у свет коришћења рачунара у едукативне сврхе. Да би, овај задатак,
са успехом обављали, неопходно је да поседујемо одговарајућа знања. Дигитална технологија
доприноси свим областима рада предшколских установа и васпитача. У васпитно-образовном раду,
циљ њене употребе треба да буде:




Подизање нивоа квалитета васпитно-образовног рада
Позитиван утицај на дечији развој
Развијање дигиталних компетенција детета, васпитача и родитеља и развијање медијске,
дигиталне културе и писмености (безбедност на Интернету, ауторска и лична права,
дигитална технологија као алатка за стицање и проширивање знања...)

Сведоци смо да данас „Дигитална технологија добија све значајнију улогу у животу деце, обликујући
њихове свакодневне активности: начин на који проводе слободно време, комуницирају, играју и
друже се са вршњацима, уче и стичу нова искуства.” (Кузмановић и остали, 2019; 12) Интернет као
глобална рачунарска мрежа, омогућио је доступност и брзу размену информација из целог света, што
је битно утицало на многе друштвене промене. Сходно томе, интернет је неодвојив од друштвених,
културних и образовних димензија промена које се дешавају у свету. Када се сагледа интензитет
промена и нових захтева који се јављају у савременом друштву, а посебно у сфери образовања, може
се констатовати да образовање мора пратити све токове развоја друштва, са једне стране, односно,
иницирати и подстицати развој, са друге стране. „Примена нових медија омогућава остваривање
ефикаснијег процеса образовања, у складу са друштвеним променама, али и у складу са новим
образовним потребама појединаца.“ (Станисављевић Петровић и Павловић, 2017; 13)
Дигитално доба
Живимо у XXI веку и свет у коме живимо постао је дигиталан. „Дигитална технологија променила је и
убрзано мења свет“ (Кузмановић и остали, 2019; 11). Број корисника интернета, укључујући и децу,
повећава се из дана у дан. Већина данашње деце дигиталну технологију прихвата са великим
интересовањем и врло брзо. Дигитална технологија добија све значајнију улогу у животу деце, али и
одраслих. Уз помоћ дигиталне технологије они се играју, друже са вршњацима, комуницирају, уче,
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проводе слободно време. Дигитално доба намеће бројне изазове, али и позива на одговорност, не само
родитеље/старатеље, васпитаче, образовне стручњаке, психологе, педагоге, педијатре – који су
најдиректније укључени у подизање деце, већ и представнике ИТ индустрије (посебно оне који
производе садржаје намењене деци), интернет провајдере, приватни сектор, државне органе,
креаторе политика... Живот у дигиталном добу изискује поседовање низа сложених вештина (нпр.
решавање проблема, критичко мишљење, креативност, тимски рад, итд.) укључујући и вештине
дигиталне писмености и дигиталне компетенције. Дигитална писменост подразумева много више од
поседовања техничких знања и вештина. Дигитална технологија пружа деци бројне могућности које
могу да користе само уколико поседују одговарајуће дигиталне вештине. Дигитална технологија
представља моћно оруђе за учење и стицање бројних вештина у дечјем узрасту, али под условом да се
користи на начин примерен развојним карактеристикама деце, уз активно учешће и подршку
одраслих и вршњака. Предшколски период представља период најинтензивнијег учења. У раним
узрастима деца уче кроз све што виде, чују, осете, пробају. Учење и развој узајамно су повезани.

Слика бр. 1: Савремена информациона технологија у вртићу
(https://starylev.com.ua/files/news/zmi_43.jpg)
Информатичко описмењавање постаје једнако важно као и општа писменост. „Многе земље су
препознале ургентност и сложеност проблема компјутерског описмењавања својих грађана и као
приоритет одредиле неопходност да се свој деци, почев од веома раног узраста омогући подједнак
приступ ИКТ-а, нарочито рачунарима“ (Величковић, 2014, 376). Право детета предшколског узраста је
да стиче адекватна знања из области информационо-комуникационе технологије. У савременом
друштву, деца све више знања стичу у предшколском узрасту па је неопходно процес предшколског
васпитања и образовања модернизовати како би се остварила узајамна повезаност између оног што
деца виде, чују, схвате и памте, односно како би они што лакше усвојили излагану материју... Увођење
информационе технологије у предшколске установе треба остваривати кроз њену примену у
васпитно-образовном раду васпитача који ће имати за циљ:
 Позитиван утицај на све области дечијег развоја
 Подизање квалитета свих сегмената васпитно-обазовног рада
 Развој медијске културе детета.
Информационо образовање треба да припреми човека за живот у савременом друштву које све више
поприма одлике друштва знања и друштва учења. „Информациона технологија је интегрални део
васпитно образовног процеса и на многобројне начине може бити употребљена у различитим врстама
активности које се реализују кроз разне облике васпитно образовног рада васпитача са децом и у
слободној игри деце, када је рачунар у соби у којој бораве деца и васпитач, само један од могућих
избора активности“ (Анђелковић, 2008; 66). Вероватно не постоји област васпитно образовног рада и
активност са предшколском децом у коју се не може применити и интегрисати информациона
технологија. Такође, ова техологија може помоћи васпитачу да анализира свој рад или прикупља и
анализира запажања о неком детету или групи. Један број иностраних аутора истиче да
информациона технологија може бити прозор у дечије мишљење. „Дете са три године и седам месеци
способно је да научи да самостално користи рачунар, у оном степену у којем то задовољава његове
потребе. Са годину дана и три месеца, дете може да научи да укључује рачунар, са годину дана и шест
месеци да убацује цеде, а са две године и три месеца да користи миша“ (Анђелковић, 2008; 68).
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Удружење васпитача Београда је 2007. године обавило истраживање којим је обухваћено 1008
родитеља деце од 3 до 7 година из 15 београдских предшколских установа. Добијени су следећи
подаци:

користи компјутер
не користи компјутер

793
215

79%
21%

У истом истраживању се констатује “да деца од 3 до шест година просечно проводе два сата и
једанаест минута испред рачунара и телевизора, да је време које проводе уз телевизор далеко веће
него оно које проводе уз рачунар, али и да се на узрасту од шест година време које деца проводе уз
рачунар нагло повећава.“ (Анђелковић, 2008; 69)
Могућност примене робота
XXI век биће обележен роботском револуцијом. За разлику од информационих медија на интернету,
роботи имају физичке структуре. Ако се не користи исправно, могу узроковати озбиљне штете за
оператера. То наглашава важност активног, учинковитог образовања корисника о роботима. Када се
спомиње роботска едукација, не мисли се само о едукацији о роботима, већ и о едукацији са њима. Тај
облик едукације обухвата у почетку једноставно слагање различитих објеката из сетова материјала
препуштајући детету развијање његове маште. Код тога се могу укључивати најједноставнији облици
програмирања или боље речено унапред предвиђених инструкција. Следећи корак за мало старију
децу је такође слагање из готових делова у сету покретних објеката. Ти објекти обично имају и неку
електронику коју треба поставити, спојити, па једноставним програмским језиком покренути
изграђени објект. Најчешће су уграђени и сензори преко којих постоји нека „комуникација“ с
околином. Кроз тај поступак израде робота научи се много на најједноставнији начин из разних
подручја, електронике, као и информатике. Активнији облик учења је онај кроз комуникацију са
роботима. Тако се може научити језик, музика... „Установљено је да и деца с потешкоћама у развоју
прихватају робота и помаже им у терапији. За ту намену направљен је робот CosmoBot којег доктори
користе за терапију деце између 5 и 12 година заостале у развоју. Кориштењем овог робота
установило се да се може направити терапија занимљива за децу с којом се постиже бољи успех и
дугорочни циљеви терапије.“ (Николић, 2016; 34) Такви роботи за едукацију морају се прилагођавати
узрасту, интересу, претходном знању и морају пробудити интерес деце. Свака узрасна разлика деце
захтеваће посебне роботе, код којих је прилагођен изглед, функција рада, начин градње, као и
софтвер. Мора се усмерити већа обазривост на те захтеве јер ће бити интегрисани у животи младих
људи. Роботи могу бити забавна платформа за учење о рачунарима, електроници, језицима и музици.
Показало се да деца с њима имају боље резултате у учење. Деца посебно показују више интереса код
учења језика уз асистенцију робота у односу на учење уз помоћ аудио снимака и књига. Образовни
роботи спадају у нове образовне технологије, како би олакшали учење и побољшали образовање. Они
су само још један нови алат, нова технологија, која има могућност побољшања и олакшања процеса
едукације. Иако сви роботи не захтевају и социјалне интеракције они пружају и ту могућност. Улога
едукације роботима треба посматрати као средство подстицања важних животних вештина
(когнитивни и лични развој, тимски рад) кроз које деца могу развити свој потенцијал коришћењем
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маште. Предности које образовање роботима доноси су важне за сву децу, па их не треба усмерити
само на талентовану или болесну децу већ на сву децу у групи. Истовремено у групи се може
приметити огромна мотивација деце за учење и стварање, која је видљива код разних облика примене
роботике у слободним активностима. Ако се роботске технологије користе на адекватан начин, имаће
важну улогу, јер могу пружити конструктивистичка искуства учења у овом веку. Тиме ће нове
генерације стећи роботичку писменост неопходну за живот у будућем креативном друштву. Роботи
нуде велике могућности у учењу и развоју деце.

Слика бр. 2: Робот и дете
https://pcpress.rs/wp-content/uploads/2018/04/elias.jpg
Закључак
Задатак је свих нас да одговоримо на мотивисаност детета предшколског узраста за информациону
технологију и остваримо њену примену у васпитно образовном раду у корист дечијег развоја и
васпитно образовног процеса. Неопходно је да васпитачи делују превентивно против њене
неадекватне употребе, а да истовремено користе њене многобројне потенцијале, односно, да уз помоћ
ње остваре позитиван утицај на све области дечијег развоја, подизање квалитета свих сегмената
васпитно образовног рада и развој медијске културе детета. Развој модерних технологија у којима
роботи у овом веку заузимају најважније место, промениће много тога у свакодневном животу људи.
Зато је време да садашње младе генерације припремимо јер ће то њима бити свакодневно окружење и
саставни део живота. Васпитачи треба да се припреме да буду професионално компетентни
васпитачи који ће бити информатички писмени и који ће умети да примене своја информатичка
знања.
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Пројектни приступ учењу
Сања Пејић
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад
Резиме
Основна идеја пројектног приступа учењу је да дете у потпуности укључи у све области планирања и
реализовања васпитно-образовног рада. У пројектном приступу учења вреднују се сви актери који су
укључени у васпитно-образовани програм (деца, васпитачи, родитељи, локална заједница), а велики
значај се придаје и самом окружењу. Окружење је веома битно за дететов развој и оно треба да буде
позитивно и подстицајно, да детету пружи сигурност и безбедан развој. До идеје за тему-пројекат
васпитач долази у интеракцији са децом. Васпитач прати дечија интересовања, прича са децом и
слуша их, уноси разне провокације како би сазнао која су дечија интересовања, шта је то што децу
занима. Кроз пројектни приступ деца стичу знања трагањем за одговорима који их занимају. Деца
учествују у планирању и смишљању нових могућности учења. Учење треба да се заснива на
истраживању, експриментисању, трагању за одговорима на питања која су у оквиру дечијих
интересовања. Такође, треба подстицати и подржавати да дете учи кроз игру. Игра је начин на који
дете учи оно што га нико други не може научити. Кроз игру дете се осећа слободно, срећно и
безбрижно. У раду ћу приказати пројекат „Шума“ који се реализовао у вртићу „Различак“ у ПУ „Радосно
детињство“ у Новом Саду током Интегрисане методичке праксе методике развоја говора, методике
упознавања околине и методике ликовног васпитања, која је реализована током марта 2020. године.
Деца су имала прилику да се упознају са основим карактеристикама шуме, њеним становницима и
вегетацијом. Кроз разна истраживања су откривали каква је шума, какво је дрвеће у њој, ко све живи у
шуми, који се звуци чују. Током игре имитација упознали су се са шумским животињама. Све
активности су биле подстакнуте дечијим интересовањима. Пројектно учење подстиче дечије
самопоуздање, когнитивни развој, мотивацију и социјалне компетенције.
Кључне речи: пројекат, учење, деца, игра, шума
Теоријска основа пројектног приступа учењу
Основа пројектног приступа учењу је дете и његова активност. За разлику од традиционалног
приступа учењу где деца знања стичу путем предавања у виду гомиле чињеница која су непримењива
у стварном животу, пројектни приступ учењу укључује отвореност према проблемским ситуацијама и
задацима из реалног живота. У традиционалном приступу заступљен је инперативни облик рада у
чијој основи је принуда, док је у пројектном приступу заступљен демократичан облик рада. Сврха
пројектног приступа је стварање услова у којима ће деца самостално и лако усвојити знања, научити
да примењују усвојена знања у решавању практичних проблема и развити вештине истраживања и
вештине размишљања. Суштина пројектног приступа није на задржавању знања памћењем, него
стицању знања размишљањем, планирањем и организовањем, применом раније стечених знања.
Циљ према Основама програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета из 2018.
године (у даљем тексу Основе програма, 2018) јесте подршка добробити детета. Добробит је
вишедимензионални конструкт којим се обједињује разумевање холистичке природе развоја,
целовитости процеса неге, васпитања и образовања и интегрисаног учења детета предшколског
узраста. У најширем смислу, добробит је капацитет успешног персоналног и интерперсоналног
функционисања, испољавања и култивисања људских потенцијала за развој и напредак и може се
сагледати кроз три димензије: персоналну (бити добро и функционисати успешно), делатну (умети и
хтети) и социјалну (припадати, прихватати и учествовати). Све димензије добробити су међусобно
повезане, преклапајуће и узајамно условљене.
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Дете учи сопственим чињењем и учешћем у заједничким активностима са вршњацима и одраслима,
што у Основама означавамо једним именом ‒ делање детета. У вртићу, делање детета обухвата игру,
активно учешће у животно-практичним ситуацијама и ситуацијама планираног учења. Игра је
слободно изабрано, саморегулисано и суштински мотивисано чињење у коме се дете добро осећа,
активира све своје потенцијале и превазилази своје границе. Игра је основ развијања и испољавања
свих димензија добробити детета. Игра је увек више од активности, она је начин на који дете
приступа активности. Игра је јединствен чин у ком се активирају сви потенцијали детета. Она је увек
добровољна, договорена између учесника игре, одређена је игровним планом и правилима и сама
себи је циљ. Према начину на који васпитач подржава игру у програму, говоримо о три типа игре:
отворена, проширена и вођена игра. Отворена игра. У отвореној игри, деца према сопственој
иницијативи граде игровни план и правила у игри. Васпитач се фокусира на припремање средине и
праћење игре. У отвореној игри васпитач: континуирано обезбеђује различите погодне материјале
који су лако доступни деци и које деца могу да истражују; континуирано реорганизује простор који је
подстицајан за игру (опрема, унутрашњи и спољашњи простор, омогућава деци да се играју на
отвореним и јавним просторима и да их истражују кроз игру); помаже да се после игре сачувају
продукти и материјали како би се користили у другим активностима; обезбеђује деци довољно
времена за игру; посматра игру и настоји да разуме контекст игре, прати реакције и идеје деце. У
проширеној игри васпитач подржава игру заједничким играњем са децом. У проширеној игри
васпитач може да: улази у одређену улогу којом подржава започету игру; деци која још не говоре,
нуди богат репертоар невербалних знакова (мимика, гест, покрет, додир, пантомима), и истовремено
именује радње, предмете и поступке који се дешавају у игри; млађој деци ставља на располагање што
више играчака које представљају реалне предмете као подстицај симболичким играма; користи
различите материјале и прави са децом реквизите за игру; предлаже алтернативне, нове улоге за
децу којима се наставља игра; проналази додатни материјал и проширује сценарио игре као подршку
деци при решавању проблема у игри; помаже другој деци да се укључе у игру, а да не наруше концепт
игре, тако што предлаже креативне улоге или одређен начин коришћења материјала;
записује/документује сценарио игре, помаже деци да се договоре око улога и да наставе да се играју. У
вођеној игри васпитач иницира, учествује и усмерава игру, при чему се договара са децом и пази да не
наруши игровни образац (добровољност, имагинација, изазов, експериментисање, креативност,
динамичност). У вођеној игри васпитач може да: подстиче адекватно коришћење опреме и средстава;
показује покрете у игри, води игре на полигону, показује игре са правилима; нуди концепт игре и
правила и помаже деци да се групишу у игри; води дијалог са децом о игри. (Основе програма, 2018). У
игри дете гради идентитет и односе, истражује и (ре)конструише значење, ствара симболе и ужива и
радује се.
Интегрисани приступ активностима деце предшколског узраста представља будућност предшколског
васпитања, заснива се на схватању детета као јединственог, целовитог бића активног, интерактивног
и креативног. Интегрисани приступ путем тематског повезивања садржаја из различитих области
подразумева да васпитачи обједињују стечена знања из различитих васпитно-образовних области и
примењују их у раду са децом од 3 до 7 година. Тематским приступом активностима интегришу се
свепредметне области у оквиру једне теме (Милошевић, Зорић, Улић, Цолић, Матовић, 2017).
Предшколско васпитање и образовање мора бити целовити процес у коме су процеси бриге, неге,
васпитања и образовања повезани и уткани у све сегменте живљења у вртићу. Учење треба да се
одвија кроз целокупно, интегрисано искуство које дете непосредно стиче у процесу активног
деловања на своју околину, у ситуацијама које за њега имају смисла и које смисао повезује. Физичка
средина за учење треба да буде подстицајна за децу опремљена одговарајућим дидактичким
материјалима и средствима за игру и активност деце која ће омогућити истраживање, откривање,
експериментисање, манипулисање предметима, откривање проблема, конструисање знања,
разумевање, кретање деце. Битно је да се деци обезбеди свеобухватан приступ у усвајању нових
знања. Предношћу интегрисаног приступа сматра се попустљивост граница међу областима, чиме се
деци у великој мери олакшава усвајање и разумевање нових знања, непосредно утиче на развој
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интелектуалних способности, на социјални, емоционални, естетски развој, подстиче се креативност
(Матовић, 2014).
Рад на пројекту који представља заједничку творевину деце, васпитача и родитеља пружа се
могућност деци да примене оно што су научила решавајући разноврсне проблеме. На тај начин
развијају се важне способности код деце као што су: креативност, самостално излагање, тимски рад,
сарадња у групама и бројни когнитивни процеси. Идеја за тему-пројекат може настати из
интересовања деце, из свакодневних искустава, из уочених потреба, из проблематике која заокупља
децу и интересује их. Развијање пројекта треба да буде стваралачки процес и за децу и за васпитаче.
Пројекат се може структурирати у три фазе. Структура пројекта „више ослобађа него обавезује, јер
омогућава васпитачу да обликује истраживање на основу идеја и предлога деце и да оквирно планира
„истраживачку авантуру“ са децеом, породицама и другим одраслима у локалној заједници“ (Крњаја,
Бренеселовић Павловић, 2017). Прва фаза у реализацији пројекта јесте фаза отварања. Овом фазом се
отвара и започиње сама реализација пројекта. Друга фаза је фаза развијања пројекта. Она обухвата
планирање и реализацију различитих типова активности којима се подстиче целокупни развој деце.
Трећа фаза је затварање пројекта. Деца у овој фази деле, представљају пројета, причају причу о
пројекту, завршавају свој рад о теми и сумирају шта су научили. Ова фаза се може још назвати
слављење пројекта (Булатовић, 2019).
Пројектни приступ учењу на Интегрисаној методичкој пракси у вртићу „Различак“ у ПУ
„Радосно детиљатво“ Нови Сад
Пројекат „Шума“ је реализован у вртићу „Различак“ у ПУ „Радосно детињство“ у Новом Саду, током
марта 2020. године. Започео је на основу праћења дечијих интересовања и игре деце. Већина деце су
имитирала шумске животиње, играли се лова, певали песме о шуми. Васпитачице су направиле шатор
и ставиле су га у собу као почетну провокацију. Дечије интересовање је још више порасло. Тада су
васпитачице одлучиле да децу више упознају са шумом. Причали су о карактеристикама шуме, о томе
какве су шуме, да ли у њима има пуно дрвећа, какво је дрвеће, да ли је мрачно, какве звукове можемо
чути у шумама. Активности које су биле реализоване су обрађивање величине и текстуре стабала, боје
дрвећа, упознавање са дрвећем, упознавање са деловима биљака, песмама о цвећу, слушање шумских
звукова (Слика 1.).

Слика 1. Почетни пано

180

CONTEMPORARY CHALLENGES IN EDUCATION

Простор су преуредили тако да подсећа на шуму, било је пуно дрвећа, шатор, шумске животиње,
напоравили су и замку, цела васпитна соба је била у духу шуме (Слика 2.).

