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КАКОЈЕНАСТАЛАОВАКЊИГА
–ХРОНОЛОГИЈАПОТРЕБЕ

Човекјелогичанитеологичануистовреме.
ЂуроШушњић

Методиканаставесоциологијекаонаставнипредметимазациљ
даприпремистудентасоциологиједасамосталноодржинаставничас,
дауђеупроцесстицањавластитогискуствапутемпрактичнепримене
теоријскихзнања.Пренегоштодобијетуприликудастојипредуче-
ницимауулозинаставника,потребноједасеупознастеоријомиде-
таљнимупутствимаоприпремизанаставудоњенереализацијеиева-
луације.

Заразликуоддругихнаставнихпредметауоквирустудијског
програмасоциологије,овденијеречосоциологијисамој,већоначи-
ниманакојејемогућеоњојговоритиученицима.Књигајенастала
теоријскимуопштавањемипромишљањемискустварадаунастави.
Методиканаставесоциологијереализујесепресвегапрактичнимра-
домувежбамакојесеизводенафакултету,држањемпредавањапред
студентима,потомметодичкомпраксомунекојодсредњихшколаи
накрајудржањемсамосталногчасаученицимауприсуствупредмет-
ногнаставника.

Књигаје,дакле,намењенастудентимасоциологијекојисеспремају
дадрженаставуидауђуупроцесстицањаличногискустварадаупро-
свети.Литературакојусмоконсултовалеприликомписањајеинтердис-
циплинарнаинаведенајенакрајукњиге.Међутим,посебноиздвајамо
скриптуМелихеЋимић„Методиканаставесоциологије“којајеобја-
вљенауБеограду1987.годинеиписанапоугледуна„Методикунаста-
вефилозофије“ЈосипаМаринковићакојујеобјавила„Школскакњига“
Загреб,1983.Такођеиздвајамои„Методикунаставесоциологије“коју
јеобјавиоМиомирИвковићуНишу1995.потом2010.годинеиздањем
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укомеједопуњендеоонаставнимсредствима,будућидајеумеђувре-
менудошлодоиновацијауобразовнојтехнологијиувођењеммултиме-
дијалнеинтерактивненаставе.ТакођеуНишу,објављенаје„Методика
наставедруштвено-хуманистичкихпредмета:изазовииновине“(Јова-
новић,2013)укојојсенагласакстављанановиприступобразовању,
компетенцијаманаставникаиприпремањеучениказаактивнунаставу.

Средњошколскиуџбеницизанаставусоциологиједетаљносу
приказаниудокторскојдисертацијиИсидореЈарић(2012).Оношто
нијеушлоудетаљнуанализујестезбиркаоригиналнихсоциолошких
текстовакојејеДрагољубЂорђевић(1996)приредиозасредњошколце,
јернаставниплановиипрограминисупредвиђалипратећухрестоматију.
Ђорђевићева„Социологијаforever“ималајеидругоиздање2001.
године,асличанподухватјеињеговакњига„Џепнасоциологија
започетнике“(2016).Мотивацијузаписање„Џепнесоциологије“
Ђорђевићјепронашаоунадидаће„некогаваљданаговоритина
студирањедисциплинекојојсампосветиоскоросавживот“(Ђорђевић,
2016:8).Књигапочињеупитаношћу:„Накрајупрофесорскекаријере,
изпрофесионалнестрепње,постављамсоциолозимаисебидва
одсуднапитања…“.Акопитањапреформулишемоонабигласила
овако:Далиједовољнодасеволисоциологијадабинекобиодобар
професорсоциологије?Далиједовољнодобрознатисоциологијуда
бинекобиодобарпрофесорсоциологије?

Сматрамодајељубавнеопходнанесамопремапредметувећи
премаученицимаидајепознавањесадржајаизобластисоциологије
потребноалинеидовољно.Наставајеумећепосредовањакојеима
својемањеиливишеефикаснеформе.Изатоје„Методиканаставе
социологије“вишеусмеренанапитање„како“дасоциологбудеи
добарпедагог.

Нашуџбеник„Методиканаставесоциологије“,наставакјерада
науџбенику„Методикаверскенаставе“којисмообјавиле2004.го-
дине,аписалесмонапозивтадашњегМинистарстваверазапотре-
бевраћеневерскенаставе.Афирмацијузаовакавпозивстеклесмо
учествовањемуистраживањуефекатаверскенаставеиграђанског
васпитањаушколамауСрбији(Јоксимовић,2003).Мождајебилопо-
требнодасоциолозипишу„Методикуверскенаставе“,изпотребевра-
ћањадугакојијенастаоуисторијскомконтекстуизбацивањаверске
наставеизобразовногсистемаиувођењенаставесоциологије.
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Наиме,версканаставајеслужбенозабрањенаусвајањемЗаконао
народнимшколамадецембра1951.године.После1952.годиневерска
обукабилаједозвољенајединоуцрквама.Циљјебио„ослобађање
школеодтуторствацрквенебирократије,избацивањерелигијске
наставеизпрограмашколе,одвајањешколеицркве“(Јанковић,1952).
Уистовремеупартијскимдокументимабилајејаснаидејадаје
основнаулогапредметаизобластидруштвенихнаукадапромовише
атеистичкивредноснисистем,подслоганомнаучногпогледанасвет
упокушајуформирањановихсоцијалистичкихграђана.Судбина
социологијекаонаставногпредметаидаљејеповезанасасудбином
верскенаставе.МилованМитровић, једанодауторауџбеника
социологијезасредњешколе,којијеимаонајдуживектрајањаод
преко20годинадоштампавања,кажедајелатентнафункцијадела
уџбеникакојијеписаоСретенПетровићбиладаобесмислиувођење
веронаукеушколе.Увремеписањауџбеникапочелојејавнодасе
разговараомогућностиувођењаверонауке,тедабипредупредили
то,определилисусезаувођењесадржајаизсоциологијерелигијеу
оквирусоциологије,атајдеобиојетрећинауџбеника(Јарић,2014).

Но,кадајеконфесионалнаверсканастава2001.године,ипак,
враћенауобразовнисистемСрбије,изугласоциологијерелигије,као
потребадопунедруштвенереалностиприсуствадругихудруштвеном
простору,настаојеуџбеник„Социологијазасредњешколе“којује
приредилаЗорицаКубурић2001.године.Намерајебиладасерелигија
уоквирусоциологијерелигијепредставиобјективноизњенихфункција
идасеодвојирелигијаодрелигијскеидеологијеиразличитихоблика
злоупотребе.Научниатеизампрерастаојеунаучниагностицизам,а
односпремарелигијиподразумеваојенеутралносткојазначи„Низа
нипротиврелигије,већорелигијисамој“(Ђорђевић,1998:5).Узору
тојобластибионамјенашиуваженипрофесорЂуроШушњићкојије
оодносурелигијеинаукенаписао95тезаукњизи„Знатииверовати“,
атемељеумећаодносапремасебиидругомеукњизи„Дијалоги
толеранција“,докјесамурелигијууњенојструктури,функцијамаи
теоријскимодређењимасвеобухватнопредставиоудвотомномделу
„Религија“(Шушњић,1995;1997;1998).