Слика 2. Васпитна соба
Када само дошле на праксу, васпитачи и деца су почели да се упознају са шумским животињама, а
колегиница и ја смо им помогле у томе. Прво смо хтеле што боље да се упознамо са децом и њиховим
пројектом. Наш задатак био је да створимо повољну атмосфру, да остваримо што бољу сарадњу са
децом, да испоштујемо дечју индивидуалност, да се представимо што боље деци и да се прилагодимо
њима и њиховим потребама и интересовањима. Организацијом ове активности желеле смо да се
представимо деци, да сазнамо њихова интересовања. На тај начин лакше бисмо дошле до идеја шта
све можемо да радимо са децом и какве активности можемо да им понудимо. Прво смо се ми
представиле и рекле смо им да смо студенти који ће једног дана бити васпитачи. Након тога замолиле
смо децу да нам се они представе. Деца су представљала себе стидљиво уз осмех. Свако дете је устало
и рекло своје име, мали број деце додало је и презиме. Занимало нас је шта то они воле да раде у
вртићу и о чему воле да причају. Причали су нам о стварима које су њима блиске (ко их је довео у
вртић, о игри, о својој породици). Разговарали смо и о пројекту и имале смо бољу слику о томе шта све
деца знају и шта све желе да сазнају. Запазиле смо да деца много воле животиње. Опонашали су
звукове животиња и то им је било занимљиво. Деца су након наше активности „Упознавање”
одлучила да нам представе васпитну собу. Били су узбуђени због своје улоге водича. Прво су нам
представила играчке. Свако дете је имало прилику да нам представи омиљену играчку у соби.
Поносно су нам показали своје радове који су красили простор. У соби се налазио шатор који је деци
био најзанимљивији и највише су се посветили представљању њега. Група нам је указала да највише
времена проводи играјући се у шатору. Деца су нам објаснила да се шатор налази ту јер су они
тренутно у шуми. Циљ наше прве активности је био да нам деца на свој начин представе њихов
пројакат, да се сва деца осећају срећно и да се осећају задовољно. Трудиле смо се да подигнемо њихово
самопоуздање. Наш циљ је био и да сва деца буду равноправни учесници у активности. Активност
„Упознавање” допринела је да се деца осећају много опуштеније у нашем друштву. Желеле смо да им
наше присуство буде што занимљивије и да схвате да могу да рачунају на нас у сваком тренутку. Како
је активност текла деца су била комуникативнија и сваки поједнац био је укључен. Брзо су се
опустили и атмосфера је била пријатна. Током наше активности „Упознавање” применили смо
вербалну методу (метода разговора). Примењивале смо дијалошки разговор који се темељи на
међусобној комуникацији између васпитача и деце. Тако се подстиче коришћење различитих
мисаоних операција. Фронтални облик рада био је заступљен када смо се упознавали са децом, а
групни облик рада може се приметити када су нам деца представљала васпитну собу. Деца су хтела да
нам покажу њихов кутић природе у екстеријеру вртића. Њихов кутић чинило је украсно стабло које су
засадила деца заједно са васпитачима. Описивали су нам тај догађај и објаснили су нам како су се
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побринули да им двориште вртића изгледа што лепше. Занимало нас је које дрвеће они знају и шта
могу да нам кажу о томе. Рекли су нам да је то зимзелено дрво јер је зелено и током зиме. Кутић
природе у екстеријеру вртића пружа деци могућност већег ангажовања у смислу практичног рада,
посматрања, разгледања, праћења, истраживања и подизања еколошке свести.
Следећег дана смо у складу са садржајем везаним за пројекат осмислиле игру „Погоди шта једем?”
(Слика 3.). Нацртале смо неколико шумских животиња и њихову храну. Деца су требала да споје
животиње са њиховом храном. Деци смо прво објаснили правила игре и након тога смо их упитали да
ли им је у потпуности јасно. Желеле смо да свако дете учествује тако да смо се договориле са групом
да смислимо начин да свако може да учествује. Једно дете је предложило да се подигне рука и то смо
прихватили. Деца су показала своје знање и знали су да повежу која животиња шта једе.
Самопоуздање им је расло, јер је тема била прилагођена њиховим годинама и могли су да се снађу у
њој. Било је деце која су након одговора имитирала животињу како једе одређену храну. Нису
долазили до дилеме, али су приметили да једна животиња може да једе више врста хране, а не само
једну. После активности игру смо поставиле у просторну целину за истраживање уколико деца буду
желела да се опет опробају у игри. Циљ наше игре је био да се деца још боље упознају са шумским
животињама и чиме се те животиње хране. Циљ је био да свако дете буде равноправни учесник, да се
свако дете осећа срећно и испуњено. Деца ће кроз игру научити шта шумске животиње једу. Према
начину на који васпитач подржава игру у програму користили смо вођени тип игре. Ми смо
иницирале, учествале и усмеравале игру, при чему смо се договарале са децом и пазиле да не
нарушимо игровни образац (добровољност, имагинација, експериментисање, креативност,
динамичност).

Слика 3. Представљање деци игре „Погоди шта једем?“
После игре „Погоди шта једем?“ деци је пажњу привукло цвеће које смо у договору са васпитачима
менторима нацртале, висибаба и љубичица. Деца су у претходној недељи научила песму „Висибаба“, а
сада су се подсетили те песмице и изгледа висибабе. Васпитачица је узела цвеће и показивала деци
њихове делове. Деца су научила нове термине као што су стабљика, корен и петељка. Васпитачица је
нацртала посебно на једном хамеру сваки део цвета да би децу асоцирао на нове речи. Васпитачица је
деци представила још једну песму „Љубичица“ која им се много допала. Деци смо поделиле музичке
штапиће како би са мелодијом пратили њихово извођење песмице. Осмисли смо и кореографију како
би деца кроз покрете савладали песмицу. Учење песмице „Љубичица” била је друга активнос тог дана.
Учење песмица напамет је саставни део стимулације говорно-језичког развоја сваког детета. Учењем
песмица напамет дете развија слушну пажњу, језичке структуре и језичко памћење. Дете развија
осећај за ритам и утврђује асоцијације међу појединим речима и краћим реченицама. Свака песмица
пружа могућност за разговор о њој, за учење нових речи и разумевање. Циљ учења песмице је
развијање памћења код деце. Применили смо методу игре јер је игра дечија потреба и самим тим
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најлакши начин да се деци приближе васпитно-образовани садржаји. Био је заступљен фронтални
облик рада када смо деци представиле игру „Погоди шта једем?”, такође, фронтални облик рада је био
заступљен и када је васпитачица показивала цвеће. Групни облик рада је био заступљен када су деца
заједно са нама играла игру и када су учили песмицу „Љубичица”.
Наредног дана наше праксе било је одлично време за одлазак у двориште вртића. У току разговора са
децом приметиле смо да је њихово интересовањр било усмерено према цвећу, па смо осмислиле
активност „Цветић“. Активност је била састављена из два дела. Први део је био да деца у дворишту
пронађу различите цветове и да их добро запамте. Други део активности био је да деца на било који
начин обележе данашњи дан и све што су видели у дворишту. Деца су причала како испред својих
зграда имају љубичице и због тога смо сматрале да би ова активност била одлична за њих. Деца су
требала да пронађу различите цветове и да их добро запамте. Своје букете су одлучили да поклоне и
нама и васпитачима, али било је и деце која су правила букете за њихове мајке и баке. Било им је
занимљиво да истражују о цвећу. Деца су током боравка у дворишту размишљала о цвећу, које је
најбоље за њихов букет, које им се највише свиђа, њихове сличности и разлике. Разговарали су о
цвећу и инсектима које смо пронашли у дворишту. Питале смо децу које цвеће знају. Рекли су нам да
су у дворишту вртића маслачак, бела рада и љубичица.Када је дошло време да се вратимо у васпитну
собу, одлучиле смо да је прави тренутак за реализацију другог дела задатка. Припремиле смо
потребне материјале у просторној целини за визуелну уметност. Деца су могла слободно да се
изражавају на било који начин, било којом ликовном техником. Приметиле смо да су доста тога
запамтили, да су уживали у овој активности. Користили су ведре боје и били су креативни. Активност
је успешно реализована. Готове радове окачиле смо у ходник вртића тако да могу и родитељи и друга
деца да их виде (Слика 4.). Деца су била поносна на своје радове и помагала су нам око организације
паноа. У току активности „Цветић“ упознали су се са биљним и животињским светом који се налази у
дворишту. Подстицало се другарство јер су деца помагала једни другима око сакупљања цвећа. Кроз
ликовне радове могли су да се креативно изразе и представе данашњу активност на свој начин.
Омогућена им је потпуна слобода и допао нам се начин на који деца сарађују и њихов однос према
природи. Пробудила им се знатижеља и били су мотивисани за истраживање. Научили су разлике
између цветова, како да их препознају, било по боји, облику или величини. Атмосфера је била
изузетно пријатна, деца су била весела и раздрагана. Приметиле смо једног родитеља који је у току
ужине дошао по дете, како гледа радове које смо окачили. Родитељ се одушевио и похвалио је сву
децу. Допала му се идеја и предложио је своје идеје везане за исту тему.

Слика 4. Дечији радови
Током пројекта „Шума” деца су имала прилике да се упознају са основним стварима које их асоцирају
на шуму, тако да смо одлучиле да следећи дан организујемо телесно-ритмичку активност за песмицу
„Вук и ловац” у спортској сали вртића. Током телесно-ритмичких аквитности васпитачи имају
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превентивну (због безбедности) и корективну улогу (уколико треба исправити неко кретање или
помоћи деци да изведу неки елемент). Уколико је циљ да се научи плес, тада васпитач организује
активност према методичким упутствима за учење и увежбавање. Пре тога деца треба да овладају
основним облицима кретања и неким специфичним (Сабо, 2011). Деца су била одушевљена идејом да
одемо до спортске сале вртића. Дечја природна жеља је да изражавају своје емоције, а можда се
најбоље побуђују музиком. Из тог разлога одлучиле смо да организујемо такву активност која ће
спојити и телесне и музичке активности. Кроз ове активности развијају се моторичке способности,
обогаћују моторичке вештине и формира правилно држање тела. Њихова улога пре свега усмерена је
на креативно изражавање покретом, развијање осећаја за ритам и темпо и адекватну манифестацију
покрета уз музику. Деца се нису ограничила само на извођење плеса, већ и на имитацију и
импровизацију неких кретања или појава у природи. Допуштено им је да сами бирају покрете и
кретања у простору и на тај начин им се развија креативност. Активност је проистекла из дечјег
интересовања, јер су деца певушила ову песмицу у току дана. Одлучиле смо да искористимо прилику
да се сва деца подсете песмице „Вук и ловац” и да заједно смислимо покрете за њу. Пре тога, заједно са
васпитачем, одлучиле смо да деца треба да прођу уводан део активности како би се загрејала за
главни део активности. Организовале смо уводни део активности који садржи природне основне
облике кретања, познате и лаке вежбе. Након тога организовале смо припремни део који служи за
објашњавање задатка, била су кратка и јасна и садржала су и демонстрације. У основном делу
реализовали смо кореографију за песмицу „Вук и ловац”. Завршни део искористиле смо за опуштање.
Деца су овладала основним облицима кретања, као и неким специфичним (кретање у ритму, поскоци,
скокови). Имале смо у плану да деци обезбедимо реквизите, јер они имају мотивациону улогу.
Васпитач је желео да следеће недеље ипак пробамо са реквизитима, да би деца имала данас времена
да се усаврше у својим покретима. Музика је била разумљива, весела и прилагођена узрасту. Деца су
уживала што се могло приметити по целокупној атмосфери. Циљ телесно-ритмичке активности јесте
да се код деце пробуди креативност. Такође, њихове моторичке способности напредују као и њихов
целокупни развој. Желеле смо да подстакнемо њихову машту и да сами дођу до закључка које све
покрете телом могу да направе. Улога ове активности јесте да развија осећај за музику код деце, као
да осете ритам и темпо. Комбиновање покрета и музике децу је чинила веселим и загарантован је
добар провод. Научили су нове облике кретања, понављали старе и опуштали су се уз музику.
Атмосфера је била опуштена, без круте дисциплине, а деци се без наметања пружила могућност
изражавања покретом. Након тога, одлучиле смо да проведемо време у дворишту вртића. Током
слободног времена у дворишту вртића сакупљали смо сувенире, који су чинили природни материјали
које деца могу да нађу у дворишту вртића. Тада само осмислиле активности „Природни сувенири“.
Сакупљали су разне природне материјале које су могли да пронађу, разврставали их и комбиновали, и
на тај начин формирали су сопствене сувенире из природе. Користећи се природним материјалима
дете упознаје разна њихова својства и њихове могућности. Природни материјали били су разних
облика и величина. Деца су се трудила да буду што креативнија и да сакупе што је више могуће
различитих материјала. Разговарали смо са њима на које све начине можемо да разврстамо наше
природне материјале. Дечије идеје су биле разноврсне, неко се сетио да можемо да их развставамо по
боји, неко по облику, а неко по величини. Циљ активности „Природни сувенири“ јесте да деца сазнају
шта се све то налази у дворишту вртића, да уоче природне материјале и да се упознају са њиховим
карактеристикама. Правећи избор примерака подстиче се интересовање деце за природу.деца су
научила који се све природни материјали налазе у дворишту вртића и на који начин могу да их
разврстају, упоређују и слично.
Рефлексија студента на Интегрисану методичку праксу и закључак
Када смо дошле на праксу пројекат је већ био започет, а тема пројекта је „Шума”. Трудиле смо се да се
првог дана одмах укључимо у активности деце и васпитача-ментора. Деца су нас упутила у пројекат и
представили су нам шта су све до сад научили и сазнали о шуми. Пројекат је како за децу, тако и за нас
студенте и васпитаче био веома интересантан. Упустиле смо се у заједничко истраживање о шуми,
што нам је проширило искуства у раду и приступу деци и самој теми. Отвориле су се многе нове
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перспективе и начини на које се тема може истраживати, а ми смо се трудиле да кроз игру и песму
децу научимо што више о шуми. Атмосфера у соби је увек била весела, а деца су била веома
заинтересована, срећна и задовољна. Свако од деце је имао прилику да учестује у свим активностима.
Оно на чему би више радиле је то да осмислимо активности у које би се родитељи више
укључивали. Сматрамо да се родитељима треба обраћати чешће и на разне начине како би им
привукли пажњу. Такође, пажњу би усмериле и на локалну заједницу, која је до сад била слабо
укључена, а она представља непресушан ресурс за откривање и истраживање.
Нажалост наша пракса је прекинута и нисмо стигле да одрадимо све активности које смо смислиле за
децу. Наша намера је била да деци путем слика представимо бројалицу „Хајд' изађи Медо бре!”, а
такође смо и осмислиле игру „Како се крећем?” у којој би деца бацала коцку на којој су шумске
животиње и на којој се животињи коцка заустави ту животињу би требали да опонашају.
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Интегрисано учење у предшколској установи
Андреа Тот
Висока школа струковних студија за образовање васпитача
Нови Сад
Резиме
Интегрисано учење подразумева прожимање свих методика у једну велику целину. Деци оваква врста
учења обезбеђује сагледање садржаја у целовитости и боље схватање истог. Деци је потребно
понудити што више начина којим могу истражити околину, учити и доћи до сазнања, а затим им
дозволити да сами одаберу којим ће смером поћи, на који од тих начина је њима најлакше,
најзанимљивије и најзгодније научити тај садржај. Све то је пожењно радити кроз игру. Игра је деци
најприроднији начин учења, оно представља једну од најосновнијих потреба детета. Игра је слободна
активност деце, кроз њу деца ослобађају све своје потенцијале и проширују их односно развијају. Игра
увек доноси посебну врсту мотивације деце и омогућује им да превазиђу и оно што би им иначе кроз
обичан задатак било досадно и тешко. „Основе програма предшколског васпитања и образовања“
управо имају све ово за циљ. Пројектни приступ се залаже за то да пратећи игру деце, или убацујући
провокацију деци, васпитач дође до закључка шта је то деци интересантно. Према том интересовању
се ствара пројекат, кроз који ће деца игром, и интегрисањем методика доћи до најразличитијих
сазнања и закључака, и поред тога ће развијати многе своје вештине. У овом раду ћу приказати
пројекат „Вода“ који се дешавао у вртићу „Различак“ у Новом Саду током Методичке праксе развоја
говора, Методичке праксе ликовног васпитања и Методичке праксе упознавања околине. Кроз овај
пројекат деца су научила шта је то река, која река тече поред Новог Сада, куда она тече (учили су
градове и државе), какав је животињски свет испод воде, шта се ради на води, различите
конзистенције воде као и природне појаве везане за воду. Кроз разне стваралачке радове деца су
увежбавала своју крупну и ситну моторику, кроз такве радове и игру су вежбали графомоторику, учила
да везују чворове, да дувају балоне итд. Поред овога приказаћу и неке предлоге за проширивање ове
теме, као што је упоређивање са морским светом, прављење макета, различитих 3D модела
животиња од шкоњки и томе слично.
Кључне речи: интегрисање; дете; игра; учење; вода.

Интегрисано учење и пројектни приступ

Интегративна настава је иновативни модел учења у којем не постоје строго повучене границе између
појединих методичких целина и тематских области. Учење се одвија кроз целокупно, интегрисано
искуство које дете непосредно стиче у процесу активног деловања на своју околину, у ситуацијама
које за њега имају смисла и које управо смисао повезује. Разлог више за већу примену добро
осмишљених и реализованих интегрисаних активностије и чињеница да деца раних узраста
разумевање света који их окружује стичу кроз игру и покрет који су и иначе средство различитих
образовних области у остварењу циљева и задатака предшколског васпитања и образовања. Овакав
начин рада подразумева активно и мотивисано дете. (Булатовић, 2019)
Циљ програма предшколског васпитања и образовања јесте подршка добробити детета. Добробит је
вишедимензионални конструкт којим се обједињује разумевање холистичке природе развоја,
целовитости процесанеге, васпитања и образовања и интегрисаног учења детета предшколског
узраста. Овако постављен концепт добробити одржава суштину развоја и учења детета, а то је да је
дете биће које истовремено јесте и бива- кроз оно што јесте постаје оно што ће бити, тако да
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подржавати добробит детета значи истовремено пројектовање циљева на будућност. (Основе
програма предшколског васпитања и образовања-Године узлета, 2019)
Дете је пре свега активно биће које учи сопственим деловањем, зато је важно направити окружење
које ће детету дозволити и мотивисати самостално деловање и истраживање. Када дете самостално
дође до неког закључка и сазнања оно се осећа способним, самосталним и задовољно је са собом, а
самим тим то знање што је стекло постаје целовитије и дуготрајније. Свако дете има сопствени темпо
и начин на који најбоље учи, а програм предшколског васпитања и образовања се залаже за то да
свако дете може на свој начин и својим темпом да учи и развија се, без наметања од стране васпитача.
Дете доживњава свет кроз односе које успоставља и развија. Односи којима се подржава дететова
добробит и делање су покретачи његовог развоја и учења. Односи се не одвијају у вакууму и сами по
себи, они су динамичка и сложена мрежа повезивања и повратних веза и утицаја кроз акције и
интеракције самог детета, социјалне средине и физичког окружења. (Основе програма, 2019)
Програм настаје и гради се у реалном контексту васпитно-образовне праксе. За дете, програм се
манифестује као остваривање његове добробити кроз односе који се развијају са окружењем,
вршњацима и одраслима у реалним ситуацијама делања. Васпитач, полазећи од оног што је реални
програм за дете, заједно са децом и другим одраслима планира, преиспитује, документује и развија
програм. Отуда програм не може бити унапред написан документ, већ се он гради кроз заједничко
учешће свих учесника и обликује културом вртића, породице, локалне заједнице и ширег друштвеног
контекста. (Крњаја и Бренеселовић, 2017)
У овом програму интересовања деце заузимају изузетно важну улогу. Цео пројекат се заснива на
дечијим интересовањима. Васпитач прати шта је то што децу интересује, убацује провокације како би
покренуо и проширио интересовања деце, а затим заједно са децом долазе до теме пројекта. У
пројекту треба да се прожимају све методике које требају бити међусобно повезане како би дете
садржај видело целовитије и боље разумело, а касније и било способно да повеже различите садржаје.
Кроз различите просторне целине деци треба понудити што више начина којим могу истражити
околину, провежбати неке вештине, учити и доћи до сазнања а затим им треба дозволити да сами
одаберу којим ће смером поћи, који је њима најприроднији и најзабавнији начин за савладање тог
садржаја.
Дете најбоље учи кроз игру, јер кроз њу активно учествује у стицању знања и искуства. Будући да је
игра повезана са дечијим потребама и представља њихово специфично задовољавање, деца се сасвим
другачије односе према задацима који проистичу из ње, него према захтевима који им се постављају
на неки други начин. Она пружа прилике да се испробају сопствене могућности, докаже способност у
једном племенитом надметању са самим собом, са изазовом какав представља решавање игровних
проблема или такмичење са другима. Таква мотивација је у духу игре јер не нарушава њене основне
карактеристике, за разлику од мотивације која долази споља, односно, од одраслог. (Каменов, 2009)
Пројекат „Вода“
Током методичке праксе из Методике упознавања околине, Методике развоја говора и Методик
ликовног васпитања у ПУ „Различак“ у Новом Саду, била сам у старијој групи деце (5-6 година) где се
дешавао пројекат „Вода“. До теме пројекта је група дошла тако што су васпитачице виделе да у
септембру по повратку са летњег распута деца су много причала о мору и води и о томе како су се
купали. Одвели су их на градско купалиште Штранд као провокацију да виде да ли их заиста толико
интересује тема. Деца су била одушевљена песком и водом, а и шкоњкама што су нашли. Након тог
излета васпитачице су са децом поставли тему пројекта „Вода“. У склопу пројекта су још обилазили
кајачки клуб на Телепу ( део града у Новом Саду), научили шта је кајак, како се весла, затим учили су о
подводном свету Дунава, цртали су своју реку на великом хамер папиру ( на тај начин развијали
графомоторику- повлачили су праве линије). Током недељу дана што сам провела у тој групи деца су
учила о кружењу воде. Васпитачица је деци задала задатак да код куће са родитељима истраже шта је
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то кружење воде и да сутрадан у вртићу свима објасне како су они то схватли. Двоје деце је урадило
задатак и донели су и нацртано кружење воде и својим речима објаснили како су они то схватили.
Затим је васпитачица поставила те слике на актуелни пано и извадила једну већу слику кружења воде
и вербалном методом и разговорм са децом заједно причала о кружењу воде. Васпитачица није давала
готова знања деци, већ их је питањима наводила да сами дођу до закључка шта то виде на слици. Деца
су била веома мотивисана да одговарају на питања васпитачице, прилазили су слици и показивали и
успут објашњавали шта се то тамо дешава. Васпитачица их је само допуњавала и затим извела
закључак. Идеја је била и да направимо заједно са
децом једну велику макету кружења воде, где би
деца могла да увежбавају своје моторичке вештине
као и ликовне способности а и на тај начин бисмо
могли и поред упознавања околине и развоја говора
( што је постојало у активности) повезати и ликовну
методику како би активност била целовитија. У
склопу пројекта смо са децом правили кишобране.
То је изгледало тако што је васпитачица раставила
један кишобран оставећи само контрукцију на њој,
па смо припремили различите материјале (сецкали),
различитих текстура, боја и дужина које су касније
деца везивала у чворове на тај кишобран. Наиме у
Слика 1: Прављење кишобрана
склопу приче о кружењу воде, дотакли смо се и
кише као природне појаве где смо разговарали о
томе шта нам је потребно када пада киша. Ово је био само један декоративни кишобран који је по
завршетку био закачен за плафон. Деца су кроз ову активност учила о својој околини ( о киши и
стварима потребним када пада киша), развијали су говор, моторику руке а и активност је била
повезана са ликовним васпитањем јер су деца осетили различите текстуре, боје и дужине материјала.
Активност се дешавала у групама од 4-5 деце, где су нам прилазила деца која желе да везују чворове.
Они су сами бирали који ће материјал и притом разговарали о томе која је њихова омиљена боја,
зашто желе баш ту боју тамо и томе слично. Поред тога сами су долазили до закључка да је дуже
материјале лакше везати од краћих, и да је мекше материјале такође лакше везивати од крућих и
дебљих. Било је деце која су већ знала да везују чворове и на овај начин су увежбавала ту вештину, али
било је и деце која су на овај начин научила. Цела активност је била на бази добровољности, тако да су
прилазила деца која су хтела да буду укључена, али свако дете је у неком моменту пришло и желело
да проба да веже, неки су остали дуже а неки краће време. По завршетку кишобрана били су веома
задовољни резултатом, и сви су научили да везују чвор ( Слика 1.).
Пракса нам се одвијала у време вируса, када је много
деце болесно и из тог разлога је била донешена одлука
да деца што више времена проведу на дворишту.
Нисмо хтели зауставити пројекат из тог разлога, па
смо одлучили да децу научимо на праве балоне. То је
нешто што се иначе ради напољу и спада у једну
вољену активност и игру деце. Понели смо сав
потребан материјал за то ( глицерин, детерџент, воду,
канапе, сламчице итд.) и изнели на двориште. Деци
нисмо рекли да ћемо правити нешто већ смо само
изнели на двориште и кренули да распакујемо. Она су
нам сама прилазила заинтересовано и испитивали нас
шта то правимо и шта је то. Рекли смо им да хоћемо да
Слика 2: Мешање средства за балоне
правимо балночиће што је изазвало велико
одушевљење. Децу је највише интересовало шта је то
јарко жуто средство што имамо и стављамо у воду ( детерџент). Нисмо хтели да им дајемо готове
одговоре, већ смо их питањима попут „Шта мислиш шта је то?“ ; „Где си то видела кући?“ ; „За шта то
мама користи?“ и слично, наводили да сами дођу до одговора да је то средство за прање судова и да се
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оно пени у додиру са водом. Заједно смо прстићима мешали ово средство (слика 2. ) у пластици, а
затим заједно правили средство из којег ће дувати балоне. Прво смо им демонстрационом и
вербалном методом показали како требају спојити пар сламчица и везати их, а на крају скратити те
сламчице, потом како се треба умочити у то средство и дувати балоне. Деца су касније уз нашу помоћ
а после већ и сами правили та средства, једни другима помагала, везивали сламчице и покушавала
дувати балоне. Некима је успело из прве а некима тек након неколико покушаја. Овде смо препознали
методику упознавања околине, јер су деца учила о средству које се користи у њиховој непосредној
средини, такође и методику развоја говора а и ликовног васпитања. Разговором смо децу наводили да
посматрају величине балона, који је већи а који мањи. Затим деца су сама покушавала и истраживала
да ли са једном дугачком сламчицом могу да дувају балоне, или са више дугачких, где су дошли до
закључка да са више краћих је најлакше то извести. Деца су такође самостално бирала боје сламчица и
склапала их по свом укусу. Ова активност је била изузетно успешна, деца су уживала дувајући и
хватајући балоне. Сама су дошла до закључка да некад треба јаче а некад слабије да дуну у сламчице
како би изашао балон. Предлог за допуњавање ове активности је био да повратком у собу дамо деци
папире и оловке и да свако нацрта себе како дува или хвата балоне ( коме се шта више свидело), а
касније да воденим бојама обоје слику како би научила да користе и ту врсте боје а и да виде како она
изгледа.
Васпитачице су се заиста трудиле да све активности које раде са децом повежу са темом пројекта јер
је децу она заиста интересовала. На пример током регуларних вежби у сали и полигона, имали су
једну вежбу где су сви тапшали по бутинама како би створили звук кише, па су истраживали и
испробавали различите брзине, и дошли до закључка да када брже лупкају то звучи као да пљушти
киша а када спорије онда само мало пада киша. Деца су и у својим слободним активностима често
разговарала о бродовима, о рибама, мору, рекама и свему што су учила кроз њихов пројекат, где смо и
увидели да их заиста интересује тема. Уласком у њихову собу се јасно видела тема пројекта. Дечији
радови су били окачени по зидовима и паноима (иглови од папира, река на хамеру, чамци од папира,
различите рибице и сл.), имали су и пецарошку опрему на зиду, затим реку од тканине на којима су
стојали бродићи што су правили од папира, такође су имали и просторне целине везане за пројекат, са
разним играма које су повезане са водом и пецањем.
Када смо стигле на праксу овај пројекат је већ увелико текао, трудиле смо се да се укључимо
максимално од првог момента. Давале смо предлоге и идеје и пратила упуства васпитача. Један од
предлога нам је био повезивање речног света Дунава са подводним светом мора. Наиме слане воде
нису ни спомињали до тад током пројекта, па нам је идеја била да као провокацију донесемо слану
воду и морске шкољке како би могли упоредити са Дунавским шкољкама које су скупљали на
Штранду. Затим нам је идеја била да од тих најразличитијих шкољки свако за себе прави неки мали
3D модел животиње (морске или речне). Ту бисмо могли повезати методику ликовног васпитања (
због различитих боја, текстура шкоњки а и величина), методику упознавања околине ( какве се
животиње а и шкољке налазе око нас, где живе, како изгледају итд.) а и методику упознавања
околине јер свим овим активностима би приступили и вербалном методом, указали на разлике, на
специфичности и живот тих животиња и биљака. Животињски свет мора смо хтели да им прикажемо
кроз различите снимке, сликовнице и приче. Ову идеју су васпитачи прихватили али су рекли да би
тема била актуелнија пред лето када деца заиста крећу да се купају у Дунаву и путују на море.
Закључак
Пројекат „Вода“ се исказао успешним, а то смо видели из заинтересованости деце и да су заиста
уживали у њему. Методике су биле повезане, скоро у свакој активности су биле присутне све три
методике (Методика ликовног васпитања,упознавања околине и развоја говора) што је деци
омогућавало да целокупније виде садржај. Деца су у свакој активности активно учествовала, нису
добијала готова знања већ су самостално требали доћи до закључка ( сами су дошли до закључка како
треба дувати балоне, шта је то кружење воде итд. ). Све активности и игре кроз које су учили, су
радили добровољно без икаквог наметања и били су вољни да раде и уче. Свакој активности су сами
прилазили изузетно радознало и заинтересовано и хтели да науче нешто ново, да разумеју шта је то
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што правимо (конкретно код балона) како то правимо и како уопште то функционише. Код везивања
чворова на кишобран смо увидели значај игре за развој вештина. Наиме ниједно дете није било
присиљено да мора да везује чвор, али сви су у једном тренутку добровољно пришли и пробали. Ту се
види да деци заиста треба само дати прилику и радо ће све пробати, покушати и истражити, не треба
се наметати нити га присиљавати јер на тај начин ћемо га мало одбијати од целе активности. Деца су
кроз различите планиране ситуације учења и игре научила шта је кружење воде, како то изгледа, шта
је детерџент, како се дувају балони, како се везују чворови, вежбали су графомоторику итд. Ово
указује на то да је могуће прилагодити било какав садржај интересовањима деце.
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Од игре до сазнања
Андреа Тот
Висока школа струковних студија за образовање васпитача
Нови Сад
Резиме
Дете је активно биће које учи кроз сопствену активност, кретање и покушаје, Игра је основна потреба
детета, нешто што је њима својсвтено и изузетно важно за развој. Она представља слободну
активност деце која је сама по себи циљ. Детету није важан сам исход игре већ уопште ток игре. Она
деци пружа специфично задовољство и посебну врсту мотивације. Дете ће на потпуно другачији начин
извршити задатак који му је задат преко игре од оног који није, баш због мотивације коју добија кроз
игру. Деци је ово најприроднији начин учења. Они спознају свет кроз игру, истражују, експериментишу и
закључују. Ова активност је деци од изузетног развојног значаја, кроз игру они активирају све своје
потенцијале, ангажују све своје способности и претходна искуства и знања. Постоје ствари које деци
представљају велики изазов, што им је тешко, досадно или чак делује и немогуће, ако исте те ствари
деци презентујемо кроз игру они ће то без проблема или са мањим потешкоћама (али мотивисано)
научити и савладати. Битно је да дете активно учествује у процесу учења и да сопственим напором
дође до сазнања и закључка. На тај начин ће се осећати компетентим и способним, али и то знање које
стекне ће бити дуготрајније. У овом раду ћу приказати две игре кроз које ћу покушати доказати да
деца много радије и брже уче кроз игре. Игра „Облици“ има за циљ да деца науче да стану у круг и линију
кроз игру, затим игра „Бубамаре“ има за циљ да код деце развије ритам. Пре играња ових игара сам са
децом на обичан „традиционалан“ начин покушала достићи са децом да стану у круг или да тапшу на
ритам. Конкретно за игру „Облици“ говорила сам им „Хајде да станемо у круг“ ; „Дођите у круг“ и томе
слично, видела сам да је деци то досадно и да им треба много времена. Тада сам помоћу пар картона у
боји покушала кроз игру да достигнем исти циљ- да што брже станемо у круг. На крају сам упоредила
успешност обе активности и добила да деца са већом радошћу и брже раде задатке кроз игру. На исти
начин сам поступила и са игром „Бубамаре“.
Кључне речи: дете; игра; учење; „Облици“ ; „Бубамаре“.

Увод у игру
Игра је за дете стваралачка прерада стварности и чин замишљања искуства. Игра је машта у акцији и
форма изражавања. Игра је увек више од активности, она је начин на који дете приступа активности.
Игра је јединствен чин у ком се активирају сви потенцијали детета. Она је увек добровоњна,
договорена између учесника игре, одређена је игровим праном и правилима и сама себи је циљ.
(Основе програма предшколског васпитања и образовања-Године узлета, 2019) . Игра је дечија потреба
и самим тим најлакши начин да се деци приближе васпитно-образовни садржаји и прилагоде
њиховим интелектуалним способностим, али и емоционалности. Предшколско дете учи и ради у ирги,
то јест дете учи играјући се. Деца кроз игру стичу знања, не само о свету који их окружује, већ и о себи,
својим способностима и могућностима. (Булатовић, 2019). Према Каменову (2009), дечје игре су
подељене у четири велике категорије:
1. Функционалне игре- У овим играма деца користе поједине функције тела зарад игре. У њима покрет
нема непосредну сврху нити циљ већ се покрети понављају највише због задовољства што се њима
овладало.
2. Игре маште или игре улога- У овим играма дете преводи и прерађује стварност у игру, и мења је по
сопственим жељама. Ове игре изузетно добро утичу на развој маште и креативности детета.
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3. Игре са готовим правилима- У овим играма постоје прописана правила, која се морају поштовати,
она су настала или током развоја игра као културне баштине човечанства или смишњена да унапреде
развој и учење деце.
4. Конструкторске игре- То су стваралачке игре у којима дете нешто ствара, обликује и гради. Оне се
играју разноврсним материјалом или наменски конструисаним елементима које се користе за
стваралачки рад предшколске деце.
Поред ових постоје и дидактичке игре које поред поседовања општих својства игара, садрже и на
посебан начин прилагођене и у њихова правила уграђене активности (перцептивне, откривачке,
логичке и сл.) ради унапређивања општег, а посебно интелектуалног развоја деце.
У односу на подршку васпитача у игри постоје отворена, проширена и вођена игра (Основе програма,
2019). Отворену игру увек деца иницирају док васпитач само посматра и организује простор за њих. У
проширеној игри васпитач је саиграч и заједничким играњем обогаћује и проширује дечију игру (даје
идеје за разне улоге, правила итд.) али притом треба да пази да не наруши основни игровни образац
(слободна и добровољна игра). У вођеној игри је васпитач иницијатор и он учествује и води игру
(нуди концепт игре и правила и помаже деци да се групишу).
Детету игра спада у основне потребе и самим тим дете за њу има посебну врсту унутрашње
мотивације која му омогућава да савлада, уради и научи све оно што би му иначе тешко пало, досадно
му је и томе слично. Ако детету прикажемо један задатак који му иначе није интересантан кроз игру,
оно ће то врло радо урадити баш због те мотивације према игри. Из тог разлога је деци потребно што
више васпитно-образовних задатака и уопштено било какав задатак приказати кроз игру, да оно има
мотивацију да то уради самостално, да доживи тај успех на један специфичан начин. Дете је пре свега
активно биће које најбоље учи сопственим деловањем, истраживањем и покушавањем, а у игри је
дете увек активно, слободно и мотивисано, самим тим игра предтавља за дете најприроднији начин
учења.

Игра као метод учења
Игра је најбољи метод приближавања васпитно-образовних задатака деци. Све врсте игре, па чак и
слобона игра има неки утицај на комплетан развој деце. Васпитач је тај који треба да иницира и
проширује различите врсте игара како би на што више домена развоја утицали код детета. Игра чини
детету неки можда њему досадан и тежак задатак или „градиво“ занимљивим и лаким, једноставно се
кроз игру мотивише да уради нешто што би му иначе тешко пало.
У једној групи деце од 4-6 година сам испробала две игре ( „Облици“ и „Бубамаре“ ) како бих
потврдила или одбацила теорије да деца боље уче кроз игру. Као напомена бих навела да се игре нису
одвијале у вртићу и да је реч о једној фолклорној групи где је основни циљ развој пријатељства,
моторичких способности и ритма детета.
Игра „Облици“
Идеју за ову игру сам добила на једној акредитованој обуци из методике фолклора и дечијих
народних игара ( Így tedd rá!, 2016) у Суботици. Игра није у потпуности идентична оној коју сам тамо
упознала, али је идеја слична. Наиме циљ ми је био да децу научим да стану у круг, након безброј
неуспелог покушаја да их намамим обичном реченицом „Хајдемо стати у круг“ или „Станите у круг“
схватила сам да им није то нимало интересантно и да им треба превише времена за извршење тако
обичног задатка. Зато сам одлучила да приступим томе игром „Облици“.
Ова игра је намењена за најмање 5 особа.
Потребан материјал: : Потребно нам је 3 исечена круга ( најбоље од картона), један жути, један плави
и један зелени.
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Опис игре и правила: Свака боја асоцира на неки
облик тј. говори деци како треба да се наместе у
простору: жута-круг, плава-линија, зеленарасутост у простору. Одрасла особа прво треба
појединачно да их наведе да схвате зашто је баш
жута боја круг. Круг треба да подигне високо и да
пита да ли знају која је та боја, затим их пита чега
се сете када виде ту боју, затим треба заједно са
децом да повеже жуту боју са сунцем које је
округло, па да им каже да стану и они у сунце,
односно у круг. Након што пар пута провежбају
овај облик у простору, како би запамтили,
прелазе на следећу боју, односно зелену. На исти
начин наводи децу да повежу зелену са травом и
да стану у тај расут облик јер је и трава расута
Слика 1: Трчање у круг
свуда. Након што провежбају и овај облик у
простору, могу комбиновати жуту и зелену боју где васпитач једном диже жуту да стану у круг (слика
1.- На овој слици се јасно види мотивација са стајање у круг, наиме сви трче да одраде задатак). Затим
зелену да стану расуто. На крају се додаје плава боја где на исти начин заједно са децом треба да се
повеже плава боја са водом ( конкретније потоком или реком), где деца треба да стану у линију ( може
доћи до разних вариација, праве, криве, таласасте линије и томе слично). Када и ово увежбају, тада
почињу да се мешају све три боје, чему се може додати и врзина, односно да треба да стану у дату боју
тј. облик док васпитач не изброји до 3 и томе слично. Игра се може варирати у зависности од узраста.
Код старијег узраста се може убацити и два жута круга или два плава круга где се онда комбинује да
ли требају стати у два круга, две линије и слично.
Помоћу ове игре деца уче да разликују боје, облике, уче да се оријентишу и крећу у простору, да стану
у круг, ред, затим уче да повезују ствари, да размишљају брзо а и уче се групном раду.

Игра „Бубамаре“
Исту групу деце од 4-6 година хтела сам да научим основни трокорак који је у фолклору веома
заступљен. За то је било потребно да деца упознају основни ритам трокорака а то је ти-ти-та (две
осмине и једна четвртина). Претпоставила сам да ће им обичан приступ, да им само кажем и
понављају замном бити досадан и да неће моћи да се мотивишу и концентришу на то, зато сам
тражила различите начина на које бих могла да учиним то интересантним. У књизи Балатони
Каталин ( Balatoni Katalin, Így tedd rá! , 2016) сам пронашла приступ овоме помоћу бубамара.
Игра „Бубамаре“ је намењена за најмање две особе.
Потребно је од материјала припремити (у зависноти од броја учесника) од папира две повезане
осмине, на којима су нацртане бубамаре, и једну четвртину такође са бубамаром (Слика 2. ).
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Опис игре: Прво што треба да урадимо је да
покажемо деци ове бубамаре и упознамо их са
њима. Децу треба питати шта виде, коју разлику
виде између два папира. Приметиће да на једној
има две бубамаре а на другој две. Затим треба
представити ове бубамаре и рећи им да тамо где
их има двоје да се они зову Ти-Ти, а где је само
једна она је Та. Као проширивање ове игре а и
маште деце може им се испричати прича како је Та
мало спорија бубамара док су Ти-Ти брже, а затим
им показати којим ритмом и темпом треба да
изговарају њихова имена. Затим треба пробати
Слика 3: „Бубамаре“ у паровима
заједно изговарати исто то, а након неког времена
додати и тапшање на исто (како говоримо тако
тапшемо). Треба мењати како им не би досадило, некад подићи Та а некад Ти-Ти , а њихов је задатак
да говоре и тапшу оно што подигнемо. Када то већ довоњно добро савладају могу се поделити у
парове и сваком пару дати по један Та и један Ти-Ти. Тада деца једни другима треба да показују и
мењају док други треба да тапше и говори то што први показује (Слика 3. и 4.), исто то могу и троје .
На ово све се може додати и ударање у под стопалима ( уместо тапшања да ногама лупају у под- на тај
начин се ближе трокораку). Када су већ савладали довољно добро тако посебно Та и Ти-Ти тада је
време да помешамо та два, односно да их склопимо. Деци прво требамо објаснити да увек гледамо са
лева на десно а затим им ставими једно поред другог Та Ти-Ти или Ти-Ти Та. Треба оба покушати ради
бољег развоја ритма. Задатак је исти као са претходним, само сада читају бубамаре једну за другим.
Ово прво треба у великом кругу заједно да покушамо а затим може опет у паровима. Када и ово
савладају можемо прећи на конкретни корак Ти-Ти Та односно трокорак. Прво треба покушати
одплесати корак док се изговара Ти-Ти Та , а затим покушати без изговора. Такође може као нека
врста мотивације за децу да послужи то да покушамо да плешемо корак на своја имена, на пример Лео-на, или Да-ни-ел и томе слично (Ако има дете чије се име не може изговорити на овај ритам, можемо
покушати да скратимо или продужимо то име или да користимо деминутив ( Маша – Машика , ОлгаОлгица и сл. ). Деци ће бити много занимљивије учење ако за то користе своје име.
Ова игра је одлична за развој ритма код деце, као и развој креативности и маште, са развој
симболичког повезивања као и прилика за децу да на неки начин буду „вође“ да они показују
другарима шта треба да раде.