Уџбениксоциологијеуиздању„Нијансе“изЗемуна,написанје
сидејомдастудентиактивноучествујуукреирањутекстанамењеног
ученицимауоквирупредмета„Методиканаставесоциологије“.
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Сараднициуписањууџбеникабилисустудентисоциологијеи
филозофијекојису1999.годинеулетњемсеместрубилиIVгодина
студијаиималиметодичкупраксу.Увремебомбардовања,кадасе
наставанафакултетуодржавалакаодасеништанедогађаштобије
угрожавало,ауНовомСадусурушенимостови,мисмоизлазпронашли
урадуиорганизовањустуденатадапишуживусоциологију.Заразлику
одпретходнихуџбеника,нијесеполазилооддефиницијавећјеградиво
обрађенопроблемскиииндуктивно.Уџбеникјеилустровансликамаи
биографијамапознатихсоциолога,креативнимилустрацијамакојесу
градивоучинилезанимљивимипривлачним.Намераауторанијебила
улазакнатржиштеуџбеникавећпроменаначинарада.

Инспирацијазаовакавприступ,којиподразумевадијалоги
толеранцију,биојепресвегапрофесорињеговареч.ЂуроШушњић
упредговорутрећемиздањукњиге„Отпорикритичкоммишљењу“,
каже:„Отпорикритичкоммишљењунасталисукрозсталанразговор
садрукчијимвредноснимитеоријско-методолошкимстановиштима.
Мојдухјебиоиостаоотворензановаидрукчијаискуства,теорије
иметоде,уједновремегдеседругоидрукчијесматралогрешкоми
грехом“(Шушњић,1995).

Осимсменегенерацијакојасеодвијакаоприроднипроцесжи-
вота,уобразовномсистемупратимоисмењивањепарадигмитра-
диционалне,савремене,активне,интерактивненаставе.Ууџбенику
представљамотрадиционалнуисавременунаставукаодвасистема
којасуудијалогусвременомукомеживимо,каодвапроцесакоји
водедоразличитихисходаучења.Идејаактивненаставеиактивног
учења,којујекоднаспосебнозаговараоИванИвић(Ивић,Пешикан,
Јанковић,Кијевчанин,1997)прераслајеуидејуоактивнимглаголима
којиисказујупостигнуће,анепут,радњуиактивнопонашање.Исходи
учењасумерљивакатегорија,јаснопостављенавећусамојприпреми,
такодаинаставникиученицитребадазнајуштасеодњихочекује.

ИакојеБлумова(Bloom,1956)таксономијаобјављенајош1956.
године,акоднаспреведенауиздањуИнститутазапедагошкаистра-
живања1970.године(Блум,1970),онатекнедавнодобијаназначају
ујавнимдокументимаиполакоулазиупраксуобразовногсистемау
нашемрегиону,паикоднас.Покушаћемодаитајдеореформеобу-
хватимопредстављајућиисходеучењаунастависоциологије.



Какојенасталаовакњига–хронологијапотребе 9

Уоквирупредмета„Методиканаставесоциологије“предвиђено
једастудентиимајуобавезнуметодичкупраксуушколикојасераз-
личитоорганизовалаупротекломпериодунаразличитимфакултети-
ма.УБеограду,спочеткајетоизгледалотакоштосустудентипрати-
литричасасвогментора-наставника,билиприсутнинатрипредавања
својихколега,барједноодтихпредавањапредставилиукритичком
приказуипослетогаодржалисамосталнотричаса,одкојихјепослед-
њибиоиспитничас,узприсуствопрофесора(Ћимић,1987:4).Про-
фесорИвковићуНишусматраоједастудентитребавишедавежба-
јунафакултету,јерсеновиоблицинаставнограданемогуучитиу
традиционалнојнастави.УНовомСадустудентису14данапохађали
праксу,пратећинаставусвихпредмета,обичноушколиукојојсуи
сâмиранијебилиученици,водилидневникпраксеисамиприпремили
иодржалипредиспитниииспитничас,дабисенедавнометодичка
праксаорганизовалапотписивањемуговорасаодређенимшколама,
штојеоптеретилопојединешколеиотежалопраксуибуџет,будући
дасезаменторствоиздвајамалихонорар.

Методичкапраксајестицањеискустваунастави,првипокушаји
дасеповежутеоријаипракса,дасеприменистеченознањеиприла-
годисадржајукојисеучи,властитојличностииученицима.Методич-
којпраксипретходииупознавањесанаставнимпланомипрограмом,
начиномписањаприпремазанаставууформипредвиђенојинститу-
цијомукојојсенаставаизводи.Исходпредметаогледасеустицању
вештинеизвођењанаставесоциологије,којапретпостављауспешну
применуиубудућемпрофесионалномраду.Методичкапраксаомо-
гућавастудентудапоново„уђе“усредњушколу,алисадауулозина-
ставника,штомуопетомогућавадасеупознасарадомшколе,школ-
скимкалендаром,педагошкомдокументацијом,сарадњомшколеса
породицамаученикаидругиморганизацијскимаспектимарадашколе.

МастеракадемскестудијесоциологијеуНовомСадуимају
обавезнуметодичкупраксузакојујепредвиђеношестчасованедељно
(бројЕСПБ:10).Циљјеоспособљавањестуденатазапрактичну
реализацијунаставе.Очекиваниисходисудастудентиовладају
вештиномприпремањазанаставу,дасамосталнореализујучасиураде
објективнуевалуацијуодржанихчасова.

Садржајстручнепраксеје:1)упознавањесарадомваспитно-
образовнеинституције;2)стручнаанализапосматранихчасоваи
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писањедневникапраксе;3)припремазанепосредноизвођењенаставе;
4)самосталнодржањепредиспитногчаса;5)испитничаснакоме
серадиобрадановенаставнејединицекојаседоговараунапредс
наставникомсоциологије.

Ушколи,укојојхоспитују,студентитребаданаучекакосе
организујеипланиранаставанагодишњемимесечномнивоу,каои
засвакипојединачничас.Студентитребадабудуупућениудодатне
обавезенаставникаушколикаоштосуписањепланова,попуњавање
дневникарадаиосталепедагошкедокументације.Студенттребада
потражипрактичнаупутстваоорганизовањудодатнеидопунске
наставеиприпремиучениказатакмичење.

Накрајусеместрастудентипредајудневникметодичкепраксе
којисепремаунапредодређенимупутствимаводиотокомчитавог
процесахоспитовања.

Расподелаоцене:
Редовноприсуствовањеначасовимаушколи:10%
Припремаиодржавањесамосталногчаса:30%
Дневникметодичкепраксе:60%
Укупно:100%.
Премачлану8ПравилникаополагањуиспитанаФилозофском

факултетууНовомСадуначиноцењивањајеследећи:

–заостварених0-54поенанаиспиту,студентдобијаоцену5(пет)
–заостварених55-64поенанаиспиту,студентдобијаоцену6(шест)
–заостварених65-74поенанаиспиту,студентдобијаоцену7(седам)
–заостварених75-84поенанаиспиту,студентдобијаоцену8(осам)
–заостварених85-94поенанаиспиту,студентдобијаоцену9(девет)
–заостварених95-100поенанаиспиту,студентдобијаоцену10(десет).