Закључак
Игре „Бубамаре“ и „Облици“ су биле дидактичке и вођене игре а притом се основни образац није
нарушио. Обе игре су биле веома успешне. Деци су биле веома интересантне игре и били су веома
мотивисани. Деца су научила да се крећу у простору, да стану у круг и линију а и научила су трокорак,
развијала су ритам. Са игром „Облици“ сам стигла до резултата да када сам подигла неку боју и
избројала до три они су већ стојали у датом облику. Деца су давала идеје за проширивање игре као
што су да неко од њих показује боје и да игра буде такмичарска и да испадне онај ко не стане у дат
облик док не избројимо до три. Обе идеје смо реализовали и биле су успешне. Након пар недеља како
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нисмо играли игру хтела сам да проверим колико им је трајно знање и да ли се сећају још игре, па сам
извадила један жути круг и викнула жуто. Деца су одмах схватила о чему се ради и брзо стала у круг.
Закључила сам помоћу ове игре да је итекако тачна теорија да деца много брже и мотивисаније уче
кроз игру. Помоћу игре „Бубамаре“ деца су научила веома мотивисано један обичан и досадан
трокорак који је веома важан за фолклор. Деца су ми током периода учења прилазила и причала како
су направили кући бубамаре и да и кући плешу на своја имена, па чак и на мамина и татина имена,
што указује на то да им заиста било интересантно и вољно су учила то. Деца која су иначе повученија
и стидњивија успела су да испробају улогу „вође“ и „главног“ када су они могли да бирају у пару шта
другар треба да тапше или плеше.
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The challenges of online music teaching
Georgiana MARIA
Aurel Vlaicu University Arad
FSEPAS – master PI
Abstract
Teaching music education in school has always been a paradox: even if everyone considers music to be an
indispensable part of our lives, the ”music education” class taught in non-professional schools was always seen as
a ”Cinderella”, remaining in the category of ”other disciplines”.
All the more so in this period when teaching-learning-assesment were made online, connecting with students
and challenging them to dialogue was extremely difficult, students and parents alike considering this one can be
skipped/ignored.
That is why we want to present some ideas and suggestions of appealing activities and at the same time to
launch questions and challenges for finding solutions.
Key words: music education, online teaching

When classes were suspended due to the Covid-19 pandemic, everyone thought it will last at most 2-3 weeks
in which we’ll simply manage somehow. From school to school, from teacher to teacher, everyone had their
own way of looking at it, searching for ”emergency” solutions.
From the very beginning, knowing the reality/mentality of the Romanian school community, I realized that it
will be very difficult to get students involved with online activities precisely because, although most children
love music classes - being a relaxing, enjoyable, ”special” time - under parental pressure this class is ”not
important”. Even more interesting is that some children make music outside of school, privately or in
associations/clubs, but the attitude of parents towards music education is usually same: all children should
have the maximum grade in music and should in no way receive any homework. Moreover, music involves
active, direct and unfiltered interaction with students. How can we make up for this when we are each stuck
in his own house?
The online music activities of this period – which has been extended, as we know, until the end of the school
year - were, as far as I was concerned, very varied. Taking into account the particularities of age, interest,
possibilities and the availability of individual students, the activities were adapted on the fly, guided by
feedback.
I started the online activity through the WhatsApp groupchats of the classes, but soon enough I moved to
Google Classroom where the activity was much easier to organize.
In order to have a basis from which the student could extract the information, we used the digital textbooks
available online (many of the students keep the printed versions at school, so they did not have them at
hand). Even if at the moment digital textbooks are only available for grades V-VII, I used them for the higher
grades as well, wherever I deemed appropriate, since the base elements are the same. In addition, there are
many video resources on YouTube that I have used as a basis for music listenings. I used text and powerpoint
materials that I had made before or I prepared new materials adapted to the new conditions of online
learning.
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The worksheets created during this period are a useful teachinglearning-assessment tool because they structure the information well,
being a tool with which the student can self-evaluate and, at the same
time, receive objective feedback from the teacher. Performance
indicators can also be established, scores based on which the student
can be graded. These worksheets must be intriguing and accessible so
that the student does not feel them as a burden when working.
However, it does not mean that they are less important/effective.
Being worded clearly, the requirements in the worksheets aimed to
apply and reinforce what students had already read from the textbook. The exercises were varied: open
questions, multiple choice, incomplete texts, matching or ordering items, puzzles, word search (crossword
type), summaries, reflection exercises. Depending on their
possibilities,
the students filled in the worksheet directly in digital format,
printed it and
completed it or wrote in notebooks/on sheets.
Drawings on musical themes are another type of remote activity
used by me. It
is targeted particularly to middle school students, since high school
students
are
much more reluctant when it comes to art activities. Here are some
examples
of
requirements:
 Create a drawing inspired by the musical story ”Peter and
the wolf” by
Sergej Prokofiev
 Choose and draw at least 5 animals from
the ”Carnival of
Animals” suite by Camille Saint-Saens
 Listening to ”Fantastic Symphony” by Hector
Berlioz, choose a
color palette and sketch a drawing for at least
two parts of the
symphony; briefly justify your choice of colors
This type of activity appeals to students because it
gives them the
opportunity to express themselves freely, in a way
particularily
enjoyed by the younger students. Of course, there are
also
students
who do not want to draw, believing they do not
posses
the
required skills in this domain. But they must be
convinced
as
well, explaining that the fidelity of the representation is not important, but rather the message that it conveys.
I insisted that the drawings be colored, this being an important point in stimulating creativity.
Musical games are very popular with students. There are now several channels on YouTube that offer videos
which I have already used at school and which students can access from home. For home activity, games
aimed at rhythmic skills are indicated, students being able to reproduce the rhythm following the instructions
on the screen. Some exercises are aimed at the execution of rhythmic combinations, progressively rising in
difficulty, and others involve alternating the type of execution: clapping, standing, kneeling, snapping your
fingers or articulating onomatopoeia. Being presented in an appealing way, these exercises with audio-video
support incite and motivate students to be able to perform them as correctly as possible. As for the older
students, they were given the task of singing and accompanying themselves using body percussion. And
because the teacher also needs feedback, the students were asked to film themselves while performing these
game-driven exercises.
Exercises created on various platforms such as LearningApps.org, Kahoot! or Mentimeter are some other
examples of activities that can get the students' musical interest.
Building handcrafted musical instruments is another type of challenge for students. With various tutorials
available, students built instruments from materials they had lying around the house. Challenge issued: ”Build
one or two instruments so that you can get at least two DIFFERENT sounds. Then sing the song ”Melc, melc
codobelc” accompanying yourself with the help of the instrument/instruments. Invite your family to join you.
Film yourself and send the video.” The students gladly accepted this challenge and the involvement of the
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family was a real success. In the feedback received after this task I noticed the willingness of all family
members to get involved, the activity being seen as ”very fun”.

Essays are another form of activity for high school students. I gave the students to choose between two films,
proposed according to what I was pursuing (Beethoven or Copying Beethoven / The Pianist or The Legend of
1900), to make a file of the film (director, distribution, release year, etc.) and to write an essay starting
with ”If I had been friends with ...” The feedback received from them was positive, most saying that they were
initially reluctant to accept the proposal but then had strong emotional experiences, statements supported by
the products obtained: the essays.
Contests are a popular activity for students. We launched small contests. Main idea: whoever gives the first
correct answer wins. Students were challenged to answer riddles or decipher cryptograms with a general
musical theme or particular theme adapted to the level of knowledge of their class. They had 36-48 hours to
send their answers in private. After the time was up I’d announce the correct solution, the number of
participants, the number of those who had answered correctly and the winner (chosen from each class). The
awards were symbolic - e.g. ”A virtual muffin”. This type of activity is very popular, students ”fighting” to win
and show fair play, congratulating their colleagues who won. As a control tool, these competitions allow an
assessment of students' interest and readiness, as well as a comparative analysis between parallel classes.

The virtual choir is an activity that has been an unexpected success, involving not only students who
regularly participate in choral activity but also other students in elementary and kindergarten, some of their
parents, fellow teachers and family members. I initially launched a general call, without saying what it is
about: ”a project that involves singing”. After forming the group I explained the project and how we’ll proceed.
The participants received an audio recording of me singing the song, without accompaniment. After learning
the song they recorded their voice singing along with my recording, which they listened to using headphones
(so 2 devices were needed). Then they filmed themselves, again listening to my voice in their headphones,
and sent me the recordings and videos. I combined all the audio recordings together using the Audacity
editing program in order to get the best audio result. Finally I edited the video
recordings with Filmora and Windows Movie Maker, matching the images to the
soundtrack.
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I made 3 projects: Europe Day - Ode to Joy, Children's Day - We Are The World, a holiday project – Ce mică-i
vacanța mare, as well as a project with the 8th grade graduates – O lume minunată and those of the 12th
grade - Gaudeamus igitur. This type of activity produced a lot of joy for those involved, and after the release of
the first project we were joined by other participants who, having seen our final product, wanted to sing with
us.
In terms of live meetings, on the live conference platforms I had a few attempts on Zoom and Meet.
Unfortunately, this type of communication is completely inefficient in musical activities due to technical
shortcomings: delay in signal transmission, so inability of synchronization on one hand, and, on the other
hand, the microphone inteference created if several people used the microphone simultaneously .
I think our biggest challenge during this period was to find a way to balance between the possibilities and
knowledge of students to access and use digital tools, their interest and concern for this ”non-essential”
discipline (having the influnce of their parents behind them in this regard) as well as the concern to avoid
overburdening the children, in the context in which the grading of students could be done only with their or
their parents’ consent.
I am convinced that there still are other ways to attract students to activities specific to music education in
the online teaching-learning-assessment process. Even if we were unprepared for such a situation, I consider
that important progress has been made in this direction and the knowledge obtained can be used and further
improved upon, both in the case of an exclusively/partially online interaction with students as well as when
we’ll resume the in-person activity.
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Prednosti i nedostaci rada i u učenja na daljinu u vaspitno-obrazovnoj praksi
Eldena Stanić
Aleksandra Ivanović
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače “Mihailo Palov”, Vršac

Rezime
Izmenjen način vaspitno-obrazovnog rada koji je od marta meseca 2020. godine počeo da se realizuje jeste
novina u kojoj smo se svi zadesili - vaspitači, učitelji, profesori, deca, učenici i studenti, pa i sami roditelji. Uloga
koju smo svi morali da ostvarimo i adekvatno sprovedemo nimalo nije bila naivna, budući da smo gotovo
nepripremljeni, morali da delujemo odmah, jer vremena za obuke i pripremu nije bilo. Predstavljamo
istraživanje u koje je uključeno 20 vaspitača, 20 učitelja, 20 profesora, 10 roditelja predškolske dece, 15 učenika i
15 studenata. Primarna hipoteza rada od koje smo pošle bila je utvrditi koje su prednosti i mane učenja i rada na
daljinu, s obzirom da su i prosvetni radnici i deca provodila više vremena u radu, u odnosu na tradicionalnu
nastavu.
Ključne reči: učenje na daljinu, nastava na daljinu, online nastava, e-učenje, e-dnevnik, Moodle.
Uvod
Savremeni svet odlikuje društvo koje svakodnevno koristi neki vid informacionih tehnologija. Bilo da se radi
o društveno-socijalnim mrežama, pretraživačima oglasa, elektronskim izvorima za učenje i sl., čovek
današnjice u vezi je sa internetom. Naš 21. vek upućuje nas i na to da su promene vidljive i da se one dešavaju
i u vaspitno-obrazovnom radu, odnosno da je potrebno da idemo u korak s modernom tehnologijom kako
bismo u životu aktivno učestvovali.
Sve škole u Srbiji su od 2011. godine opremljene računarima. Ipak, kabineti u kojima učenici mogu raditi na
međusobno povezanim računarima, često su zaključani. U ovim kabinetima rade, uglavnom, nastavnici i
profesori informatike i matematike, dok ostali ne zalaze u iste niti planiraju da na taj način obrađuju lekcije.
Ove godine zadesila nas je pandemija kojoj smo svi morali da se prilagodimo. Čak je i ovaj rad produkt iste.
Usled proglašenja vanrednog stanja, ceo svet je stao, pa su se i škole zatvorile. Učenje na daljinu, nekada
nepoznanica u radu, sada dobija svoju svrhu u prosveti. Predlog Ministarstva prosvete za dalji rad sa
predškolskom decom, učenicima i studentima, bio je da se radi na daljinu. Iako nastava na daljinu nije mogla
nadomestiti rad u ustanovi, cilj je bio ostvariti kontinuitet u učenju i smanjenje nadoknade radnih časova.
Vaspitačice u vrtićima su radile aktivnosti sa decom preko roditeljskih viber grupa, učenici osnovnih škola su
slušali nastavu preko javnog servisa (RTS3, RTS Planeta), a učenici srednjih škola i studenti preko platformi
za učenje.
Napretkom nauke i tehnologije, kao mogućnost opstanka u svetu, jedino nam predstoji da se naoružamo
znanjem kroz razvoj naučno- brazovnih institucija da ne bismo ostali na istom mestu, što nikako ne
predstavlja boljitak. Razvoj naučno- brazovnih institucija ogleda se u korišćenju savremenih informacionokomunikacionih dostignuća, koja prevazilaze granice država, regiona, kontinenata i omogućuju nesmetan
pristup „izvorima znanja“. Savremena informaciono-komunikaciona dostignuća omogućuju kreiranje,
distribuciju i učenje lekcija kroz implementaciju nastavnih sadržaja na nekoj od pogodnih platformi za eučenje, čime se na efikasan način prevazilaze prostorne granice i vremenske barijere, a istovremeno štede
resursi. Efikasnost obuke u oblasti e-učenja u vezi je sa upotrebom ljudskih i materijalnih resursa i njihovom
interakcijom; da bi se postigla ta efikasnost osmišljene su platforme za e-učenje, koje olakšavaju ceo postupak
online učenja. Takođe, jedan od razloga za postojanje ovih sistema je ekonomičnost.
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U ovom radu prikazane su platforme za učenje i njihove osnovne karakteristike, njihovo poređenje, prednosti
i mane, kao i kratak opis nekih od mogućnosti, namena i funkcija svake od njih.
Upotreba računara u školi i kod kuće
Pojedini ljudi su prirodno zainteresovani za matematiku, informatiku i kompjutere, ali ima i onih kojima ovi
predmeti teško padaju. Seymour Papert je bio matematičar i informatičar čije su ideje postavljene u knjizi
Mindstorms (“Misaona revolucija”), uticajnom delu koji je prvi put bio objavljen 1980. godine. Jedna od
Papertovih teza bila je da oni koji imaju strah od matematike nisu nesposobni da misle matematički, nego su
jednostavno propustili da to usvoje u toku uobičajene školske nastave (Namestovski, 2005). Oni bi mogli
napredovati kroz vežbu, ali da bi ostvarili znatni napredak morali da shvate osnovne pojmove matematike. S
obzirom da im uobičajeni načini ne pomažu, potrebno je pronaći nove, koje će im olakšati pamćenje.
Pretpostavljate već da bi računar mogao ponuditi upravo te nove načine učenja i pamćenja. Zašto? Zato što to
omogućuje stvaranje sveta u kojem matematika poprima smisao, svet u kome se dete može snaći postajući
istovremeno motivisano da shvati i nauči nešto novo. Toliko pojmova nema za decu nikakvog odraza u
stvarnosti, a na računaru postaju potrebni i veoma važni, pa deca lakše uočavaju njihovu vrednost. Papertov
pristup je zasnovan na tome da se deci ne daje programirana materija, nego da im se omogući programiranje.
Njegova pretpostavka je bila da svako dete, pruži li mu se odgovarajuća prilika, bez obzira da li je manje
nadareno ili hendikepirano, može naučiti kako da programuje računar (Namestovski, 2005). To je i dokazano.
Upotrebljavajući kompjuterski jezik LOGO koji je razvila njegova grupa, čak i deca koja su paralizovana i imaju
poteškoća da se bilo kako izražavaju, uspela su postići pozitivne rezultate. Sada već mnoge škole u našoj
zemlji imaju računare, a neke od inicijativa su da se potpomogne uvođenje računara i u škole u manjim
mestima. Neke škole imaju pristup prilično velikim sistemima na koje se vezuje više terminala, druge pak
imaju jedan ili više kućnih računara. Napravljene su posebne grupe nastavnika zainteresovanih za upotrebu
računara u školama i za pojedine školske predmete. Mnoge škole među njima, izdaju biltene, obavljaju
poslove rezencije programa i knjiga, a neke čak objavljuju i distibutiraju sopstveni softver.
Kao što je već pomenuto, nekada se informatika povezivala sa matematikom. Danas su to dve odvojene nauke,
svaka za sebe. U idealnim uslovima, svaki predmet se može obrađivati posebno, preko istog računara. Mnoge
škole imaju informatičke kabinete koji omogućavaju učenicima da više vremena provode za računarima (za
vreme ili nakon informatičkog časa). Postajući sve stručniji, učenik počinje razvijati ideje o tome kako će
upotrebiti računar. Veliku ulogu u tome ima i nivo kognitivnog i razvoja dečijih digitalnih veština, a sve zavisi
i od toga koliko roditelji ili staratelji učestvuju u aktivnostima mališana za računarom, pogotovo kada je reč o
mlađoj deci. Neki strpljivo posmatraju šta se zbiva, drugi pritiskaju sve moguće dugmiće na tastaturi. Npr.
dete koje je živelo u kući koja poseduje računar i povremeno ga koristilo, može i u školi bez ikakvih poteškoća
obavljati informatičke zadatke već u drugom razredu osnovne škole. Suprotno tome, trinestogodišnjak koji se
sa računarom susreće prvi put, slabo će se snalaziti. Jasno je da decu najviše interesuju igrice, no ne možemo
isključiti veliku prednost računara da se uz pomoć njega može i učiti. Nedostatak je što su prosvetni radnici i
roditelji nedovoljno obrazovani za učenje preko računara. Danas nije poželjno da se mladi budu preokupirani
računarima i zanemare uobičajene društvene aktivnosti. Raditi na složenom projektu za školskim računarom,
takmičiti se sa školskim drugarima u brzini obavljanja određenog informatičkog zadatka se itekako podržava.
Neki roditelji podstiču interesovanje za računare, koliko god to bilo zaokupljujuće, u nadi da će to omogućiti
zanimljivu i unosnu karijeru njihovoj deci. No takve se karijere vrlo retko ostvaruju. Svakodnevna izolacija
nije dobar način da se steknu dobre “programske navike”. Takva deca će možda zaboraviti sve što su do sada
naučili, kako bi dosegli standarde profesionalnog grupnog pristupa programiranju. Neko od njih može (ima
slučajeva) napraviti programsko delo koje će mu doneti čitavo bogatstvo, ali očigledno, roditelji koji
ohrabruju takav nekritički interes za računarom neće svojoj deci napraviti uslugu. Digitalne tehnologije mogu
usporiti razvoj nekih psihičkih funkcija, ali i podstaći napredak drugih. Često se za današnje mlade, tzv.
digitalne urođenike, kako ih naziva američki tehnolog M. Prenski, kaže da su “multitasking” generacije jer
mogu simultano obavljati više stvari: čitaju knjigu, četuju, slušaju muziku.
Moramo imati u vidu da je Kompjuter veoma moćno oruđe. No da bude korisno oruđe, valja s njime pažljivo
rukovatu (Curran, Curnow, 1986).
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Učenje na daljinu
Učenje na daljinu možemo da definišemo kao sistem i proces povezivanja polaznika sa distribuiranim
obrazovnim resursima. Ovu definiciju su dali na Američkoj asocijaciji za učenje na daljinu (The United States
Distance Learning Association, www.usdla.org). Učenje na daljinu omogućava pristup materijalima za učenje,
skriptama, multimedijalnim prezentacijama i ostalim obrazovnim resursima preko interneta, proveru znanja
na svim nivoima, elektronsku komunikaciju profesora i polaznika kursa. Na ovaj način učenici stiču znanja i
veštine na osnovu uputstava i sadržaja dostavljenih na određenoj platformi, a sistem podučavanja je kreiran
tako da bude funkcionalan na daljinu upotrebom elektronske komunikacije.
Elektronski dnevnik - softver za osnovne i srednje škole - najjeftiniji na tržištu. Jednostavan za rad,
univerzalan za sve vrste škola. Program omogućava profesorima da pokrenu aplikaciju sa više računara
istovremeno. Razredne starešine ga veoma često koriste kao kalkulator za svoja odeljenja. Roditelji imaju
stalni uvid o napredovanju učenika u školi. To je program koji omogućava štampanje diploma, svedočanstava,
uverenja. Roditelji od strane škole dobijaju korisničke naloge preko kojih se mogu ulogovati u aplikaciju
elektronski dnevnik. Za samu školu obezbeđen je šablon koji je povezan sa bazom programa i koji olakšava
generisanje naloga za svakog roditelja. U tom smislu, razredni starešina ima samo obavezu da podeli
roditeljima naloge sa uputstvom koji su uključeni zajedno sa istim. Informatičar škole ne kuca ni jedan nalog
već ga generiše iz baze u pripremljenom formatu. Korišćenjem sms servisa za slanje poruka, škole konstantno
informišu roditelje o uspehu i vladanju njihove dece. Na ovaj način roditelji su pravovremeno informisani o
napretku njihove dece u školama. Obim slanja poruka definišu škole iz aplikacije. U praksi je to 2 puta
mesečno ili više ako škole smatraju da je potrebno. Uz to, aplikacija pruža dodatno sms informisanje koje
podrazumeva završni uspeh učenika, na kraju polugodišta i kraju školske godine, datumu održavanja
roditeljskih sastanaka, informiše članove Saveta roditelja, roditelje o promeni smena, praznicima, neradnim
danima i dr. Obaveštenja mogu da budu pojedinačna, grupna, upućena roditeljima i upućena nastavnicima
(kolegama) vezana za Nastavnička veća, školske odbore, proslave, praznike, takmičenja i sl.
Moodle kao obrazovna platforma