БУДУЋНОСТСОЦИОЛОГИЈЕ
УКОНТЕКСТУДРУШТВЕНИХПРОМЕНА

Различитеинтерпретацијереалности
водеупроменеисторијскогтока.

АнтониоГрамши

Социологијакаосредњошколскинаставнипредмет

Друштвенареалностсвакегенерацијеизноваомогућаванове
интерпретације,којеуодносунапрошлостисадашњост,креирају
променеипомакеубудућности.Школајеидеалноместозаплан-
скокреирањедруштвенереалности,алииувођењепромена.Према
Грамшијевомразумевањуисторијскогтока,променеседешавајупр-
воусфериидеја–различитиминтерпретацијамареалности.Будући
дајеобразовнисистемпресвегапокушајдасереалностинтерпрети-
ракрозразличитенаставнепредметеиразличителичностинаставни-
ка,креативностјенесумњивоприсутна,чакитамогдесенастојина
репродукцијиистог.

ИсидораЈарић(2014)усвојојдокторскојдисертацији,трагајућиза
скривенимкурикулумимасредњошколкскенаставесоциологијеуобра-
зовнимреформамауСрбијиод1960.до2006.године,каже:„Такооб-
разовнисистемпостајеистовременоместопуноеманципаторскихпо-
тенцијала,алииочигледнихискривенихопасности“(Јарић,2014:15).

Објашњавајућипојамкурикулума,наставнихплановаипрограма,
ИсидораЈарићиздвајалистукојунудиФилипЏексону„Приручнику
заистраживањекурикулума“,каонајсажетијипрегледштасесведанас
подтеоријскимпојмомкурикулумподразумева:регуларникурсучења
илитренингаушколиилинауниверзитету;фиксникурсстудијакоји

II
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јепотребанзаосвајањеодређеногобразовногстепенаилизвања;сва
искуствадецекојасестекнуподвођствомучитеља;свемогућностиза
учењекојеобезбеђујешкола;планипрограмзасваискуствасакоји-
масеучениксусрећеуокриљуиподвођствомшколе(Јарић,2014:19).

Међутим,уреалностисепревазилазеграницедефинисанихпој-
мова.Такојеформалнообразовањепраћенонеформалним,паиуоб-
разовномсистему.„Скривеникурикулумпредстављавеомаширок
појам–терминбитребалодаобјединисвеонејавнонепрепознате,не-
признате,паинепредвиђеневредности,знањаиуверењакојаучени-
цистичутокомшколовања,билопутемпорукауграђенихуструктуру
званичногкурикулума,илиуинтеракцијисапредавачимаодређених
вредноснихоријентација,политичкихопредељења,сексуалнихизбо-
ра,раса,класног,етничкогиконфесионалногпореклаитомеслично.
Појамуказујена„неписанаправила“и„подразумеваназнања“–на
оноштосеодстуденатапрећутноочекујенанеформалноминеекс-
плицираномнивоу“(Јарић,2014:22).

Будућидабудућностсоциологијекаонауке,аисаместрукесоци-
ологаувеликојмеризависиодобразовногсистемаукомесеразвија,
сматрамодајепотребнобавитисеиметодикомнаставесоциологије.
РудиСупекнаглашавадасоциологијаимасвојакадемскиипримење-
никарактер,данијесамоакадемсканаучнадисциплина,већиистра-
живачкаипрактичноорганизаторска,примењенанаука(Супек,1989).

ЂуроШушњићсматрадамишљењеодруштвуимаипрактич-
низначајзатодруштво:„Штомимислимоодруштвуможеитека-
коутицатинадруштво,можегамењати.Затомитребадамисли-
моодруштвунаначинкојипомажедаседруштвомењанабоље“
(Шушњић,1995:32).

Критичкомишљење,тамогдепостоји,доказуједавладаслобода.
Оноимазациљдаоријентишеакцију.Међутим,учасунекеважнеак-
цијечакинајисправнијакритикаможедашкодијерделуједеструктивно,
разграђујуће.Затојепотребанбалансизмеђутрадицијеимодерности,
измеђудогматскогикритичкогмишљења,измеђутеоријеипраксе.Со-
циологијакаосредњошколскинаставнипредметимапотенцијалекоји-
маутиченаразвојдруштваобраћајућисесвакојновојгенерацијиадо-
лесценатаначиномкојиосмишљавадруштвениживотиусмеравањегов
развојуреалнимоквирима.Социологијајезахваланнаставнипредмет
којиученициволејерјеповезанасасвимаспектимареалногживота.
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Социологијакаонаставнипредметнауниверзитетима

Социологијакаонаукакоднасјезаживелаувођењемсоциологије
каоуниверзитетскогпредметанаБеоградскомуниверзитетунаПрав-
нифакултет,1835.године.Међутим,институционалниоквирзафор-
мирањеструковногидентитетасоциологаомогућенјеоснивањемКа-
тедрезасоциологијунаФилозофскомфакултетууБеограду,кадаје
успостављенауоквируОдељењазафилозофију.Првагенерацијасо-
циологауписанаје1959.године.Процесосамостаљивањадесиосе
1990.годинекадасеОдељењезасоциологијуорганизујеодвојеноод
Одељењазафилозофију(Богдановић,2009).

ФилозофскифакултетуНишује1971.годинеформираостудиј-
скипрограмСоциологијакултуреиобразовања.Групајенареднего-
динепромениланазивуСтудијскагрупазасоциологију,дабиузјош
неколикоизмена,од2007.годинепосталаДепартманзасоциологију
(Стјепановић-ЗахаријевскииГавриловић,2009:135).

КатедразафилозофијуисоциологијуприФилозофскомфакулте-
тууПриштиниформиранајешколске1973/1974.године.Одоснивања
докрајашколске1993.године,наКатедријеобразованкадаркојије
добијаодвојнудиплому–дипломиранипрофесорфилозофијеисоци-
ологије.Потомје1994.годинебиломогућедасестудентиопределеза
филозофијуилисоциологију,итојетрајалосведо2009.године,ка-
дасусеформираледвезасебнекатедре.ПослебомбардовањаСрбије
1999.године,Филозофскифакултетједо2001.годинебиосмештену
просторијамаГимназијеуБлацу,аод2001.годинејеуКосовскојМи-
тровици(Петровић,2009:176).

ФилозофскифакултетуНовомСадустудијскипрограмсоциоло-
гиједобијазванично1988.године,кадасеуместостудијскегрупеза
марксизамформирастудијскагрупазафилозофијуисоциологију.На-
ставаизсоциологијеифилозофијереализоваласеназаједничкојсту-
дијскојгрупи,исвечетиригодинестудијабилесујединствене.Настав-
нипланиз1993/1994.годинедоносипромене,којезначедапрведве
годинеимајујединственунаставузасвестуденте,дабисетрећаичет-
вртагодинаодвијалаодвојено,астудентисусеопредељивализастудије
филозофијеилисоциологије.Међутим,1996.годиненаставнипланови
севећодпрвегодинеразликујуитакосеформирајуодвојеноОдсекза
социологијуиОдсекзафилозофију(Милошевић,Вуксановић,2009:162).
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Социологијакаотрансгенерацијскипренос

Жудњазамоћинемакоренуснази,негоуслабости.
ЕрихФром

Будућностсоциологијекаонаукеибудућностсоциологијекао
наставногпредметанезависисамооддруштвенихпроменаиидео-
логијакојимасенадахњује,оназависииодсамихсоциологакојииз-
грађујуидентитетструке,оназависииодбудућихгенерацијакојеће
јеразвијати.

СоциологијакаонаставнипредметнауниверзитетимауСрбији
икаопредметусредњошколскомобразовањуумногомећедоприне-
тисоциологијикаонауциутомештоћепутемобразовногсистемавр-
шити„наговорнасоциологију“инспиришућиталентованемладељу-
дедајојсепосвете.Утомсмеруделовањапремапрофесионалном
бављењусоциологијомипојединимњенимдисциплинама,свакако
пресуднуулогуималичностнаставникакојисвојимумећемрадаи
приврженошћупредметукојипредаје,преносипозитиванстав.Јер,
акојенаставникна„погрешномпуту“,акојенезадовољансвојимпо-
зивом,коћегаследити?

Сдругестране,свиученициистудентисудеодруштваукомежи-
веиодговорностнаставникасоциологијеједадруштвопредстављају
уреалном,емпиријскомисказу.Битиускладусареалношћуимавеће
потенцијалезаразвојдруштва,паисаменаукеодруштву,негонере-
алноидеализиратиилипревишекритичкидестабилизиратидруштве-
никонтекст.



ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТМЕТОДИКЕ
НАСТАВЕСОЦИОЛОГИЈЕ

Најбољаобуканијеонакојанампружапуке
информације,већонакојанашживотусклађујеса

свеопштимпостојањем.
Тагора

УПедагошкојенцикопедијичитамодајеметодиканаставе
„педагогијскадисциплинакојапроучавазаконитостиодгојаи
образовањапутемједногнаставногпредмета,односноодгојно-
образовногподручја“(Безић,1989:36).

Бројметодикајеукорелацијисабројемнаставнихпредмета,што
значидаиманајмањеоноликометодикаколикоинаставнихпредмета,
аивише,будућидасеистинаставнипредметможепредаватина
различитимступњевимашколовања.

Будућидајеметодикаједнаодпедагошкихдисциплина,онаје
повезана,пресвега,сасвимосталимпедагошкимдисциплинама,аи
садругимнаучнимобластимакојеомогућавајусагледавањеваспитно-
образовнепраксе.Међутим,суштинусвакеметодикечининаучно
подручјеизкојегсеузимасадржај.Затојеметодикаинтегративно
подручјеукомесемогуприменитисвазнањаовогасветасједним
циљем,дасесадржајједногпредмета,селективноикумулативно
представиунаставномпроцесусциљемдагаученициусвоје.Тоумеће
управљањаградивомуодређеномвременуипросторусаконкретном
групомученикаразличитогпредзнања,чиниуправометодику.

Методиканаставесоциологијезависипресвегаодтогакако
серазумесамасоциологија.Премадосадашњемискуствуможемо
препознатидваразличитаприступасамојсоциологији.Једанје
догматскиприступкојимсесоциолошказнањапредстављајууоблику

III
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готовихдефиницијаивредноснихсудова,којеученицитребадапамте
иверујуштајеистинааштајеидеологија.Међутим,другамогућност
јекритичкиприступпремапредметупроучавањакојимсеинсистира
намишљењукојесеразвијапутемразговора.Такосеначинрада
прилагођавациљу.Инесамодасоциологијаиразумевањењенеулоге
удруштвуодређујеначинрада,томедоприносиумногомеиличност
самогнаставникакојиизметодичкепонудебирауправооноштому
идеодруке.Такопрепознајемоауторитарненаставникеаионекоји
суспремнинасарадничкистилруковођењанаставом.

Утемељеностнаставесоциологијеусамојсоциологији

Предаватизначисвакогаданасретатиљудекојису
млађиодвас,којиимајудругачијеидеје,којивамзадају
проблеме.Тојеизазов,јерморатедасеприлагођавате

захтевимаипроблемимановихгенерација,дасе
одржавате,аконебиолошки,аонопсихолошкимладим.

УмбертоЕко

Питајућисештајевредноучења,ОливијеРебул(1996:109),из-
двајадвавеликаобрасцавредности:вредностидруштвенеинтегра-
цијеивредностииндивидуалногослобођења.„Садсеможепревази-
ћињиховапротивуречност,показујућидасуиједнеидругехумане
–дакле,подједнакосвете:интегрисатијединкууштојемогућеширу
заједницу,анајширазаједницајестесâмочовечанство,којесеналази
сонестранесвихтериторијалних,идеолошкихикултурнихграница;
ослободитијединкусвегаоногаштојепотчињава,јестечинкојизна-
чистворитиодњесамосталнуиодговорнуособу,човекаупуномзна-
чењутеречи.Рећидајечовечанствосветозачовека,значипревази-
ћисупротностизмеђуинтеграцијеиослобођења,традицијеиразума,
верностиипрогреса,симболаиобјективности.Уколикојеобразова-
њеоношточовековомпотомкуомогућавадаприхватикултуру,оноје
истовременоипоштовањеједногнаслеђаибуђењаједнесвести.Јед-
нонеидебездругога.“

Методиканаставекаоконкретизацијасхваћенеопштостиобли-
кујепрактичнираднаставника.Моглибисморећи,речјеоформико-
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јаитекакодоприносипоруци.Безобзиранасадржаје,методикомсе
ученициусмеравајукажељенимвредностимаживота.Билобииде-
алнокадабисадржајинаставногпроцесаињенаформаисказанаме-
тодикомрадаунастави,биликомпатибилни.Методиканаставесо-
циологије,окојојпромишљамоуовојкњизи,нудиобрасцекојимасе
дајемоделношењадруштвенемоћи.Начиннакојинаставникпреда-
јеновоградиво,начиннакојииспитујеученике,начиннакојисепре-
мањимаопходи,указујенашириконтекстдруштваукомесереали-
зује,алиинабудућносткојасеформира.Репродукцијамоћивидљива
јепресвегауформипреношењабилокогзнањаибилокогнаставног
предмета.Затојеизузетноважноразговаратиометодицинаставесо-
циологијеикомпатибилностиградива.

Онеопходностипознавањадругихнаучнихдисциплина
Лукавиљудипрезирунауку,обичнијојседиве,а

паметнијекористе.
ФренсисБекон

Методиканаставесоциологијеформирасекакоизсадржајасаме
социологије,такоииздругихобластикаоштосупедагогија,психоло-
гија,филозофија.Педагогија,којапроучаваопштезаконитостиваспи-
тањаиобразовања,помажеметодицикојасеинтересујезаједноуже
подручјетеделатности.Општапедагошказаконитостјестедасена-
ставомиваспитава,дасеусвајањемзнањаразвијаиформираличност
уфизичком,интелектуалном,емоционалном,моралномиестетском
смислу,иданаставатребасвемутомедадоприноси.