Sama reč Moodle4 je akronim za:
- Modular - modularno (sastoji se iz manjih celina - modula koji se mogu lako menjati, brisati i dodavati)
- Object - Oriented - objektivno-orijentisano (u smislu programerskog rešenja),
- Dynamic - dinamično (promenljivo i fleksibilno),
- Learning - namenjeno učenju;
- Environment - okruženje (kompletan i zaokružen sistem funkcionalnosti).
Moodle predstavlja objedinjeni skup alata koji omogućuje pristup zajedničkim izvorima znanja, razmenu
edukativnog sadržaja, kao i upotrebu dodatnih modula pomoću kojih se obezbeđuje prođirenje
funkcionalnosti. Kreiran je poštujuću pedagoške principe. Moodle je obrazovni softver koji omogućava lako
kreiranje, modifikovanje i upravljanje online kurseva, kao i lako pristupanje sadržajima, bez obzira na vreme i
lokaciju, sa odličnom dokumentacijom i podrškom za instalaciju, razvoj i finalnu upotrebu. Njegovu svrhu
možemo posmatrati kao dodatak tradicionalnoj nastavi u učionici, ali i za stvaranje dinamičnih online
zajednica za učenje, kao i za izradu velikog broja kurseva u jednom jedinstvenom sistemu. Može se koristiti u
kombinaciji sa tradicionalnom nastavom u učinionici (tzv. Blended learning), za planiranje kurseva - raspored
aktivnosti, upravljanje korisnicima, korisničkim ulogama i grupama korisnika na kursu (učenika, studenata i
nastavnika/profesora), rad sa postojećim datotekama i obrazovnim sadržajima, provera znanja i ocenjivanje,
praćenje aktivnosti korisnika, upotreba raznih komunikacijskuh i kolaboracijskih alata.
1.1.1. Mogućnosti i karakteristike Moodle platforme
Moodle platforma pruža nastavnicima punu podršku pri organizaciji i izvođenju online kurseva. Neke od
važnijih mogućnosti Moodle-a, pored onih kojih smo naveli su i mnogobrojni alati za komunikaciju i
4

Preuzeto sa

https://moodle.org/
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kolaboraciju, kreiranje rečnika stručnih pojmova, upravljanje sistemom - sigurnosne kopije, statistike,
pristupu, opsežan sistem pomoći.
Moodle platformom možemo efikasno dodavati i menjati sadržaj, interfejs je veoma dopadljiv i korisnički
jednostavan, postoji mogućnost definisanja uloga (prava u sistemu), a od dodatnih karakteristika imamo
lokalizaciju, fleksibilnost, proširivost, dobru komunikaciju, zajednicu korisnika i besplatno, opensource
rešenje. Moodle okruženje je dostupno iz nekog od standardnih pretraživača, poput Internet Explorera,
Mozilla Firefoxa, Netscape, Opere, Microsoft edge i sl. Kada korisnik pristupi Moodle aplikaciji, na početnoj
strani možemo očekivati kalendar, poželjna je izmena jezika, prijava na sajt, pregled kurseva itd. Svakom
korisniku možemo dodeliti drugačiju ulogu na bilo kom nivou: na nivou celog portala, na nivou kursa ili
pojedine aktivnosti. Na ovoj obrazovnoj platformi korisnici su podeljeni na dve grupe:
 Administratori - imaju sva prava upravljanja sistemom, poput otvaranja novih kurseva ili uređivanja
postojećih, dodavanja novih korisnika i sl. Administratori mogu biti:
- kreator kursa - najviši rangovni predavač;
- nastavnici;
- nastavnici bez uređivačkih prava.
 Obični korisnici - mogu imati različite uloge, zavisno od kursa kojem pristupaju:
- učenici, studenti;
- gosti
Metodološki okvir
Predmet istraživanja ovog rada je korišćenje platformi za učenje. Cilj istraživanja je da se putem anketnih
odgovora otkrije koliko vremena studenti provode učeći na daljinu i koliko su kompetentni i uspešni u učenju
na daljinu.
Zadaci istraživanja su: a) otkriti na koji način studenti uče na daljinu; b) koliko vremena provode tokom
učenja na daljinu; c) otkriti lična iskustva i utiske studenta o učenju na daljinu; d) otkriti na koji način će
učenje na daljinu biti prisutno nakon ove specifične situacije i zbog koje smo sa tradicionalne nastave prešli
na učenje na daljinu;
Primarna hipoteza od koje smo pošli je Otkrivanje prednosti i mana učenja na daljinu. Operativne hipoteze su
sledeće:
H: Deca/Učenici/Studenti su kompetentni u korišćenju platfromi i aplikacija (društvenih mreža) za učenje na
daljinu.
H1 (a): Deca/Učenici/Studenti koji imaju mogućnosti za učenje na daljinu, kompetentni su u korišćenju
platformi i aplikacija (društvenih mreža) za učenje na daljinu.
H1 (b): Deca/Učenici/Studenti koji nemaju mogućnosti za učenje na daljinu, nisu kompetentni u korišćenju
platformi i aplikacija (društvenih mreža) za učenje na daljinu.
H2: Radu usmerenom na učenje na daljinu deca/učenici/studenti posvećuju dnevno od 45 minuta do sat
vremena.
H2 (a): Radu usmerenom na učenje na daljinu, deca/učenici/studenti koji su kompetentni za korišćenje
platformi i aplikacija (društvenih mreža) posvećuju dnevno do sat vremena.
H2 (b): Radu usmerenom na učenje na daljinu, deca/učenici/studenti koji su manje kompetentni za
korišćenje platformi i aplikacija (društvenih mreža) posvećuju dnevno do/više od dva sata.
H3: Online nastava nije dobro organizovana.
H3 (a): Online nastava zahteva učenje sa detetom.
H3 (b): Online nastava zahteva mnogo truda.
H4: Učenje na daljinu je deci/učenicima/studentima otežalo učenje.
H4 (a): Kroz učenje na daljinu nema napretka u učenju.
H5: Kada je reč o daljem korišćenju učenja na daljinu, deca/učenici/studenti smatraju da se prosveta treba
držati tradicionalne nastave.
H5 (a): Deca/Učenici/Studenti koji su kompetentni za korišćenje platformi za učenje na daljinu smatraju da je
učenje na daljinu dodatak tradicionalnoj nastavi.
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H5 (b): Deca/Učenici/Studenti koji nisu kompetentni za korišćenje platformi za učenje na daljinu smatraju da
učenje na daljinu treba isključiti iz obrazovanja.
Priroda posla kojim se bavimo, uslovila nas je da odaberemo namerni uzorak: 15 roditelja predškolskog
uzrasta, 15 studenata, 10 učenika, 20 nastavnika, 20 vaspitača, 20 profesora. Anketirani su roditelji i vaspitači
iz vrtića R.Srbije, studenti i profesori iz Visokih škola i nastavnici iz grupe Prosvetni radnici na društvenoj
mreži fejsbuk (facebook). U periodu od 20. maja do 20. juna ispitanici su online popunili anketni upitnik
sačinjen od šest pitanja mešovitog tipa. Prikupljeni podaci obrađeni su analitičkom, deskriptivnom i
kognitivnom metodom.
Rezultati i diskusija
1.2. Na sva pitanja koja smo postavili u upitniku dobili smo odgovore od strane ispitanika (100 odgovora na
svako pitanje). Ispitanike smo podelili u dve grupe. Prvu grupu čine zaposleni u prosveti, a drugu predškolci
(odnosno njihovi roditelji), učenici i studenti. Istraživanje je pokazalo da vaspitači u radu sa predškolskom
decom koriste aplikacije i društvene mreže poput vibera i stranice vrtića na društvenoj mreži Facebook. Jedna
od mobilnih alatki koje su vaspitačice koristile tokom rada na daljinu, jeste diktafon kojim su snimale priče za
decu, a zatim ih prosleđivale roditeljima dece preko društvenih mreža. Učenici osnovnih škola pratili su
nastavu preko RTS 1, RTS2 i RTS Planete, radili zadatke preko Google Classroom-a, a za komunikaciju sa
učiteljima i nastavnicima takođe su koristili viber i društvene grupe na društvenim mrežama. Studenti su
pretežno koristili Moodle platformu i Zoom aplikaciju, ali su i kontaktirali profesore putem e-maila i pratili
sve bitne informacije putem sajta škole. Logično je da su i učitelji, nastavnici i profesori koristili iste aplikacije
i platforme kako bi ostali u kontaktu sa učenicima i studentima.
Tabela 1 - Korisne aplikacije i platforme za učenje na daljinu (učenici)
Pitanje br. 1

Roditelji dece
predškolskog uzrasta
15

Koje
aplikacije/programe
koristite za učenje na
daljinu

Viber
Facebook
Sms
Skype

Učenici
10

Studenti
15

RTS1
RTS2
RTS Planeta
Viber
Skype
Pinterest
Google Classroom
YouTube

Moodle Platforma
Messenger - grupe
Viber
E-Mail
Sajt škole

Ukupno
40

RTS1
RTS2
RTS Planeta
Viber
Facebook
Sms
Skype
Pinterest
Google Classroom
Moodle
Messenger
E-mail
Sajt

Tabela 2 - Korisne aplikacije i platforme za učenje na daljinu (prosvetni radnici)
Vaspitači
Učitelji/Nastavni
Profesori
Ukupno
20
ci
20
60
20
Koje
Viber
YuoTube
Moodle
RTS1
aplikacije/progr
Sms
RTS1
Platforma
RTS2
ame koristite za
Diktafon, zatim
RTS2
Zoom
RTS Planeta
učenje na daljinu slanje na viber
RTS Planeta
F-Mail
Viber
Viber
Viber
Facebook
Google
Sajt škole
Sms
Classroom
Skype
Pinterest
Pitanje br. 1
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Google Classroom
Moodle
Messenger
E-mail
Sajt

1.3. Pitanjem broj 2 želeli smo da utvrdimo koliko su roditelji, učenici i studenti, kao i vaspitači, učitelji i
nastavnici kompetentni u međusobnom radu na računaru. Na ukupnom uzorku (tabela 3) uočava se da
roditelji dece predškolskog uzrasta i studenti najviše beleže odgovore pod 4 i 5 (vrlo dobro 33% i odlično
33%), učenici osnovnih škola najviše beleže odgovore pod 4 (vr. dobar 50%). Ovim možemo potvrditi
hipoteze H1: Deca/Učenici/Studenti su kompetentni u korišćenju platfromi i aplikacija (društvenih mreža) za
učenje na daljinu i H1 (a): H1 (a): Deca/Učenici/Studenti koji imaju mogućnosti za učenje na daljinu,
kompetentni su u korišćenju platformi i aplikacija (društvenih mreža) za učenje na daljinu. Uvidom u odgovore,
saznali smo i da deca/učenici/studenti koji nemaju mogućnosti za učenje na daljinu, manje su kompetentni
od dece/učenika/studenata koji imaju mogućnosti za učenje na daljinu, tako da je H1 (b):
Deca/Učenici/Studenti koji nemaju mogućnosti za učenje na daljinu, nisu kompetentni u korišćenju platformi i
aplikacija
(društvenih
mreža)
za
učenje
na
daljinu
delimično
potvrđena.
Što se tiče prosvetnih radnika, situacija je u beleženju slična, vaspitači pišu da su kompetentni u radu na
daljinu beležeći broj 5 (odličan 40%), učitelji i nastavnici broj 4 (vr. dobar 45%), profesori broj 5 (odličan
90%). Iz priloženog možemo uočiti da su naši ispitanici svoje kompetencije za rad na daljinu procenjuju kao
vr. dobre i odlične. Ovim možemo potvrditi prvu hipotezu H1 koji se odnosi na to da: Deca/Učenici/Studenti
su kompetentni u korišćenju platfromi i aplikacija (društvenih mreža) za učenje na daljinu.
Pitanje br. 2

Ocenite od 1 do 5
sopstvenu
kompetentnost
za rad na
računaru
(korišćenje
paketa MS Office,
aplikacija,
društvenih
mreža)
Pitanje br. 2

Tabela 3 - Kompetentnost za rad na računaru (učenici)
Roditelji dece
Učenici
Studenti
predškolskog
10
15
uzrasta
15
1. 6%
1. 0%
1. 0%
6%
2. 14%
2. 0%
2. 14%
28%
3. 14%
3. 30%
3. 20%
64%
4. 33%
4. 50%
4. 33%
116%
5. 33%
5. 20%
5. 33%
86%

Tabela 4 - Kompetentnost za rad na računaru (prosvetni radnici)
Vaspitači
Učitelji/Nastavni
Profesori
20
ci20
20
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Ocenite od 1 do 5
sopstvenu
kompetentnost
za rad na
računaru
(korišćenje
paketa MS Office,
aplikacija,
društvenih
mreža)

1. 0%
2. 20%
3. 25%
4. 25%
5. 40%

1. 0%
2. 0%
3. 20%
4. 45%
5. 35%

1. 0%
2. 0%
3. 0%
4. 10%
6. 90%

0%
20%
45%
80%
165%

1.4. Pitanje br. 3 odnosilo se na vreme koji deca/učenici/studenti i prosvetni radnici utroše na aktivnosti
vezane za učenje na daljinu tokom radnog dana. Više od polovine ispitanih roditelja su označili da tokom
radnog dana, provedu sa decom i dva školska časa (67%), 70% učenika označilo je da na aktivnosti vezane za
učenje na daljinu provede više od dva školska časa (pojedini 2-3 sata, a neki i preko tri sata), dok je sa
studentima slično kao sa roditeljima predškolske dece (53% provede oko dva školska časa). Vaspitači, učitelji
i nastavnici su napisali da u proseku tri sata provedu pripremajuću se za aktivnosti vezane za učenje na
daljinu (vaspitači 35%, učitelji/nastavnici 85%, 90%). H1: Bez obzira na kompetentnost ispitanika, učenje na
daljinu zahteva višečasnovni rad, tako da ovim hipoteze H2, H2 (a), H2 (b) nisu potvrđene.
Tabela 5 - Vreme utrošeno na aktivnosti učenja na daljinu (učenici)
Legenda:
Pitanje br. 3
Koliko vremena
tokom radnog
dana posvetite
aktivnostima
usmerenim na
učenje na
daljinu?

Roditelji
predškolske dece
15
1. 13%
2. 20%
3. 67%
4. 0%

Učenici
10
1. 0%
2. 10%
3. 20%
4. 70%

Studenti
15
1. 14%
2. 27%
3. 53%
4. 6%

Ukupno
40
27%
57%
140%
76%

1. 45 minuta - jedan školski čas
vremena
2. Dva školska časa
3. Drugo
Tabela 6 - Vreme utrošeno na aktivnosti učenja na daljinu (prosvetni radnici)
Pitanje br. 3
Vaspitači
Učitelji/Nastavni
Profesori
Ukupno
20
ci
20
60
20
Koliko vremena
1. 10%
1. 0%
1. 0%
10%
tokom radnog
2. 20%
2. 0%
3. 0%
20%
dana posvetite
3. 35%
3. 15%
3. 10%
60%
aktivnostima
4. 35%
4. 85%
4. 90%
210%
usmerenim na
učenje na
daljinu?
1.5. 4. Pitanje bilo je otvorenog tipa i ispitanici su trebali da iznesu lične utiske o učenju na daljinu. 27 %
roditelja napisalo je da je promena u načinu učenja veoma stresna za decu i učenike, 50% učenika smatra da
je ovakav oblik nastave veoma komplikovan, dok 40% studenata beleži da je online nastava dobro
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organizovana. Iskazom roditelja možemo potvrditi hipotezu H3 (a): Online nastava zahteva učenje sa detetom.
Iskazom učenika potvrđujemo hipotezu H3 (b): Online nastava zahteva mnogo truda, a iskazom učenika ne
možemo potvrditi hipotezu H3: Online nastava je dobro organizovana. 25% vaspitača napisalo je da dodeljene
aktivnosti ne rade deca, već roditelji što ponovo potvrđuje hipotezu H3, 40% učitelja smatra da treba zadržati
tradicionalnu nastavu, dok je 50 profesora napisalo da im ovakav način rada odgovara.
Tabela 7 - Lični utisci o učenju na daljinu (učenici)
Pitanje br. 4
Napišite lične utiske o
učenju na daljinu
Veoma stresno i naporno
za decu i roditelje
Vaspitač/učitelj/
nastavnik/profesor je
vrlo korektan i pomaže u
razumevanju
aktivnosti/nastavnih
jedinica
Komplikovano
Više vremena za
objašnjenje pojedinih
nedoumica
Aktivnosti/nastava je
dobro organizovana
Učio/la sam zajedno sa
detetom/roditeljem
Brzo smo se navikli na
ovakav način rada

Pitanje br. 4
Napišite lične utiske o
učenju na daljinu
Ne rade deca, nego
roditelji
Rad na daljinu je
koristan u ovakvim
okolnostima
Treba zadržati
tradicionalnu nastavu
Nespremni smo, ali
funkcionišemo
U početku
zadovoljavajuće, sada
dolazi do zasićenja
kod svih članova
online zajednice
Odgovara mi ovaj
način rada
Mnogo truda, rada, ali

Roditelji
predškolske dece
15
27%

Učenici
10
10%

20%

57%

20%

0%

33%

53%

20%
13%

50%
0%

0%

70%

40%

53%

13%

Studenti
15

Ukupno
40

7%

10%

0

17%

0

30%

7%

37%

Tabela 8 - Lični utisci o učenju na daljinu (prosvetni radnici)
Vaspitači
Učitelji/Nastavni
Profesori
20
ci
20
20
25%
30%

55%

20%

25%

45%

25%

65%

Ukupno
60

0%

40%

15%

15%

30%

20%

5%

25%

20%
0%

50%
10%
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mali učinak
Ukupno

100%

100%

100%

1.6. U ovom delu anketng upitnika, ispitanici su trebali da označe mesto ispod tvrdnje koja najviše odgovara
njihovoj proceni. 54% roditelja označilo je da je učenje na daljinu delimično otežalo učenje, 47% da delimično
imaju mogućnosti za učenje na daljinu, 54% da su zadovoljni komunikacijom i ličnim kompetencijama, 47%
da delimično vidi napredak dece kroz učenje na daljinu. 80% učenika smatra da im je ovakav oblik nastave
otežalo učenje iako 70% ima mogućnosti za učenje na daljinu, 70% delimično vidi napredak učenjem na
daljinu čime su dokazane hipoteze H4: Učenje na daljinu je deci/učenicima/studentima otežalo učenje;
delimično dokazana hipoteza H4 (a): Kroz učenje na daljinu nema napretka u učenju. Studenti su takođe
označili sa 40% da im je učenje na daljinu otežalo učenje, istim procentima i da nije, 47% studenata ima
mogućnost učenja na daljinu, a 53% ne vide napredak u učenju ovim oblikom rada što u potpunosti potvrđuje
hipotezu H4 (a). Prosvetni radnici su nešto drugačije beležili odgovore. Iz prakse možemo zaključiti da je ovo
bio veliki izazov za učitelje i da su oni imali puno posla. Vaspitačima je učenje na daljinu delimično otežalo rad
sa decom (65%), 75% učitelja je označilo da im je ovaj oblik rada otežao rad sa učenicima, iako su imali
mogućnosti za rad na daljinu (70%), dok profesorima nije predstavljao problem raditi na ovaj način (75%).
Većina je imala adekvatne mogućnosti za rad na daljinu (vaspitači 50%, učitelji/nastavnici 70%, profesori
75%). Većina je zadovoljna komunikacijom i ličnim kompetencijama (vaspitači 70%, učitelji 65%, profesori
80%) i ovim načinom rada vide napreda dece/učenika/studenata (vaspitači 60%, učitelji 50%, profesori
70%).
Tabela 9
Legenda:
Pitanje br. 5
Roditelji
Učenici
Studenti
Ukupno
Označite mesto
predškolske dece
10
15
40
ispod tvrdnje
15
koja najviše
odgovara Vašoj
proceni
Učenje na daljinu A) 40%
A) 80 %
A) 40%
A) 160%
nam je otežalo
B) 54%
B) 20%
B) 20%
B) 94%
učenje.
C) 6%
C) 0%
C) 40%
C) 46%
Imamo
mogućnosti za
učenje na
daljinu.
Zadovoljni smo
radom,
komunikacijom i
ličnim
kompetencijama.
Kroz učenje na
daljinu vidim
napredak.