Дидактика,каоопштатеоријанаставе,посматранаставукаоје-
динственупојаву,проучаваопштезаконитостиваспитно-образовног
процесаунастави,безобзиранањенсадржај.Методикапроучаваза-
датке,садржај,методе,средства,обликеиорганизацијуунастави.Оп-
штазнањаиздидактикесенаспецифичаниметодичкиначинприме-
њујуиреализујуунастависоциологије.

Сазнањадокојихједошлапсихологијапотребнасунаставнику
социологијеуорганизацијинаставе.Кадакажемопсихологија,мисли-
монаопштуипосебнепсихологијекаоштосу:педагошкапсихологија
(законитостиупроцесуучења,штаутичепозитивно,аштанегатив-
но),развојнапсихологија(карактеристикеразвојнихпериода,посебно
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адолесцентногпериода,интересовањаимотивацијемладих),социјал
напсихологија(друштвенегрупеипсиходинамикаунутаргрупе,одно-
си,сарадње,такмичења,вођегрупа).Наставникусутакођепотребна
исазнањаизобластименталнехигијене,којаоткриваштајеуфунк-
цијиочувањаменталногздрављаиуфункцијисâмогживота,којије
највећавредност.Веомајеважноиматисвестотомедасесвакоднев-
нимрадомунаставиутиче,својимодносомпремаученицимапорука-
маиречима,напсихичкоздрављеученика.Порукекојеихоснажујуи
охрабрују,насупротпорукамакојеихобезвређујуиспутавају.Такође
јеважнозапсихичкоздрављеученикаводитирачунаоначинунако-
јисепредстављасвет,говоријезикомдруштвененауке,светкаоме-
стоизазовазаостваривањеживота,илисветкаоместокогасетреба
плашитиитимеизазиватианксиозностинесигурност,којенесамода
реметепсихичкоздравље,већипоткопавајубудућностсвета.Дакле,
наставаимасвојупсихолошкудимензију,којасеодносинаинтелек-
туалнииемоционалнидоживљај,алиинаактивносткојајемотиви-
санасâмомнаставомиунастави.

Повезаностметодикенаставесоциологијесафилозофијомифи-
лозофскимдисциплинама(логиком,етиком,естетиком,гносеологи-
јом,биоетиком)јенесумњива.Познавањетеоријесазнањаодређује
методесазнања,различитеприступеипринципеупроучавањуитума-
чењучињеница,појава,процесаизаконитости.Задатакнаставеије-
стедаразвијалогичкоикритичкомишљење.Затојебитнопрепознати
којисутоначинирадакојинегујудогматскомишљењеиауторитарну
свест,анакојиначинсеможенеговатилогичкоикритичкомишље-
њеиодноссарадњеунаставномпроцесу.Филозофијаје,уодносуна
другедуховнеделатности,критичкоирационалноиспитивањенајду-
бљихпретпоставкисвеукупногискустваостварности.

Методиканаставесоциологијеизмеђутеоријеипраксе

Разговоридискусијаневодисесамосасувременицима,
негоисонимакојисузаистиномтрагалидавнопријенас.

ЈосипМаринковић

Расправеотомедалије„Методиканаставесоциологије“,каои
другеметодикеуопште,могућакаонаукаилијесамопракса,вођенесу
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упокушајудасепронађеместометодицикаонеопходномосмишља-
вањуиунапређивањусаменаставе.ТакојеМиомирИвковић(1995)
покренуоовопитање,наводећиауторекојисуседотадабавилитим
проблемомнаучногутемељењаметодике(Маринковић,1983;Росан-
дић,1986;Вукасовић,Милат,1986).

Кадајеречоодносуметодикеињенеутемељеностиунауции
пракси,постојесхватањапокојимаметодикајестенаука,ионапоко-
јиманије,већјесамопрактичнавештинанаставноградауодређеној
конкретнојнастави.Међуучењимакојанеспоренаучнистатусмето-
дикенајстаријеинајраспрострањенијејепедагошкосхватањепоко-
месуметодикепедагошкенаучнедисциплине.

Педагогијапроучававаспитањеиобразовањеуопште,дидактика
јеопштатеоријанаставе,заједничкаосновасвимметодикама,амето-
дикајетеоријанаставепојединачногнаставногпредмета.

Подругомсхватању,методикасеутемељујеуонојнауцичији
сесадржајобликујеунаставнипредмет.Онасезасниванаматичној
струциизатојеозначенакаостручнаметодика.Слабостстручнеме-
тодикејеутомештосеапсолутизацијомзнањаизструкечестозабо-
рављајузаконитостиваспитно-образовногпроцеса,односнопедаго-
шко-психолошкиконтекст.

Трећесхватањеметодикувидикаограничнунаучнудисциплину.
Такојеметодикаистовременоипедагошкадисциплинаалииодгова-
рајућеконкретненауке;педагошкаистручнадисциплина.Подједнак
значајдајекакопедагошкомтакоистручномаспекту.

Четвртосхватањекажедајеметодикаистовременоипедагошка
(попредметупроучавања)иинтердисциплинарна(поначинунакоји
проучавасвојпредмет)иаутономна(посазнањимадокојихдолазии
којасистематизује).

Намећесеисхватањекојеметодикуневидиникаопедагошкуни
каостручнудисциплину,никаонештоизмеђуњих.Тојеучењеко-
јеуказуједајеметодикааутономнанаучнадисциплинакојаимасвој
специфичнипредметпроучавања,својуметодологијуисвојутерми-
нологију.

Методиканаставе,својомформоморганизовањанаставе,ослања
сенадидактикуипедагогију,доксвојомсуштиномпроизлазиизса-
могсадржаја,који,такође,утичуинапоступкеунаставномпроце-
су.Инесамодајетачкаослонцанаставеусадржајупредметаимето-
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дицињеногизвођења,онасеналазииуличностисвакогнаставника.
Каоштометодиканаставесоциологијезависиодзнања,сједнестра-
не,иметодичкогумећаорганизовањанаставногпроцесасдруге,тако
зависииоднаставникаињеговихставовакојеимауодносунадру-
штвоинаукуодруштвукојупредаје.

Каоштосесамоонајкојипромишљаосвојимпоступцимаипре
ипоследеловањазаистабавиетиком,такосеионајкојипромишљао
процесунаставногчасакаооинтеракцијииделовањуможеназвати
методичарем.Теоријсказнањанегарантујусамапосебиуспехуна-
ставнојделатности,алионамогупомоћинекомекојевољандапро-
мишљаиствара.Успехнаставнеделатностилежиунаставниковом
чину,којисекреираувекизнова,изперспективемеђуљудскеинтер-
акције,каонепоновљивидогађај.

Умећеговораиразговораизмеђу
унутрашњеиспољашњеконтроле

Учењуиразвијањуумећаизлагањатребаприћи
постепено,каоибилокојојдругој
комплекснојвештиниилизанату.

КетиМијата

Истраживањапоказујудаговорпредгрупомљудизавећину
представљанајвећистрах.Занекељудестраходјавногговораиде
испредстрахаодсмрти,страхаодлетаавионом,илистрахаоднеу-
спехаудругимобластималичногживота.Познатисимптомикојисе
примећујукодљудикојиговореујавностису:клецањеколена,по-
дрхтавањегласа,сувауста,појачанопрезнојавање(посебносудла-
новивлажни,штоуказујенаприсутносттреме).Наравно,имајош
специфичнихсимптомакојисемање-вишејављајукодсвихкојису
искусилипочетнунелагодностпредјавнимговором.Реакцијетела
суочигледне,телореткоумедалаже.Икадачовекнијесвестаншта
муседогађа,кадасемеморијаблокира,уобичајеноговоримоотре-
ми.Свакакодајеинтензитетовепојавепресудануодређивањунор-
малностипојаве.Умећеговорасеразвијапресвегаовладавањемсоп-
ственихстрахова.
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Свакако,овоопштеискуствострахаодговоранаилазинаварија-
цијеунутарразличитихтиповатемперамената.Узависностиодтога
далијеособаекстровертниилиинтровертнитип,зависићеиначини
превазилажења,сједнестране,страхадасепроговори,асадругедасе
пронађемеравластитеотворености,којаможеићидонаметљивости.

Унаставномпроцесунеопходнојепоказатисигурност,превази-
ћистрахиненеговатианксиозностсвојимнегативниммишљењемо
себи.Ученициинтуитивнопрепознајунашаунутрашњастања,тети-
менаставапочиваналичностинаставникаињеговојунутрашњојси-
гурностиупосредовањуодносапремасеби,премадругимаипрема
свету.Затојепотребностицативештинујавногговораиразговора,од
дијалогасазначајнимдругимособама,додијалогасасамимсобом.

Измеђунашегпочеткаикрајаодвијасенепрекидниразговор,са
мање-вишеактивномулогомуњему,највишеушколи,међувршњаци-
ма,иконстантнонарадномместусанадређеним,подређенимионима
којисукаоими.Но,какогодњиховепозицијеварирају,онесупоне-
кадиусловљеневештиномговора.Највишепоштованеспособности
кодљудиуправоијесуспособностговораиспредгрупе,способност
смисленогговораујавности.Осимтога,особекојесвојеидејемогу
јаснодаизнесусуиуспешније.

Уовојкњизивишепотенцираморазговор,уодносунакласично
предавање.Разговор,затоштосâмпосебиподразумевасаговорни-
какојипримаикојиодговара.Таинтеракцијаиживотностразговора,
враћаједанорганизованиивештачкисистемуприроднипроцесвла-
ститеизградње,којидоприносисамопоштовањуистокаоисазнању.

Говорнеситуацијемогубитиразличите,иодњихзависикојувр-
стуговоратребаприпремитииодржати.Наставниксоциологијеу
школиимаслободудакористисвеврстеговораидаихкреативнопри-
лагођаваунаставномпроцесу.Премакритеријумунамереилициља
којижелидасеоствари,можеморећидапостојиинформативни,еду-
кативни,акциониизабавниговор.

Информативниговорподразумеваструктурукојајесажета,јасна,
одређенаиорганизованаузнабрајањеслучајеваокојимајереч.Наме-
рајеинформисати,рећичињенице,истаћипроблемињеговорешење.
Кратко,концизноидиректносуосновнекарактеристикеинформатив-
ногговора.Врлинедоброгговорасутачност,краткоћа,јасноћа,алије
згровитостјеоноштоодвајаовуврстуговораоддругих.
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Предавањејеврстаговоракојисенајчешћекористикаоупутство.
Примарнициљпредавањајепоучавањеилиинформисањеученикао
датомпроблему.Можебитипримењентипмонолог,кадајекомуника-
цијаједносмерна,укојојнемавербалногучествовањаодстранеуче-
никаитипинтерактивногпредавања,којесеобичнопримењујеу
мањимгрупамаиомогућававербалнуинтеракцијуизмеђунаставни-
каиученика.

Говоруопштеноимачетириосновненамере:даинформише,по-
учи,покрененаакцијуизабави,асамимтимсвакиодњихделујена
когнитивну,емоционалну,мотивационуиакционустрануслушаоца.
Информативниговорјенарацијаусмеренапремаодређеномциљу,али
неманамерудапоучава,штосечиниедукативнимговором.Акцио-
ни,персуазивниговоримациљдапокренеслушаоцедаверујуилида
будуактивниуодносунанекициљ,штосеостваруједеловањемна
вољу,процесоммотивације.Политичкимговоримачестосепокрећу
људинаакцијерадиостваривањаполитичкихциљева.Верскиговор
упућујенаистинуиБога.Забавниговорслушаоцезабавља,говорник
инсистиранахуморуиживописномјезику.Начасовиманаставники
ученицимогудакористеречиговор,какоусменитакоиписани,да
биостварилициљкојисусамисебипоставили.

Циљсвакогговора,ијошвишеразговора,јестекомуницирањеса
другима.Затосвакиговортребадабудеусмеренивођенсамомпубли-
ком,онимакојислушају,тј.којимајенамењен.

Зрелостучениказасадржајенаставе,њиховапредзнањаииску-
ства,њиховаинтересовањаимогућностизаапстрактномишљење,
указујудајепотребносталноодмеравањеградивауобиму,квалитету
иначинуизношењаунастави.

Унаставномпроцесу,посебнонапрвимчасовима,ученицифор-
мирајуставовепреманаставнику.Затојеважнодобросеприпремити
занаставуипочетирадонакокакожелимоданаставнипроцестраје.
Осимприпремеградива,ипсихолошкисетребаприпремитизафор-
мирањепозитивнеатмосфереусвакомодељењу:

–требаизбегаватинарцистичко,истокаоиантагонистичкопона-
шање;показатидобронамернузаинтересованостзаученике;неговати
пријатељскиитопаоодноспремаученицима;наглашаватисличности
којепостојеизмећувасиученика;

–уначинуговорабитијасан,разумљив,ауставупоштен;
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–користитихуморкаодобарукусуатмосфериблискости;
–немојтедозволитиданевербалнепорукебудудуплеисупрот-

неономештостерекли;
–покажитедастестручњакусвојојобластиидастеурадилисвој

домаћизадатаккадајеречоприпремизанаставу;
–изнеситепрвочињенице,почнитеодградивакојејепознатои

одставовакојисуприхватљиви;
–закључактребадаследиизчињеница,затоштојекоддецепо-

требноразвијатиповерење,анеградитиилузије(Клине,2001).

Истоградиво-различитеинтерпетације

Кадапланирамопотомство,морамоиматинауму
даврлинанијенаследна.

Паине

Наставнипрограм,каоинаставниплан,школскиједокумент
којимсеодређујесадржајрадаусвакомнаставномпредмету.Про-
грамскецелинесунајшириделовипрограмаиобухватајупрограмске
темеукојимасуназначененаставнејединице,којеусвојимприпре-
мамазанаставуформулишесâмнаставник.Суштинауспехалежиу
томедасадржајтребадабудедовољнопознатиизазованзаистра-
живањеиприпремање,асдругестране,примеренговорникуислу-
шаоцима.

Садржајприказанупрограмујесуштинацелокупненаставе.Ме-
ђутим,садржајсвакакотребаприлагодитивремену,нипремалони
превише,алииузрастуученикаиспособностимањиховогразумева-
ња;непотценитиих,алиинепреценити.Мерајеоноштонебитре-
балозаборавити.Начиннакојићесесадржајобрадитипредстављасу-
штинуметодикенаставе.