A) 33%
B) 47%
C) 20%

A) 70%
B) 20%
C) 10%

A) 47%
B) 33%
C) 20%

A) 150%
B) 100%
C) 50%

A) 54%
B) 26%
C) 20%

A) 50%
B) 50%
C) 0%

A) 33%
B) 53%
C) 14%

A) 137%
B) 129%
C) 34%

A) 20%
B) 47%
C) 33%

A) 0%
B) 70%
C) 30%

A) 14%
B) 33%
C) 53%

A) 34%
B) 150%
C) 116%

A) Slažem se
B) Delimično se slažem
C) Ne slažem se
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Tabela 10
Pitanje br. 5
Vaspitači
Učitelji/Nastavni
Profesori
Ukupno
Označite mesto
20
ci
20
60
ispod tvrdnje
20
koja najviše
odgovara Vašoj
proceni
Učenje na daljinu A) 25%
A) 75%
A) 0%
A) 100%
nam je otežalo
B) 65%
B) 15%
B) 25%
B) 105%
rad sa
C) 10%
C) 10%
C) 75%
C) 95%
decom/učenicim
a/studentima
Imamo
A) 30%
A) 70%
A) 75%
A) 175%
mogućnosti za
B) 50%
B) 15%
B) 20%
B) 85%
učenje na
C) 20%
C) 15%
C) 5%
C) 40%
daljinu.
Zadovoljni smo
A) 25%
A) 65%
A) 80%
A) 170%
radom,
B) 70%
B) 35%
B) 20%
B) 125%
komunikacijom i C) 5%
C) 0%
C) 0%
C) 5%
ličnim
kompetencijama.
Kroz nastavu na
A) 10%
A) 50%
A) 70%
A) 130%
daljinu vidim
B) 60%
B) 15%
B) 30%
B) 105%
napredak
C) 30%
C) 35%
C) 0%
C) 65%
dece/učenika/st
udece.
Legenda:
A) Slažem se
B) Delimično se slažem
C) Ne slažem se
1.7. Ovo pitanje je otvorenog tipa. Ispitanici su trebali da napišu šta će se promeniti nakon pandemije koja nas
je zadesila u oblasti vaspitanja i obrazovanja, pa se tako 53% roditelja, 60% učenika, 40% studenata nada
prestanku rada i učenja na daljinu, što potvrđuje hipoteze H5: Kada je reč o daljem korišćenju učenja na
daljinu, deca/učenici/studenti smatraju da se prosveta treba držati tradicionalne nastave i hipotezu H5 (b):
Deca/Učenici/Studenti koji nisu kompetentni za korišćenje platformi za učenje na daljinu smatraju da učenje na
daljinu treba isključiti iz obrazovanja. 47% roditelja se očekuje povratak standardnim predškolskim
aktivnostima i tradicionalnoj nastavi. 50% vaspitača smatra da će se više insistirati na unapređenju digitalnih
kompetencija, 15% učitelja smatra da će ovo biti oblik nastave za neredovne učenike, 30% profesora smatra
da ćemo se vratiti tradicionalnoj nastavi što potvrđuje hipotezu H5: Kada je reč o daljem korišćenju učenja na
daljinu, deca/učenici/studenti smatraju da se prosveta treba držati tradicionalne nastave, 10% učitelja smatra
da deca nisu napredovala, a shodno tome treba nadoknaditi svo gradivo, 50% vaspitača smatra da će
prosvetari nakon iskustva sa ovakvim načinom rada morati da rade na sebi i celoživotnom učenju.
Tabela 11
Pitanje br. 6
Roditelji
Učenici
Studenti
Ukupno
Šta će se promeniti nakon
predškolsk
10
15
40
pandemije Covid-19 u oblasti
e dece
vaspitanja i obrazovanja
15
Prestanak rada i učenja na
53%
60%
40%
153%
daljinu
Online nastava biće uključenija 0%
40%
33%
73%
u vaspitno-obrazovni i školski
program
Povratak tradicionalnoj nastavi 47%
0%
27%
74%

210

CONTEMPORARY CHALLENGES IN EDUCATION

Pitanje br. 6
Šta će se promeniti nakon
pandemije Covid-19 u oblasti
vaspitanja i obrazovanja
Insistiraće se na unapređenju
digitalnih kompetencija
prosvetnih radnika
Prosvetati će biti u obavezi da
rade na daljinu sa decom koja
nisu često prisutna
Prestanak rada na daljinu i
povratak tradicionalnoj nastavi
Ovakvim načinom rada deca
nisu napredovala, tako da
treba nadoknaditi sve
aktivnosti, časove i predavanja
Spremnost prosvetara da
prihvataju izazove i rade na
sebi i celoživotnom učenju

Vaspitači
20

Tabela 12
Učitelji/Nastavni
ci
20

Profesori
20

Ukupno
60

50%

40%

35%

125%

0%

15%

0%

15%

0%

25%

30%

55%

0%

10%

0%

10%

50%

10%

35%

95%

Prednosti i mane učenja na daljinu
Verovatno se mnogi pitaju da li udaljeni učenici nauče isto kao učenici koji se školuju na tradicionalan način u
učionici. Istraživanja koja upoređuju daljinsko obrazovanje i tradicionalno školovanje ukazuju da nastava i
učenje na daljinu mogu biti jednako uspešni kao tradicionalna nastava ukoliko se koriste odgovarajući
nastavni metodi i tehnologije, ukoliko postoji interakcija između učenika i nastavnika i ukoliko postoji
blagovremena povratna veza (Moore & Thompson, 1990; Verduin&Clark, 1991). Multimedijalni didaktički
materijali u digitalnoj formi obezbeđuju veću očiglednost, dinačnost, mogućnost individualizacije u skladu sa
sopstvenim interesovanjima studenata. Intezivan razvoj telekomunikacionih tehnologija i računarskih
sistema, stalna veza sa internetom i učenje bazirano na hipermedijalnim sistemima omogućilo je kvalitetniju
primenu kompjuterske tehnologije u nastavi i učenje na daljinu. Učenje na daljinu obezbeđuje fleksibilnu
organizaciju aktivnosti, predavanja i proučavanja materijala i kompleksno vrednovanje rada učenika. Prema
istraživanjima razvijenih zemalja u kojima se obrazovanje na daljinu koristi, u poslednjoj deceniji dvadesetog
veka uočene su prednosti u odnosu na tradicionalnu nastavu koje se ogledaju u sledećem:
- nastava se individualizuje, učenik može da napreduje tempom koji odgovara njegovim psihološkim i
perceptivnim sposobnostima, kao i predznanjima iz određene oblasti;
- u kombinaciji sa drugim elektronskim izvorima informacija (elektronske enciklopedije, časopisi,
biblioteke i sajtovima) učenici i studenti imaju priliku za istraživanje najaktuelnijih sadržaja u skladu sa
sopstvenim interesovanjima (interakcije učenika/studenata sa izvorima informacija povećava se aktivnost
učenika/studenata i razvija se kritičko mišljenje, kao i sposobnosti analiziranja i zaključivanja;
- interakcija se uspostavlja ne samo sa nastavnicima nego i sa učenicima iz drugih škola kroz koju mogu
da razmenjuju znanja i iskustva;
- u obrazovnim institucijama u kojima nema dovoljno nastavnika, iz svih predmeta obezbeđuje se da
umesto ljudi— putuju informacije, čime se značajno smanjuju troškovi;
- obrazovni softver koji prati obrazovanje na daljinu projektovan je tako da obezbeđuje povremenu
evaluaciju znanja u fazi učenja, pa se pored vrednovanja znanja u interakciji sa nastavnikom ili sa drugim
učesnicima vrši samovrednovanje;
- obezbeđuje se angažovanje najboljih stručnjaka iz određene oblasti čime se kvalitet nastave podiže na
viši nivo;
- u školama i na fakultetima koji imaju praksu, u medicinskim centrima, fabrikama i drugim institucijama
omogućeno je praćenje i kritičko preispitivanje prakse što nastavu čini efikasnijom i smanjuje troškove
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obrazovanja. Učenje na daljinu predstavlja svakako značajnu inovaciju koja u kombinaciji sa tradicionalnom
nastavom doprinosi poboljšanju kvaliteta nastave.
Prednosti učenja na daljinu u odnosu na tradicionalnu nastavu su što je omogućeno kvalitetno učestvovanje u
nastavi na udaljenost, raspored, veliki broj korisnika i slične okolnosti. U potpunosti, moderna e-učionica
otvorena je 24 sata dnevno, što omogućava nejefikasnije moguće korišćenje vremena. Korisnici sami biraju
kada će i kako pristupiti učenju na daljinu budući da imaju stalan pristup materijalima i nastavi koja je
predmet njihovog interesovanja. Učenje na daljinu putem interneta omogućava posebno dinamičnu
interakciju između nastavnika i korisnika, kao i korisnika međusobno. Svaki pojedinac doprinosi nastavi
pokretanjem, odnosno učestvovanjem u konsultacijama koje se tiču aktuelne teme. U okviru sistema
omogućena je integracija i pristup drugim izvorima bitnim za gradivo koje se izučava.
Nedostaci učenja na daljinu u odnosu na tradicionalnu nastavu
Učenje na daljinu zahteva od korisnika određena znanja i veštine kako bi se moglo koristiti. Za
implementaciju nastave na daljinu bitno je i da svaki od korisnika ima i određenu opremu. Ni najkvalitetnija
oprema na kojoj se izvodi e-nastava nije uvek pouzdana. Omogućavanjem samostalnijeg određivanja načina
vremena učenja, učenje na daljinu zahteva od korisnika i veću odgovornost. U određenim oblicima nastave na
daljinu, korisnici se moraju samostalno motivisati za rad, individualno procenjivati potrebu za učenjem, što
može dovesti do problema u vrednovanju rezultata i objektivno slabog napretka u procesu učenja. Jedan već
razrađen sistem učenja na daljinu nailazi na probleme sa autorskim pravima za sadržaje drugih sistema.
Zaključak
Učenici su danas, kao i odrasli, mnogo više upućeni u različite teme, a sve to uz pomoć interneta koji pruža te
mogućnosti. Zbog toga, nastavnicima se dodeljuje uloga „internet-mahera“ kako bi svoju nastavu obogatili i
unapredili možda do sada i neviđenim sadržajima, jer svaka tema u radu pruža mogućnost da se obrađuje
kroz nebrojeno mnogo načina. U tome internet igra veliku ulogu, gde, možemo reći, postaje partner u
kreiranju časa. Jasno je, ne treba zanemariti autentičnost i lične ideje praktičara-kreatora, ali je svaki detalj
koji mogu pronaći na internetu smernica kojim nastavnici mogu graditi svoj put ka uspešnom radu.
Zaključujemo da nam savremeno doba nameće nov vaspitno-obrazovni rad. Digitalne tehnologije uvedene su
u sastavni deo života ljudi, pa ih moramo posmatrati kao deo našeg svakodnevnog funkcionisanja. Kako su
prosvetni radnici činioci vaspitno-obrazovnog rada, njihove digitalne kompetencije, pre svega, moraju biti u
skladu sa vremenom i potrebama dece i učenika. Uz to, moramo se složiti da danas ima prosvetnih radnika
koji rade po „starom sistemu“ što nikako ne može biti okarakterisano kao dobar rad, već treba na to gledati
kao problem koji se mora rešiti, jer internet tehnologija je ono što nam se dešava, a ne što će tek doći - pa ne
možemo znati šta nas čeka. Ovo konstatujemo zbog same organizacije i realizacije učenja na daljinu u toku
prethodnih meseci, te posmatramo kao alarmantni primer i nedostatak učenja na daljinu koji treba što skorije
promeniti. Kada bi učenje na daljinu (e-učenje) postalo dodatak tradicionalnoj nastavi, prosvetni radnici,
učenici/studenti bi morali da se obuče za isto, a nakon toga organizacija ovakve vrste rada i učenja imala bi
više prednosti, a manje mana.
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Превод дела Лучијана Благе на српском језику
Маринике Мозор
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Мото:
„Неколико сати дневно посвећујем шетњи на великој
светлости. Ход под њеном ширином одржава ме у стању
захвалног струјања поезије. Са највећом љубављу стварам у
ритму корака. Често се саплетем о понеки стих, који се опире
углађивању као чвор из којег дрвету ничу гране. ”
Лучијан Блага
Резиме:
У раду говори се о преведеним делима Лучијана Благе, преводиоцима који су се бавили преводом његових
дела, као и о сензибилитету у транспоновању филозофских и метафизичких нијанси у његовој лирици.
На интерпретацију Благиног филозофског система и лирског дела последњих година наилазимо веома
ретко у Републици Србији, управо због непостојања великог броја преведених дела на српски језик.
Његово дело није довољно присутно ван граница Румуније и због тога што песничка реч теже продире
из једног језика у други. Преводиоци као што су Флорика Штефан, Срба Игњатовић, Адам Пуслојић,
Петру Крду, али и научни радници попут Маријане Дан, Офелије Мезе, преводили су његова дела на
српском језику.
Кључне речи: Лучијан Блага, поезија, румунска књижевност, превод, критика
Лучијан Блага (18951961) је једна од најпознатијих личности румунске културе и духовности.
Његова поливалентна стваралачка активност се непрекидно развија стварајући трајне вредности
признате као део општег искуства румунског народа у области поезије, филозофије, драмског
стваралаштва, есејистике, преводилаштва. Писао је мемоаре, романе, био је писац „дубоких афинитета
велике људске културе [...], стваралац сопственог филозофског система и естетичког система
вредности” (Меза 2005: 5)5. Поред тога, био је истакнути преводилац стране литературе и румунске
књижевности на друге језике6, публициста, дипломата, универзитетски професор и велики научник.
Био је један од највећих зналаца и поштовалаца германске културе док је студирао, а затим
докторирао филозофију у Бечу. Преводио је Шилера, Хелдерлина, Рилкеа и Гетеа. У румунској
савременој култури је као филозоф културе обогатио европску мисао свог времена а као песник и
драматург припадао је експресионизму. Главни извор Благиног лиризма јесте „контемплација
сензуалног универзума, пророде, чије су појаве схваћене као облици исконске и вечите супстанце”
(Ibidem: 7). За стварање космичке визије његовог лирског стваралаштва одлучујућа је интуиција


Цитат превео Адам Пуслојић за часопис „Поља”, год. 13, бр.105106, мајјун 1967, стр. 2.
Лучијан Блага је објавио прву песму с петнаест година. Студирао је теологију како би избегао војску. Докторирао је у Бечу на
филозофској тези из културе: Kultur und Erkenntnis. Од 1926. године Блага се посвећује дипломатији. Касније је изабран за члана
Румунске академије, враћа се у Букурешт и 5. јуна 1937. године држи пријемни говор о теми Похвала румунском селу. Одриче се
дипломатије и по завршетку рата остаје на катедри у Клужу до 1948. године када пада у немилост социјалистичких власти.
Године 1956. Шведска академија је прихватила Благину кандидатуру за Нобелову награду. Због рака кичме умире 6. маја 1960.
године. Блага је аутор дела које садржи око пет стотина песама, десет драма, један роман, мемоаре, двадесет шест филозофских
томова, есеје, афоризме, а био је и уредник једне велике антологије румунске народне књижевности. Важније збирке песама:
Poemele luminii (Песме светлости, 1919); Pașii profetului (Кораци пророка, 1921); În marea trecere (У великом пролазу, 1924); Lauda
somnului (Похвала сну, 1929); La cumpăna apelor (У равнотежи вода, 1933); La curțile dorului (На двору чежње, 1939); Nebănuitele
trepte (Несумњиви степеници, 1943).
6 Преводио је египатску поезију, кинеску, античку и савремену грчку, персијску, француску, италијанску, енглеску и америчку,
руску, мађарску и шпанску поезију.
5
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„прозрачног хаоса”7 (Гана 1976: 147), што претпоставља да поезија Лучијана Благе подразумева
овлашан интелектуални супстрат, одређено схватање света а не само дивљење и чуђење због његовог
постојања. Његова позната метафора која резимира визију природе јесте „круница чудеса света” из
његове прве збирке песама „Песме светлости” (1919), а касније ће целокупно његово лирско
стваралаштво бити у знаку поменуте метафоре која резимира све што је својствено лирици Лучијана
Благе, наиме, неговање мистерије егзистенције: „Не мрвим круницу чудеса света и умом не убијам
тајне које сусрећем”.
Претпостављајући да су мишљења о универзуму најстарија гносеолошка искуства човека и да су
простори идеалног универзума „село чудеса”, „магична планина”, шума, поље преплављено
светлошћу, преплитање реалног и иреалног, долазимо до сазнања да су најзначајнији елементи
Благиног песништва мистерије – мистерија света као кључна реч подједнако за Благино филозофско
и песничко дело. Општење с космосом могуће је само кроз сан, који је средство за интеграцију и
обогаћивање живота, перципирање универзалног живота кроз тишину, ћутање и спокојство:
„уроњавање у сопство означава уроњавање у тишину [...] која је архетипска, изворна тишина у којој
тече право сећање” (Дан 1997: 131). С друге стране, универзални ерос је друга могућност општења с
космосом: „тражена вољена жена превасходно је онтолошка стварност а потом морално-психолошла
стварност, она је [...] отеловљење божанствене и тајанствене исконске светлости коју прочишћује
еротско усхићење проистекло из осећања да је човек центар универзума” (Меза 2005: 7). Темељ
његове космичке лирике јесте нераздвојиво јединство између материје и духа, у коме је улога човека
схватање „значења света као мета-значење” (Дан 1997: 126). Сету изазива изгубљена љубав која се
поистовећује са отуђеношћу од апсолута или када душу обузима туга „велике пролазности”. Дело
Лучијана Благе открива у првом реду концентрацију срца, ума и душе уједно о питањима живота и
смрти, добра и зла, истине и обмане, сумње и вере итд. Његово лирско али и прозно дело је због тога
поетично, и притом наглашава свеприсутност духа и духовности. За Лучијана Благу Бог се налази
свугде у природи, он је Велики Анонимус који се открива у својој трансценденцији, а могућност
његовог откривања се налази под „трансценденталном цензуром” (Ibidem: 127). Човек покушава да
открије тајну свог постојања путем уметности, филозофије и религије, али том се спознавању
супротставља управо Велики Анонимус. Једини начин да човек спозна свет јесте да прихвати
мистерију коју не сме уништити логичком спознајом која је ограничена.
На интерпретацију Благиног филозофског система и лирског дела последњих година наилазимо
веома ретко у Србији, управо због непостојања великог броја преведених дела на српски језик. О
његовом делу су писали пре свега преводиоци као што су Флорика Штефан, Петру Крду, Адам
Пуслојић, Срба Игњатовић, али и научни радници попут Офелије Мезе, Маријане Дан итд. Једна од
битнијих интерпретативних рецепција Благиног опуса налази се у књизи Универзална душа нема
домовину објављеној у Заводу за издавање уџбеника из Београда 1997. године, где ауторка Маријана
Дан указује на поједине чињенице које су у некој мери изнели румунски критичари Благине
филозофије. Наиме, Блага сматра да постоје два начина размишљања: логички или научни, а с друге
стране архаични начин, који је митски или симболички. Први се служи енстатичним интелектом,
док други екстатичним. Према томе, сазнање има два вида, парадизијски и луциферички. Први се
везује за светлост дана, а други за светлост месеца и ноћи. Сама мистерија је састављена из два дела:
фанични и криптични део. Спознаја постаје могућа с обзиром на то да је мистерија динамичка
категорија, јер, док се један његов осветљава (фанична страна), криптична страна постаје све већа
(Дан 1997: 131).
Његово дело није довољно присутно ван граница Румуније и због тога што песничка реч теже
продире из једног језика у други. Представљање Благиног дела на српски језик су међу првима
покушали песници који су познавали оба језика, румунски и српски. Најпре су Васко Попа и Раду
Флора у првим антологијама румунске поезије на српски језик говорили о потреби и културној
радозналости преводећи на српски језик поједине румунске песнике. Флорика Штефан у предговору
7
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антологије Напуштена апотека објављене 1990. године у Новом Саду указује на свој први превод
Благине поезије у „Летопису Матице српске” у време када је књижевност у Румунији била под
ждановистичком културном идеологијом, а аутор Песама светлости био практично изгнан из
књижевности после Другог светског рата. У Србији je први избор румунских песама начинио Адам
Пуслојић и објавио их је у часопиу Дело, бр. 6 из 1969. године у Београду, а међу преведеним
песницима нашао се и Лучијан Блага. Његови стихови су се касније могли пронаћи и у следећим
публикацијама: „Књижевне новине”, „Савременик”, „Књижевност”, „Поља”, „Багдала”. Прва збирка
песама из Благине лирике Небески додир објављена је 1975. године у преводу Адама Пуслојића. Књига
садржи 48 изабраних песама из свих књига Благине лирике. Пуслојић, и сам добар познавалац
румунског језика, показао је „завидну инвентивност у налажењу адекватних лексичко-семантичких и
стилистичких еквиваленција” (Меза 2005: 31). Пуслојић је у поговору навео битне податке о лику и
делу Лучијана Благе, а осим тога говорио је и о његовом опусу у контексту румунске књижености
почетком 20. века кад су се сукобиле традиционалистичке 8 и модернистичке идеје првих румунских
симболиста. Пуслојић је коментарисао поједине карактеристике Благиног стваралаштва
наглашавајући метафизику и мистицизам руралног порекла, митску и визионарску димензију
његовог песничког дела, тежњу ка мистерији и свеобухватном простору: „Лучијан Блага ситуира своју
поезију на интерференцијама села и неба. Она је јединствена – а дубока, чиста, исказана до краја.
Оплакујући губитак чистоте, разарање трансцеденталног пејзажа и невиности сеоске душе, у кратким
и визионарским ламентацијама, Блага исказује свој бол као део свеопштег простора. И, попут кишне
капи која одбљескује у себи небо, тај бол настоји да обгрли читаву васиону. Његов лиризам,
произашао из метафизике једног имагинарног простора, отежалог од тајне и апокалиптичког страха,
митолошке је природе и оставиће за собом дубоки траг у новијој румунској поезији и мисли уопште”
(Пуслојић 1975: 126127). Адам Пуслојић је 1978. године у издавачкој кући Минерва из Букурешта
објавио двојезичну збирку песама на српском језику Четири песника. Аргези, Баковија, Барбу, Блага, у
којој се налази 19 Благиних песама, а 1995. године поводом стогодишњице рођења Лучијана Благе још
један избор из његовог стваралаштва, збирку 100 песама у издању београдске издавачке куће БМГ
која је најпре осмишљена као врста „духовног песниковог дневника” (Ibidem: 130), како је Маријана
Дан прокоментарисала превод Адама Пуслојића на српски језик. Преводилац је пре свега изабрао
песме које се односе на Благину кућу и рођење и завршава песмама у којима се Блага обраћа Богу. Ова
хронологија објављивања Благиних песама на српском језику омогућава лакше упознавање његовог
целокупног опуса, као и увид у Благин начин размишљања као филозофа. Збирка наилази на добар
пријем код читалачке публике, нарочито због „Пуслојићевог изузетног сензибилитета и способности
да поетски садржај Благине уметности транспонује на српски језик” (Меза 2005: 33), а посебно умеће
је нетакнута комбинаторика речи и одличан превод текстова са семантичког, стилског и прозодијског
становишта. Преводилац је такође транспоновао репрезентативне одломке из румунске критике и
есејистике који се односе на Благино песничко и филозофско дело и дао своју критичку визију
песниковог стваралаштва: „Лучијан Блага припада оном племенитом соју песника-мислилаца у чијем
певању је у једнакој мери важан смисао и звук, бистрина ума и њен згуснути израз, биографска
колоквијалност и сакрална потка инспирације и певања” (Пуслојић 1996: 272).
Срба Игњатовић је у студији Лирске иконе и крунице чудеса првенствено желео да упозна српске
читаоце са особеностима модерне румунске поезије и да Благу стави у контекст развоја румунске
књижевности уопште а посебно у контекст модерне књижевности: „када настаје доба посебних
поетских кодова, особено шифрованих песничких језика што изнутра разлиставају и мултипликују
форму и све аспекте песме додатно их усложњавајући, компликујући. Песма је изгубила спонтаност и
прозирност. Она захтева стручне тумаче, а ови су у стању да својим кабастим теоријама, разрадама и
применама одагнају и последње заљубљенике поезије” (Игњатовић 1996: 9). По њему Блага припада
„златном четвороуглу модерне румунске лирике: Тудор Аргези, Лучијан Блага, Јон Барбу, Ђорђе
Баковија”, и залаже се за читање које је адекватно модерном песничком коду и које је у могућности да
стално изналази нова значења поезије помоћу којих траје и опстаје у времену. Срба Игњатовић је
8
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направио и компаративну паралелу са српском модерном поезијом и дошао до констатације да
хронолошки и фактички пандан модерног румунског четвороугла чине Црњански, Пандуровић, Дис и
Растко Петровић, доводећи их у везу по сродности појединих формалних и поетичких настојања. Што
се тиче Благиног песничког дела, Игњатовић тврди да: „песников доживљај природе, колико год био
пејзажистички, по правилу је и космички, с тим штo је и телесно уроњено у космос, доживљено као
продужетак а још чешће интегрални део планетарне и космичке реалности” (Ibidem: 25).
Песничко дело Лучијана Благе је заступљено и у другим великим антологијама румунске поезије.
Једна од антологија је Савремена румунска поезија коју је приредио и превео Петру Крду 1991. године
у издању Светова из Новог Сада. Блага је у овој антологији присутан са осам песама. У Крдуовом
преводу се може запазити „велики сензибилитет у транспоновању филозофских и метафизичких
нијанси у Благиној лирици” (Меза 2005: 37). Петру Крду је 1995. године у Издавачком предузећу Рад
из Београда објавио избор од четрдесет песама из Благине поезије Божја сенка у којој каже да је
„Благина религиозност несумњива, мада није хришћанска, сроднија је паганском пантеизму, чиме
песник потврђује присуство дубоких корена европског духа у слојевима модерне румунске
цивилизације” (Крду 1995: 68). За ову збирку преводилац се одлучио за песме у слободном стиху због
тога што је румунска критика посебно истицала овакве песме у периоду Благиног дебитовања.
Преводилац је велику пажњу поклонио стилско-изражајним вредностима оригинала и покушавао је
да нагласи Благин језик који повремено постаје код у коме су сједињени и његова етничка и његова
поетска филозофија: „У дослуху са великим гласовима експресионизма [...], Блага је модерном
експресионистичком компонентом обогатио не само румунско песништво, већ и сам европски
експресионизам, метафорама свог лирског сензибилитета. У том смислу, његова филозофска култура
модерног типа плодотворно се ослањала на елементе који су потицали из традиционалне румунске
лирике” (Крду 1995: 66). Крдуов превод Благиног песничког дела може се посматрати као еквивалент
између уметничке поруке оригинала и превода, као и беспрекорна семантичка прозодијскостилистичка еквиваленција.
Неколико Благиних песама објављено је 2008. године у „Летопису Матице српске” у преводу Офелије
Мезе и Марије Ненадић. Ове песме су првобитно биле објављене у збирци песама Poezii/Песме у
издању Завода за културу Војводине. Марија Ненадић је неколико година касније објавила српскорумунску двојезичну збирку од 50 песама у издавачкој кући ALTIP из Алба Јулије и Института за
културу Румуна у Војводини са седиштем у Зрењанину. Eсеј Лучијана Благе Биполарне духовности
преведен је на српски језик и објављен у књизи Драгана Стојановића У регистру есеја: осам деценија
румунске есејистике коју је објавила издавачка кућа Прометеј из Новог Сада. За Благу је састављач ове
збирке рекао да је системски мислилац код кога је писање есеја тек додатно, узгредно занимање,
продужетак и пригодна примена ставова изнетих и образложених у његовим обимнијим делима:
„Блага је мислилац који је своју филозофску визију изградио и изложио у облику четири трилогије”
(Стојановић 2012: 9).
Најобимније истраживање Благиног песничког опуса и његовог филозофског система спровела је
Офелија Меза, која је и докторирала на теми песничког опуса Лучијана Благе. Она је објавила две
студије у којима приказује „полифацетну личност и полифоно дело Лучијана Благе” (Радовић 2005).
Прва студија Поетика сна и сањарења, објављена у Издавачкој кући КОВ из Вршца, дубоком анализом
је приказала Лучијана Благу  филозофа и Лучијана Благу  лирског песника као једног од водећих
представника савременог румунског песништва. Дело је подељено у шест поглавља: Рецепција поезије
и филозофије, Однос између филозофске мисли и поезије, Природа тајанства у естетици и песничкој
уметности Лучијана Благе, Универзална мистерија и људски усуд, Варијанте тајанственог у поезији
Лучијана Благе: Тишина и ћутање и Поетика сна и сањарења.
Офелија Меза је у својој студији Бесконачност села у песништву Лучијана Благе објављеној у
Издавачкој кући Каирос из Сремских Карловаца покушала да реконструише поетику сеоског простора
код Лучијана Благе. То се у првом реду односи на осећање метафизичког квалитета бесконачности у
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топологији сеоског простора. На другом месту се утврђује додирна граница између коначности
егзистенције и бесконачности простора.
Дело Лучијана Благе је присутно у српским и румунским публикацијама објављеним у Србији. Адам
Пуслојић је превео Благине песме на српски језик и објавио у часопису „Поља“ још 1967. године.
„Летопис Матице српске“ је објавио Благине песме у преводу Офелије Меза и Марије Ненадић (2008),
исти превод песама се налази и у Антологији светског песништва (I и II) коју је приредио Никола
Страјнић. Часопис „Lumina“ је објавио критике Благиног песничког, филозофског и драмског дела у
којима се истиче потреба за читањем његовог дела у компарацији са другим румунским песницима,
увек откривајући једног „младог песника који разбија традиционалне ритмове“ (Симион 2004:110) и
који уме да као ниједан други песник у румунској култури, после Еминескуа „све обујми и да у митове
стави мир и свој немир“ (Ibidem). O Благином делу је Офелија Меза објавила низ радова у часопису
„Сунчаник“: Лучијан Блага на српском језику (бр. 12-13/2005), у „Зборнику Матице српке за
књижевност и језик“: Однос између филозофске мисли и поезије у делу Лучијана Благе (књ. 54/2006)
затим у часопису „Филозофеме“: Поезија и филозофија Лучијана Благе и румунска духовност (бр. 7,
2008) сматрајући да је филозофско дело Лучијана Благе знатно утицало на његово песничко дело и да
су преводи румунског песника на српски језик у великој мери допринели упознавању румунске
књижевности на српском говорном подручју.
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„Музика помера границе“ – музички спектакл извођача аматера припадника

различитих верских и националних мањина
Јасмина Столић Пивнички
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу

Резиме
Полазећи од изучавања феномена спектакла, као и његовог позиционорања у антрополошки дискурс,
стављајући га на репрезентативну јавну сцену, јавила се потреба за осмишљавањем перформативносценско-уметничко-музичког пројекта. Пројекат под називом „Музика помера границе“ има за циљ
испитивање могућности перформативно-сценско-уметничко-музичке праксе извођача аматера
(хориста, солиста и инструменталиста), који ће изводити врхунска музичко-уметничка дела праћена
савременом технологијом, концепцијом перформанса, покретом, плесом, као и различитим сценским
ефектима. Пројекат је први пут реализован 2014. и 2015. године у Србобрану и Вршцу, а потом, у
знатно измењеном, „богатијем“ и „масовнијем“ облику, 2016. и 2017. године. Карактеристика циљне
групе, поред свеобухватности различитог старосног доба, јесте да су извођачи припадници
различитих верских и националних мањина. Такође, директну циљну групу чине извођачи из различитих
делова Србије и иностранства (Мађарска, Босна и Херцеговина, Румунија, Бугарска и друге). Због тога
широка палета различитости чини основу специфичности овог пројекта. Велики изазов представља
његова завршница, где сви ансамбли/извођачи (хор, оркестар, солисти...) наступају заједно, изводећи
унапред припремљене композиције без одржане заједничке пробе, креирајући на сцени „заједничку скицу“
пројекта. Рад представља скуп идејних решења за практичан рад и освешћивање потребе за
различитим приступима у раду са извођачима аматерима, различитог старосног доба, националног и
верског опредељења у циљу достизања њиховог врхунца у перформативно-сценско-уметничкомузичком извођењу, као и истицање значаја практичног рада утемељеног на досадашњим, а
инспирација новим истраживањима.
Кључне речи: Спектакл, перформанс, извођење и стварање музике, хор и оркестар.

Увод
Подстакнути „модерним“ начинима приказа савремене музичке сцене, као и сталним „пробијањем“
граница досадашњих музичких достигнућа, која су већ, како се чини, постала тренд, феномен
спектакла (Лукић Крстановић, 2010, Šćepanović, 2010) заузима водеће место у изучавању,
осмишљавању, као и реализацији музичких догађаја. У оквиру музичко-сценског дела, које је настало
путем спектакла који подразумева одређене корелације (Лукић Крстановић, 2010), водеће место
заузимају игра светлости, звука, покрета и боја. Стога се може истаћи да музички перформанс, који се
темељи на феномену спектакла, чини аудио-визуелно-музичко-сценско дело, у које спада пројекат
под називом „Музика помера границе“, о којем ће у наставку текста бити више речи.
Када се говори о видовима и временској динамици слушања музичког дела, једно од најбољих
тумачења начина на који се музика слуша, а на којем се темељи поменути пројекат „Музика помера
границе“, припада Роџеру Скрутону, који је у књизи The Aesthetics of Music, истакао суштину музичког
искуства слушања, као естеског искуства (Веселиновић-Хофман, 2007: 119).
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У оквиру осмишљавања читавог концепта пројекта, са водећом завршном активности музичким
перформансом, кренуло се од језгра музичког искуства у култури народа који учествују у пројекту
(Веселиновић-Хофман, 2007: 120). Почевши од самог циља пројекта, али и визије, планирања
програма пројекта, учесника, односно циљних група, директних и индиректних, финансијских извора,
корисника, односно публике, маркетинга, међународне сарадње, па све до одабира и усклађености
релевантног репертоара, концепта музичког дела, конвенције музике и звучних ефеката, дизајна
звука и драмске радње, функције и намере звука, али и емоције и контраста при поретку композиција,
водили смо се бројним већ „тестираним“ теоријским и емпиријским концептима (Kej, Lebereht, 2004,
Macura, 2006, Cvejić, 2007, Đorđević, 2009, Šćepanović, 2010). Стога ће у наставку текста бити више речи
о иницијаторима пројекта, циљевима, визији, реализацији, доприносу и развоју пројекта.
О иницијаторима пројекта „Музика помера границе“
Градски хор „Зора“ представља најстарије удружење општине Србобран које постоји још од давне
1910. године. Након Другог светског рата уследиле су године без певачких друштава, да би се, после
више од 70 година паузе, хорска музика вратила у општину Србобран. Поново је наставио свој рад
2012. године на иницијативу диригенткиње Јасмине Столић Пивнички. Водећа идеја оснивања хора,
била је окупљање љубитеља квалитетне музике свих жанрова.
Од дана оснивања до данас, хор је наступао на преко 100 културних дешавања у Србији и
иностранству и реализовао преко 25 значајних пројеката. Велику пажњу културне публике хор је
привукао учешћем на: Међународном фестивалу духовне музике у Орошхази у Мађарској, концертима
у Будимпешти, Сегедину и Дески, целовечерњим концертима под називом „Музика као инспирација“ у
Србобрану и Вршцу, концертима „Петровдански дани културе“ у Србобрану, концерту у Темишвару у
Румунији, концертима у Порторожу и Храстнику у Словенији, организацијом и учешћем на првом
међународном фестивалу музике “Музиком до снова” у Србобрану и многим другим. Хор је снимио
више прилога за Радио Телевизију Србију и Радио Телевизију Војводину. Највеће признање хор је
добио у мају 2016. године на престижном 15. Међународном такмичењу хорова у Бијељини освојивши
сребрну медаљу и друго место у категорији камерних мешовитих професионалних хорова.
Председник жирија била је професор емеритус Даринка Матић-Маровић, а остали чланови жирија
били су познати диригенти из околине. Водећи мотив свим члановима удружења јесте да им је музика
инспирација.
Пројекат „Музика помера границце“ се родио из замисли да се након две године активног рада хора
организује целовечерњи концерт. Како су навирале разноврсне идеје, почетни циљеви су се изменили
и прерасли у нешто много веће. Дошло се на идеју да се испитају могућности сценско-уметничкомузичке праксе извођача аматера (хориста, солиста и инструменталиста), који ће изводити врхунска
музичко-уметничка дела праћена савременом технологијом, концепцијом перформанса, покретом,
плесом, као и различитим сценским ефектима. Пројекат је у овом облику подразумевао учешће више
хорова, солиста, оркестара, али и песника и плесача.
Карактеристика циљне групе, поред свеобухватности различитог старосног доба, јесте да су извођачи
припадници различитих верских и националних мањина. Такође, директну циљну групу чине
извођачи из различитих делова Србије и иностранства. Због тога широка палета различитости чини
основу специфичности овог пројекта.
Велики изазов представља његова завршница, где сви ансамбли/извођачи (хор, оркестар, солисти...)
наступају заједно, изводећи унапред припремљене композиције без одржане заједничке пробе,
креирајући на сцени „заједничку скицу“ пројекта.
Визија, циљеви и циљне групе пројекта „Музика помера границе“
Основни циљ пројекта под називом „Музика помера границе“ био је испитивање могућности
перформативно-сценско-уметничко-музичке праксе извођача аматера (хориста, солиста и
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инструменталиста), који ће изводити врхунска музичко-уметничка дела праћена савременом
технологијом, концепцијом перформанса, покретом, плесом, као и различитим сценским ефектима.
Визија пројекта била је неговање и очување културно-историјског наслеђа и традиционалне културне
вредности народа који живе на овим просторима, као и народа других националности и народа који
живе ван ових простора, али и светске културне баштине, путем одржавања међународног фестивала
музике под називом „Музика помера границе“. Такође, овај пројекат представљао је један од начина
успостављања трајне сарадње и културне размене, а његова реализација, дугорочну стратегију за
културни развој општина које су учесници пројекта (нпр. Србобран, Вршац, Нови Сад, Орошхаза и
друге).
Циљне групе пројекта представљају: организаторе – чланове Градског хора „Зора“, чланове других
хорова из Србије и иностранства, тако и ширу друштвену заједницу. Мешовитим саставом Градског
хора „Зора“ и других хорова и оркестара из различитих подручја Србије и иностранства, прожимају се
различите културе народа, а на тај начин остварује се васпитни утицај младе популације, који се на
аматерској основи баве уметничким радом и стваралаштвом.
Директну циљну групу чине стални чланови хора укључујући и школоване музичаре који редовно
наступају као инструментална пратња хору, којих је тренутно 43, од тога 35 женских особа и 8 мушких
особа. Карактеристика циљне групе, поред свеобухватности различитог старосног доба, јесте да су
чланови хора припадници различитих верских и националних мањина. Такође, директну циљну групу
чине чланови других хорова из различитих делова Србије и иностранства (Мађарска, Босна и
Херцеговина, Румунија, Бугарска и друге).
Индиректна циљна група су сви заинтересовани грађани као и локална заједница, а такође и
представници других локалних заједница са подручја одакле хорови долазе, кроз обогаћивање
програма културних и других манифестација, као и представљање локалне заједнице у земљи и
иностранству.
Рад на пројекту „Музика помера границе“
Рад на пројекту за почео је током децембра 2013. године, чија је припрема, организација и реализација
трајала око годину дана. Пројекат је први пут реализован у децембру 2014. године на територији
општине Србобран. Након три месеца, у месецу марту 2015. године, уследило је друго приказивање
резултата пројекта у Вршцу пред пуном салом „Миленијума“. Након годину дана, тачније у првој
половини 2016. године, у знатно измењеном, „богатијем“ и „масовнијем“ облику, започете су
активности на поновној организацији пројекта, чији су резултати представљени у децембру 2017.
године.