Истотако,умећејеодмеритиколикоградивотребаизнетиуоп-
штимцртама,аколикосеусмеритинапојединачно;коликобитиап-
страктан,аколикоинсистиратинапрактичномиконкретномнивоу
знања.Градивоимасвојегранице,којесвакипутуновојнаставној
ситуацијинаставникограничавасопствениминтересовањима,својом
оспособљеношћудасебависпецифичнимпроблемом,својимучени-
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цима,њиховимпотребама,захтевимаивременомкојеједозвољеноза
одређененаставнетеме.

Методиканаставепретпостављаданаставниксвојпредметдобро
познаје.Уобичајеноједасеверује,тј.дасенесумњаузнањенастав-
ника,аакосепојавепроблеми,обичносесумњаданеумедапренесе
оноштозна.Умећепоучавањајеоночемууовојкњизидајемопред-
ност,докјесâмсадржај,начинприкупљањаматеријалаиупознава-
њесаученицимауводнидео,којинассадаусмераванаупознавање
саосновномтерминологијомуметодициипрактичноморганизаци-
јомнаставе.

Оциљевимаизадацимашколеинаставемоглибисмоговоритиса
аспектаисторијскихпроменаиутемељеностициљаудруштвено-по-
литичкомконтексту.Али,независноодтога,премаврстиговораможе-
морећидапостојеиспецифичниодговори,којиимајузациљдаомо-
гућеученицимаразумевањеградива.Овојеповезаносакогнитивним
способностима.Кадајециљдасепостигнепроменауверовањима,
ставовимаилипонашању,ондајетоповезаносаемоционалнимжи-
вотомивољом.Понекаднекоговорисамозатодаоникојигаслушају
могудауживају,пачакдатаречимаилековитосвојство.

Можемосесложитидасе,зависноодциљакојисеунаставиже-
лиостварити,бирајунаставнисадржајииоблицирадауњој,каои
наставнеметодеисредства.Некадавладајућиобликтрадиционал-
ненаставе,укомесудоминиралапредавањаиукомејеинсистирано
назнањуирепродукцији,вишесенеузимакаонеприкосновенимо-
дел,аучењедефиницијанапаметиупросечњавањеодељењаизахте-
ва,каоиприлагођавањепросечномученику,изгубилојемоћутеори-
јиипедагошкојпракси.Креативност,људскостваралаштво,процес,
анеокамењенознањекаоциљ,захтеваиновеметодерадаунастави.

Уистомнаставномзадаткупостојимногомеђусобноразличи-
тихрешења,очемуодлучујенаставник,посвојојстваралачкојспо-
собности.Креативностсеиспољаваунаглашавањубитногуизла-
гањуитумачењу,усталнојинепредвидивојљудскојкомуникацији.
Важноједазнамодакадасенештопретеранопримењујеоногуби
својуефикасност.
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Ако,дакле,хоћемодоброуређенеинапреднецркве,
државеидомове,пресвегауредимошколеибринимосеза
њиховнапредак,дабипосталеправеиживетворницеиза
цркве,изадржаве,изадомове.Исамотакоћемопостићи

својциљ,иникакодрукчије.
Коменски

Складизмеђузнањаиначинакакосеонопреноси,идеалјефунк-
ционисањасвакешколе,свакогшколскогсистема,одкадпостоји.
Многисуовајодноспромишљали,смешталиутеоријскеоквире,пре-
вазилазилииосавремењивали.Данас,безобзиранавременскудистан-
цууодносунапочеткетеоријеонастави,безобзиранасвереченои
урађено,овојеидаљепросторкојипружамогућностзаистраживање.

Наразличитеначине,образовањејеприсутноусвакодневномжи-
воту,какопојединцатакоицелокупногдруштва.Наличномплану,де-
лотворностобразовањајеопречна,оддоживљеногнеуспехаиодбој-
ности,допронађеногсмислаживотаинапредовањаудруштву.Јер,
недвосмисленоје,одкадајеобразовањепосталоинституционализо-
ваноидруштвеноконтролисано,оноје,измеђуосталог,извршилове-
омаважанутицајнаподелудруштвенихулогаипосталоједанодглав-
нихканалавертикалнепокретљивостиудруштву.Можемоприхватити
ставда,каоштосерелигијанесводинацркву,такосениобразовање
неограничаванашколу.Али,истотакојеевидентнодаједруштвоод-
увекбилозаинтересованодаимаконтролунадобразовнимсадржаји-
ма,јеробразовањедецеиомладинејеувек,иусвакомдруштву,сма-
траностратешкиважномоблашћу,одкојезависеприродадруштвених
односаинапредакдржаве.

IV
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Међутим,образовањејесамоједанодзадатака(материјалниза-
датак)којеостварујешкола,билодајеречодржавнимшколамаили
школамакојенекодругифинансира.Осимовог,предшколомсепоја-
вљујепотребазареализацијомјошдваважназадатка,атосуваспит
низадатакифункционалнизадатак(психофизичкиразвојученика).
Утомконтексту,говоримоошколикаооједномодобликасоцијали-
зацијемладих.Притомнесмемозаборавитидасеобразовањенести-
чесамоушколи,аиваспитниутицајнаученикавршиниздругихфак-
тора,одкојихјесвакаконајзначајнијапородица.Иуправотајмоменат
социјализацијејевеомаважан,јерјеречопроцесуукомеједнабио-
лошкајединкапостајеличност.Наравно,интересјесвакогдруштва
датајединкаизрастеуличностчијесепонашањеиставовисматрају
друштвеноприхватљивим.Законтролуквалитетасистемаваспитања
иобразовања,атимеипроцесасоцијализације,увекјезаинтересова-
надржава.Међутим,њенамоћчестојезависилаоддруштвеногкон-
текстаиисторијскогпериода.

Кадапокушамодасагледаморазвојпедагошкихидеја,њиховса-
држај,добреилошестране,видимодасвакаодњихизнекогсвогугла
сагледаванаставуионоштојечини,атоједидактичкитроугао:уче-
ник-наставник-садржај(градиво).

Даље,издвојимопојмовекојисузначајнизанашеразмишља-
њеопроблемукојимсебавимо.Педагогијаутврђујеопштезакони-
тостиваспитањаиобразовањаиуоквируње,каонауке,развилесу
серазличитенаучнедисциплине.Нашапажњајеусмеренакади-
дактици.Сматраседајеноваепохаразвитканаставеушколипо-
челаондакадајесветлоданаугледала„Великадидактика“,дело
Чеха,ЈанаАмосаКоменског.Објављенаје1657.године,аауторка-
жедаје„дидактикавештинаучитидругога“.Нанасловнојстрани
овогделанаписаноје:„ВЕЛИКАДИДАКТИКАкојаобухватаоп-
штувештинуотомекаковаљапоучаватисвакогаусвемуилипоу-
зданинајбољиначиннакојибисеусвимопштинама,градовима
иселима,макојехришћанскедржаве,подиглешколеукојимаби
омладинаобапола,незанемарујућиникога,поучаванаунаукама,
оплемењиваласвојкарактер,испуњаваласељубављупремаБогу,
идасетако,прегодиназрелости,спремизасвештојепотребно
заовајизабудућиживотсвестрано,напријатанначинитемељи-
то“(Коменски,1954).
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Већинанашихтеоретичара(Вилотијевић,1999;Пољак,1970;
ЂорђевићиПоткоњак,1988)сматрадидактикуграномпедагогије(пе-
дагошкадисциплина)којапроучавазаконитостиобразовања(наставе
иучења).Речјеопедагошкојдисциплиникојапроучаваопштепро-
блемеизаконитостинаставеиучењауњиховомдијалектичкомједин-
ству.Дидактикајегранапедагогијекојапроучаваопштезаконитости
образовања.