Србобран, 2014. године
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Вршац, 2015. године

Србобран, 2017. године
Како би се реализовали циљеви пројекта, конструисане су активности пројекта, које су се одвијале по
тачно утврђеним временским оквирима:
1. Прва активност пројекта била је успостављање комуникације и сарадње са члановима других
удружења у Србији и иностранству који ће бити директни учесници пројекта.
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2. Како би очекивања савремене публике била испуњена, уследио је рад на одабиру, припреми и
селекцији традиционалних и ауторских композиција, а потом организација и одабир композиција које
ће бити изведене заједно од стране свих учесника пројекта.
3. Трећа активност, подразумевала је упознавање учесника са културно-историјским наслеђом и
музичком културом других народа кроз музичко стваралаштво, са акцентом на упознавање
традиционалне музике народа који су директни учесници програма.
4. Одржавање радионица и проба хора и оркестра, као и припрема за завршну активност пројекта.
5. Увежбавање композиција које ће бити изведене заједно од стране свих учесника пројекта.
6. Набавка материјала и шивење гардеробе у циљу што бољег представљања нашег подручја, као и
донатора који подржавају рад удружења.
7. Наступ председника удружења и чланова хора на локалном радију у циљу промоције рада хора као
и донатора који подржавају рад удружења.
8. Пријем свих чланова удружења из Србије и иностранства који су учесници пројекта.
9. Одржавање заједничких проба ради успешне реализације заједничких нумера.
10. Представљање програма и концерт сваког од удружења (хора) на међународном фестивалу хорске
музике „Музиком до снова“, а потом и заједнички перформанс свих учесника фестивала, као завршна
активност пројекта.
Специфични допринос пројекта „Музика помера границе“
Допринос пројекта „Музика помера границе представља: освешћивање потребе за различитим
приступима у раду са извођачима аматерима, различитог старосног доба, националног и верског
опредељења у циљу достизања њиховог врхунца у перформативно-сценско-уметничко-музичком
извођењу, као и истицање значаја практичног рада утемељеног на досадашњим, а инспирација новим
истраживањима.
Кроз активности предвиђене пројектом, формирани су и специфични циљеви пројекта, а то су:
инклузија старије и рањиве популације у културне токове и јавни живот средине, подизање свести
код младих о значају музичке културе и уметности, обогаћивање културно уметничке сцене у
општини и региону, мотивисање чланова хора и заинтересованих грађана за још активније
ангажовање у раду хора, повезивање и унапређивање односа са другим сличним удружењима у земљи
и иностранству, самим тим и развијање интернационализма и буђење националне свести.
Активности које ће бити реализоване односе се на популаризацију музичке уметности, мотивисање
чланова и потенцијалних чланова за још квалитетнијим радом. Поред тога, ативности ће допринети
представљању нашег народа и народа који живе на овим просторима, као и афирмацију локалне
заједнице и донатора који подржавају рад удружења.
Закључак
Осмишљавањем, упуштањем, организацијом, реализацијом и подстицањем даљег развоја оваквих и
сличних пројеката у многоме би се допринело савременој како професионалној, тако и аматерској
музичкој сцени. Савремена музичка сцена одавно је „прерасла“ из аудитивног слушања музике, у
визуелни, перформативно-сценско-музички облик, да би се задовољило више дражи истовремено,
како публици тако и извођачима.
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У нади да ће представљање овог пројекта бити инспирација новим истраживањима, оставља се
простор за даљу надоградњу и развој пројекта „Музика помера границе“, али и померање његових
граница.
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Summary
Starting from studying the phenomenon of spectacle, as well as his positioning in the anthropological discourse,
putting him on the representative public scene, the need for creating performative-scene-artistic-musical project
had appeared. Project called ,,Music moves boundaries’’ has the goal for inquiry of possibilities of performativescene-artistic-musical practice of amateur performars (choirist, soloists and instrumentalists), those who will
perform top musical-artistic pieces, followed by contemporary technology, conception of performance,
movement, dancing, as well as different scene effects. The project was first realized in 2014 and 2015 in
Srbobran and Vršac, and then again, in significantly changed, ,,richer’’ and ,,more massive’’ shape in 2016 and
2017. Characteristic of the target group, along with comprehensive different age, is the fact that the performars
are members of various religios and national minorities. Also, the direct target group make performars from
different parts of Serbia and abroad (Hungary, Bosnia and Hercegovina, Romania, Bulgaria and others). That is
why the wide palette of divercity makes the foundation of specificity of this project. The great challenge
represents his ending where all of the ensembles/performars (choir, orchestra, soloists…) perform together
composition prepared in advance, without joint rehearsal, creating ,,common sketch’’ of the project on the scene.
This paper represents assemblage of the ideally solutions for practical work and the awareness of need for
different approaches in work with amateur performars in diferrent age, national and religios definition in order
to reach their climax in performative-scene-artistic-musical doing, as well as highlighting the significance of
practical work founded in past researches and inspiration to a new ones.
Key words: Spectacle, performance, performing and creating music, choir and orchestra
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Примена Орфовог инструментаријума у функцији развијања музичких
способности деце предшколског узраста
Слађана Миленковић
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу
Резиме: Значај изучавања примене Орфовог иструментаријума у функцији развијања музичких
способности код деце предшколског узраста, огледа се у систематском прегледном истраживању
релевантне литературе која говори о Орфовом инструментаријуму – и примени током свакодневних
активности у васпитно-образовним установама. Проблем истраживања заснива се на питањима:
Шта је Орфов инструментаријум и који инструменти постоје? Који су основни принципи рада са
инструментима Орфовог инструментаријума на предшколском узрасту и како свирање утиче на
музички развој деце? У овом раду дати су одговори на претходно постављена питања, али је указан и
значај свирања на инструментима и њихов утицај у музичком развоју деце предшколског узраста.
Кључне речи: музички развој, Орфов инструментаријум, свирање, васпитач, деца.

Увод
Правилно васпитање деце предшколског узраста има велики значај у процесу формирања свестране
личности. Васпитни утицај на децу је задатак родитеља и васпитача, породице и предшколске
установе. Зато се, и у породици и у вртићу, морају обезбедити потребни услови да се дете правилно
физички, психички и умно развија. Важно средство у циљу свестраног развоја је и музика. Кроз музику
деца развијају, не само музички укус и смисао за лепо, већ и низ других особина од значаја за
формирање комплетне личности. Музика утиче на развој способности уопште и на развој психичких
функција (пажња, машта, памћење, мишљење, емоције). У свету најмлађих и у њиховим свакодневним
играма, значајно место заузима музика. Разни медији масовне комуникације, као што су телевизија и
радио, све више чине саставни део живота одраслих и деце. Тако се дете већ од јутра сусреће с
најразличитијим звуцима и музичким утицајима. Избору композиције треба посветити посебну
пажњу јер одабрана композиција мора имати одређену уметничку вредност. Деца радо слушају песме
као што су успаванке, корачнице, народна кола, валцере, полке. Композиције за слушање су: народне
песме, дечје песме, песме о ликовима из приче, бићима из света животиња, посебно место заузимају
успаванке, нежне, пријатне песме из којих зрачи љубав. Слушање музике треба да постане саставни
део свакодневних активности. Музика дете дочекује при уласку у вртић, и присутна је за све време
боравка у њему, до доласка кући. Поред свега наведеног занчајно је поменути тему овог теоријског
истраживања, а то је свирање на инструментима Орфовог инсрументаријума које, поред музичких
способности, развија и моторику, али и друге способности код деце.
Основни принципи рада са инструментима Орфовог инструментаријума на предшколском
узрасту
Свирањем се лакше савладавају захтеви музичке наставе од несвесног, спонтаног доживљаја до
свесног опажања и разумевања музичких појава и законитости. Кроз аранжирање, односно
измишљање, комбиновање и извођење музичких умотворина, код деце се подстиче веће ангажовање
и осећај среће при репродуковању сопствених малих композиција. Савладавање технике свирања
помаже деци која имају потешкоће у певању. Визуелно учење положаја тонова на металофону уз
обојене ноте у нотном тексту, помаже свесном запамћивању, не само места тона на клавијатури, већ и
положаја у линијском систему, као и карактеристичним детерминантама тонова (свака боја за тон
има пренешено значење, према З. Васиљевић, Музички буквар (1991), функционалност колорита је у
директној вези са омогућавањем развоја музикалности и музичке писмености) при описмењавању и
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при њиховој вокалној поставци.9 У недостатку правих, релативно скупих инструмената Орфовог
инструментарија, деца могу да користе своје руке и ноге, да њима производе различите звучне
ефекте, или да уз помоћ учитеља направе бар оне инструменте који се примењују у настави Музичке
културе на овом узрасту (Ивановић, 2007:61).
У музичким активностима и игри, дете упознаје своје музичке могућности, ствара сопствене начине
музичког изражавања и репродуковања; открива и упознаје своја опажања, осећања, потребе,
маштање, идеје и мисли, своје креативне домете. Опредељење детета, млађег узраста, за самосталну
игру неком музичком играчком нпр. играчка у облику меде, зеке, патке и сл., може да пружи низ
разноврсних доживљаја и да га усмери на различите активности. Играјући се оваквом играчком, дете
ће лако уочити да из ње вири краћи крај пантљике – гајтана. Спонтано, из радозналости, повући ће
пантљику и тако покренути звучни механизам у играчки, која ће на његово изненађење и радост,
засвирати. Та изненадна и пријатна ситуација, усмериће га на нова истраживања. Слушајући љупку
мелодију која извире из ове необичне играчке, дете опажа како се пантљика полако увлачи у играчку.
Престанак мелодије ће га подстаћи да опет извуче пантљику (али сада то чини свесно, на основу већ
стеченог искуства), и играчка поново свира. Играјући се оваквом или сличном звучном играчком, дете
непосредно усваја одговарајући музички садржај – а решавање опажајно – практичног проблема,
подстиче га и на решавање неких мисаоно појмовних проблема. Средина у којој борави дете млађег
узраста треба да је маштовито обогаћена различитим звучним бојама привлачним за децу. Како је за
најмлађи узраст карактеристично да посебно интересовање показује за светлије звуке угодног
интензитета, као и за тонове виших регистара појединих инструмената, то подразумева обиље
звучних предмета, инструмената и музичких прилога оваквих тонских особености у непосредној
близини детета. Такође и финији звуци више привлаче пажњу деце него јаки, прегласни или
изненадни тонови и гласови. У том погледу, за најмлађи узраст су интересантни тонови из музичке
кутије, лутке њихалице, ксилофона, флауте, усне хармонике, гитаре, звуци триангла, прапораца
(Ивановћ, 1981).
На најмлађем узрасту, најподесније су гумене играчке које се израђују у разним облицима, као и
висећи звучни предмети користе се у првим месецима у време лежања детета. Овакви звучни
предмети могу бити провокативни за децу ако се ураде маштовито, а за то има безброј могућности.
Дечје звучне играчке којима се деца најмлађег узраста играју, могу бити направљене у
специјализованим установама, а може их направити и сестра – васпитач од разноврсног амбалажног
или природног материјала. Звучне играчке могу бити обликоване од брушеног стакла или шпер –
плоче са исликаним љупким ликовима људи и животиња. На украсним тракама могу да висе металне
алке, орахове љуске, кестен, жир, у нијансама печена тестенина и сл.
Округла метална плоча може да послужи и као гонг по коме сестра – васпитач удара ритмично
штапићем, уз изговор бројалице, певање песме и сл. Плочице треба да су тупих ивица и различите
величине, због разноликости звука. Поред висећих звучних предмета, за децу млађег узраста су
драгоцене удараљке типа звечки, које су једноставне и погодне за употребу на овом узрасту. Игра
звечком је карактеристична за најмлађи узраст, те је пожељно обезбедити што више различитих и
визуелних комбинација, па дете може лако да манипулише, истраје и да се игра њима све док траје
пажња. Доступна амбалажа и разноврстан природни материјал, пружају обиље могућности за
обликовање звечки различитих звучних боја и облика. Врло је важно да су овакви примери звечки
добро и солидно направљени, тако да их дете не може, уз урођене радозналости, раставити и садржај
евентуално ставити у уста, што би свакако могло да представља својеврсну опасност за дете.
Када су деца упознала звук, изглед и име појединих инструмената, погађају по звуку који инструмент
је свирао; звук који деца треба да погоде васпитач производи иза паравана.

Анализирајући методске поступке у уџбеницима за предмет Музичка култура у разредној настави и пропратни
материјал, аутора Г. Стојановић и З. Васиљевић (и групе аутора), издавача Завод за уџбенике и наставна средства из
2004, 2005 и 2010.
9
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Свирање на инструментима Орфовог инструментаријума и музички развој деце предшколског
узраста
Да бисмо децу припремили за руковање удараљкама, треба да планирамо време које ћемо посветити
ритмичким и звучним вежбама уз помоћ руку и ногу. Поред тога што се овим вежбама негују музичке
способности, не треба занемарити ни телесни значај покрета рукама и ногама. 10 Карл Орф је
истакнути немачки композитор и педагог XX века који је прилагодио известан број класичних и
народних инструмената деци. Инструментима се лако рукује, погодни су за рад, може се постићи
максимална активност присутне деце Као и код класичних инструмената постоји подела на :
ритмичке и мелодијске инструменте (Радош – Марковић, 1996).
Бројни научници бавили су се утицајем музике на развој детета, а резултати до којих су дошли,
свакако, су импозантни. Доказана је повезаност музике и музичког искуства са појединим видовима
личне и социјалне компетенције (Ђурковић – Пантелић, 1997). Она није извор само музичког развоја,
већ је и средство стваралачког испољавања детета, његовог социјалног, емоционалног и
психомоторног развоја. Музика омогућава детету да се изрази и самопотврди кроз њему најближе
активности: песму и игру. Деца која су повучена, некада чак и обележена као недовољно
интелигентна и немузикална, са одушевљењем учествују у свирању на дечјим инструментима и то
једнако добро као и остала деца. Учествујући у играма и свирању деца развијају колективни дух,
осећај за помоћ и сарадњу (Ђурковић – Пантелић, 1997).
Ритмички инструменти су: Штапићи, Звечка, Маракас11, Кастањете, Дрвени бубањ, Тамбурин,
Прапорци, Чинеле, Триангл, Бубањ. Мелодијски инструменти су Блок флаута, Звончићи, Металофон,
Ксилофон, Тимпани. Орфоф инструментариј садржи разноврсне инструменте, који су једноставни за
руковање и на њима се релативно лако учи свирање. Оно што децу често заведе јесте њихов назив па
уместо елеметарног музицирања коме су удараљке намењене оне постају извор буке коју деца
немилосредно производе лупајући по њима током својих стваралачких игара. Из тог разлога је од
најранијег доба детињства управо потребно децу навиквати да се овим инструментима треба свирати
(Радош – Марковић, 1996).
Сврха употрбе удараљки на почетном ступњу музичког васпитања је управо у развијању дечије
сензибилности за звукове и њихове боје. (Manasteriotti, 1977 : 171) збирку удараљки које припадају
Орфовом инструментаријуму можемо употпунити већим бројем удараљки исте врсте. На тај начин сва
деца уче руковати истом удараљком и лакше се контролоше контрола свирања а дисциплина је много
већа него када свако дете свира на својој удараљци. Може се закључити да је примена Орфовог
инструментаријума од велике важности за музички развој деце али да се конкретно јасленог узраста
базира на васпитачевом свирању јер су васпитаници и даље јако млади да би успели пратити упутства
која добијају до стране васпитача којима се управља свирање на удараљкама.
Значај коришћења музике у раду са децом од најранијег узраста се не исцрпљује у правовременом
подстицају развоја музичких способности. Музика има знатно важнију улогу. Уз помоћ ње се отварају
простори за спонтану, топлу комуникацију у међусобном олштењу деце и деце са одраслима.
Насупрот ранијим тврдњама да дете чује, прави разлику и тачно репродукује тонске родове тек у
пубертету (тачније, просечно дете, негде око 12. гадине), Бимберг (Бимберг, 1953) је у свом
екстензивном истраживању показао да се способност слушања, разликовања и репродуковања дура и
мола развија паралелно и то већ почев од 6. године, дакле знатно пре него што то прописују постојеће
норме, наравно у условима одговарајућих срединских подстицаја. Михел сматра да су корени овог
развоја у првим годинама живота и то поткрепљује и сопственим налазима о формирању мелоде код
двогодишњака, где су, насупрот очекивањима, запажене сасвим неуобичајене мелодијске секвенце
(Радош – Марковић, 1996).

10

Може се пљескати, лупкати, пуцкетати, тапкати, ударати шаком.

11

врста звечке, крушкастог облика и испуњена зрнцима
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Игре са певањем и различитим садржајем треба бирати у том смислу да деца подражавају разне
радове, живот у природи, народне обичаје и друго. Оне имају основни задатак да се правилно изводи
мелодија, и усавршава складно, изражајно, слободно и ритмички повезано кретање уз музику. Тако се
истовремено кретњама изражава карактер, ритам, темпо и динамика пјесме, а развијају и усавршавају
прецизност, лакоћа, складност и изражајност покрета уз музику. Игре и народна кола састоје се из
основних покрета: ходање, поскакивање с плесним елементима, разне кретње руку, пљескање,
тапкање, окрети. Приликом избора дела за слушање музике, међу којима треба да буду заступљена,
вокална, инструментална и вокално – инструментална, треба водити рачуна да њихово трајање и
сложеност буду у складу са узрастом. Извођење музике, певање и свирање, представља најважнији
вид активног односа према музици. Овом активношћу развијају се музичке способности које
васпитанику омогућавају да, више или мање, изводи, доживљава, опажа и разуме музику. Рад на
развијању осећаја за ритам и мелодију, те препознавању и репродукцији мелоритмичких целина,
затим на оспособљавањуопажања естетских квалитета путем изражајног певања песама различитог
садржаја и карактера и на формирању музичких појмова као извора разумевања музике је веома дуг и
сложен. На васпитачу је да обезбеди подстицајне услове и активира учешће у музици и музички развој
свих испитаника. У том смислу најприродније је да се први кораци, заснивају на садржајима блиским
деци – ритму бројалица, мелодијском саставу дечјих и народних песама и музичким играма
(Стојановић, 1996 : 9). Зависно од могућности установе, у недостатку правих инструмената Орфовог
инструментарија деца могу направити поједине ритмичке инструменте од картона, пластичних
кутија, жице или од природних материјала на начин како је то чињено у прошлости. У народу су до
данас сачувани многобројни инструменти, које деца могу са лакоћом правити и на њима свирати, а то
су: кастањете, ћемане, чегртаљка, бубњићи од дрвета и коже, лист, трава, писак, зујаљка, дугме на
канапу, чигра, фрула и др. У прошлости већина ових инструмената била је саставни део верских
обреда, лова или плашења птица, а данас се користе као дечије звучне играчке.
За израду бубња може послужити обруч од старог сита преко којег се затеже лијепљењем целофан.
Тон се може произвести ударом дрвене оловке, штапићи се могу направити од дршке старе метле коју
можемо изрезати на два комада дужине 20 цм, звечке ученици могу направити тако што ће узети
празну лименку или боце различитих величина и испунити је каменчићима, сувом рижом или другим
зрневљем. За израду прапораца могу послужити метални затварачи објешени кроз средину и
нанизани на дебелу жицу. Трешењем металног обруча добија се тон сличан оригиналним
прапорцима. Бројалица као поетско, ритмичко - метричко стваралаштво у овој области заузима
посебно место у развоју осећаја за ритам. Бројалицу треба изводити најпре скандирањем текста уз
одбројавање као на игралишту, затим инструментима властитог тела 12, приручним инструментима,
Орфовим инструментима. Увођење инструмената започињемо кроз бројалице. Васпитач са децом
претходно савлада бројалицу (деца сигурно одређују меру бројалице, непогрешиви су у изговарању и
куцању ритма бројалице), те потом прелази на свирање, односно узима најпре само две врсте
инструмента (штапиће и звечке) а касније и већи број ритмичких инструмената. Деца која немају
инструмент пљескају рукама и изговарају бројалицу ритмичким слоговима. Када кроз бројалице децу
уведемо у свирање, у току којег је већина деце правилно научила користити инструмент, васпитач
може прећи на певање раније обрађених песмица уз свирање како на ритмичким инструментима
(Чинч, 2010).
Деца кроз музицирање на Орфовом инструментарију ће развијати своје музичке способности (слух,
ритам и меморију) али и постати активни учесник у музицирању. Кроз упознавање грађе и начина
свирања на овим инструментима ће бити способан да прецизније препозна врсту и групу
инструмента кроз звучне боје које сваки инструмент чине особеним. Лако савладавање технике
свирања на овим инструментима, без обзира на степен музичке способности, чини сву децу
равноправним учесницима групног музицирања, што је предуслов за успешну реализацију многих
задатака у настави музичке културе (Кусовац, 2010 : 257). Кад деца савладају технику свирања једне
удараљке, уводи се друга тако да је можемо ставити на полицу поред удараљке коју већ познају. Децу
ћемо упозорити : Погледајте, наша звечка добила је нове другове за игру. Зову се штапићи, а на њима
12
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227

CONTEMPORARY CHALLENGES IN EDUCATION

се свира овако (показујемо). Након тога повезујемо звук сваке удараљке са неким деци познатим
ликом и тако им дајемо садржај игре (Manasteriotti, 1977 : 181).
У неким рецитацијама, песмама и причама примењујемо удараљке да би звучним ефектима
интезивније осликали атмосферу, ситуацију или радњу текста. При томе треба пазити на избор
удараљки које морају биит у складу са карактером текста. Тако карактеру успаванке у правилу не
одговарају гласни и продорни звукови ксилофона, кастањета, штапића или чинела. Штедљиво
примењен триангл, тихи ударац меканим батићем по чинели, низ тонова на металофону ће самом
текст дати већу изражајност (Manasteriotti, 1977). Звучне ефекте изведене на удараљкама можемо
сматрати спонтаним импровизацијама, слободним измишљајима деце. Да постигнемо сврху таквих
игара, укусно комбиновање звукова и вешто извођење збучних ефеката адекватних тексту потребно
је много увежбавања уз активну сарадњу деце.
Пример : Деца свирају прстима по кожи бубња као да пада киша. Почињу свирати сасвим тихо а затим
постепено појачавају до гласног звука. Истовремено, ту и тамо на знак појављује се по који звук
штапића и дрвеног бубња. На знак свирање утихне и започиње рецитација текста. Након изговореног
текста се поново јављају удараљке као на почетку али сада постепено утишавају звук од сасвим
гласног до сасвим тихог. Затим се поново чује рецитација, а потпм триангл изводи дужи трилер по
чијем се завршетку опет наставља рецитација. Након тога следи ударац о чинеле и рецитација текста
и на самом крају ударац пуштеним батићем о висећу чинелу (Manasteriotti, 1977 : 181 - 182).
Закључак
Музика има огроман значај за развој детета. Развијањем музичких способности, код њега се увећава
низ посебних способности, од којих ће имати пуно користи како у детињству, тако и касније током
живота. На млађем узрасту (предшколски и млађи школски узраст) деца слушају лаке и кратке
композиције жанра програмске музике: народне и уметничке дечије песме (текст песама олакшава
разумевање музике на овом ступњу). Деца треба да одреде карактер слушане народне песме (весела,
тужна), брзину (брза, спора), извођачки састав (један или више гласова, глас уз пратњу инструмента,
глас уз пратњу оркестра), треба да одреде да ли се уз њу игра. Уз слушану музику, деца могу да
осмисле покрете који би одговарали песми. Свирањем на дечијим музичким инструментима деца
стичу основна сазнања о музичким инструментима, развијају љубав према свирању на одабраном
инструменту, колективном музицирању и музици уопште. Учествовањем у активном музицирању,
дете развија осећај о личној вредности и личној одговорности за успех читавог колектива. Деца са
којима васпитачи раде, показују велико интересовање за музичку игру и стваралачко изражавање.
Недовољна стручност васпитача у раду на развоју музикалности код деце, могла би бити разлог
њиховог незадовољства. Потребна је већа жеља за усавршавањем оних који се баве музичким
васпитањем, јер би се на тај начин променио и квалитет музички обдарене деце која се спремају за
даље музичко образовање.
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