Такође,требаиматиувидумишљењеонихистраживачадидак-
тике,којикажудасузаконитостиудидактицимањеегзактнеодза-
конитостиуприроднимнаукама,јерпојавекојимаседидактикабави
чешћеприпадајустохастичкимпојавама(нисучврстоузрочно-после-
дичноповезане,вишесуслучајне)изатосеуњиховомпроучавању
морајукориститизаконивероватноће.

Поштодидактикаимасвојпредметпроучавања,онаимаисвоју
методологију,којајојслужидадолазидоновихнаучнихсазнања.О
билокојојнауцидајереч,неопходнојепознаватињенуметодологију.
Онаобједињаваскупмисаонихоперацијаипоступакаунекомистра-
живању,начинеизбораидефинисањапроблема,прикупљањаиобра-
деподатака,закључивањаиобразлагањазакључака.Научнозаснова-
ноистраживањејенепотпуноакоуњемунијеописанаметодологија
помоћукојеседошлодоизложенихрезултата.

Притом,наравно,нетребамешатиистраживачкеметодедидак-
тикекаонауке(дидактичкеметодологије)инаставнеметодекојесе
користеунаставидабиученицимабилапренесенавећоткривенаса-
знањаидабибиливођениупроцесуучења.Овосесвакаконећедо-
годитиакосетерминолошкиипојмовноразликујуметодологијаи
методика.

„Методологијанаукеописујештанаучницирадеипрописујека-
коонитребадараде,дабидошлидонаучнеистине.Методологија,у
мериукојојнијесамоопис,негоипропис,обезбеђујемериладоброг
радаунауци…МетодологијајекаоБуда:неоткриваистине,негопо-
казујепутевекојиводепремаистини“(Шушњић,1999:265).

Методикајесаставнидеодидактике.Утомконтекстуметодика
имарангпосебнедидактике,јерсебавипроучавањемциљева,зада-
така,принципа,садржаја,метода,облика,средставаиусловаизвође-
њаваспитно-образовногпроцесаконкретногнаставногпредмета.Ка-
којеградивосвакогпредметаспецифичноуодносунадругенаставне
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предмете,можесерећидаимаоноликометодикаколикоиманастав-
нихпредмета.

Непосредностимувезијеитерминметодичар,којиозначавана-
учникакојипубликујерадовеометодамауспешненаставеи/илина-
ставникакојисеиусвомрадупридржаваодређенихнаставнихметода.

Дидактичкизакони,принципи,правила

Нашојпедагошкојпраксиданасјепотребанједан
новиЈанАмосКоменски,којибисистематизоваосазнања
савременихнаукаукористједненовепедагогијеинових

педагошкихпринципа.
НенадСузић

Оночемућемоусмеритипажњууовомделукњигејесудидак-
тичкизакониидидактичкипринципи.Законииначеизражавајунеке
опште,нужне,постојанеисуштинскеузрочно-последичнеидругеве-
зе,структуралне,функционалне,статистичке.

Ууџбеницимадидактикемалојерасправљаноодидактичкимза-
конима,илисуонипоистовећиванисадидактичкимпринципима.Ди-
дактичкизаконипредстављајуопште,сталнеинужнеузрочно-после-
дичнеодносеинормеорганизовањанаставеипредметсутемељних
дидактичкихистраживања.

Дидактичкипринципи,каоопштизахтевиинормативинаставног
радасуинтегралнидеодидактичкихзаконаионипроизлазеизњих.
Дидактичкипринципиодражавајусуштинуидетерминисанисудру-
штвено-историјскимразвојем.Башзбогсвоједруштвено-историјске
условљености,некидидактичкипринциписувременомгубилисвој
значај(апојављивалисусенови),некисумењалисвојсадржај.

Оноштосечестоможенаћиууџбеницимадидактикејестекон-
статацијадаседидактичаримеђусобомразилазекаданаводеброј
принципа,њиховеназиве,каоињиховсадржај.Мићемоовдеследи-
тионепринципекојисунајчешћенавођениикоднашихикодстра-
нихдидактичара.

Принципеилиначела,какоихназивајунекиаутори(Стевано-
вић,1998),требасхватитикаомерукакосерадиунастави.Њимасе
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могусагледаватинормативниаспектинаставе,токнаставногпро-
цеса,интеракцијеиинтеграцијеунастави.Иакосвакипринципима
својепосебнозначење,очекиванирезултатимогусеостваритиуњи-
ховомјединствујеронизаједночинесистемдидактичкихпринци-
па.Овојевеомаважноистаћи–дајесистемповезаностделовау
складнуцелинуитотакодасвиделујухармонично,радиоствари-
вањајединственогциља.Поштонемаглавнихиспореднихдидак-
тичкихпринципа,самоуњиховојповезаностимогусеоптимално
реализовативаспитно-образовнициљевииобезбедитизакономер-
ноодвијањенаставногпроцесакаосистема.

Принципочигледностииапстрактности
Нематеречикојајебезвезесаживотом,

каоштонемабиљкебезподлогекојајехрани.
ИвоАндрић

Приликомпрезентовањаградиваученицима,посебномлађим,
требаконкретизоватионоочемусеразговара.Градивосесазнајеса
штовишечула,атоомогућавареализацијанаставеприменомнастав-
нихсредстава.Обичносепочињеодпосматрањацелине,идесепре-
маделовима,аондапоново,дасесхватицелина.

Принципсистематичностиипоступности
Правонагрешкујеправонаоригиналност.Какоћеш

аконепробаш,нормалноједаћешпогрешити.
МајаВолк

Наставнесадржајетребаобрађиватисистематичноипоступно.
Запринципсистематичностиипоступности,јошсуРаткеиКомен-
скиутврдилиправила:

–одлакшегкатежем
–одједноставнијегкасложенијем
–одближегкадаљем
–одпознатогканепознатом
–одконкретногкаапстрактном.
Дакле,одпринципа,каоопштијихистаријих,требаразликовати

правила.Онапомажунаставникудаунаставномпроцесубољеоства-
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ринаставнепринципе.Коменскијенавеонекаправилакојасеиданас
поштујуунастави:„Ипакћесепоказати,акоиспитамотраговеприро-
де,даћеучењеомладинелаконапредоватиако…сеидеодопштегка
појединачноме.Одлакшегкатежем…Акосеполакоиденапред…“
(Коменски,1954:116).

Принципсвеснеактивности
Свакипуткаддетенечемунаучимо,
спречимогадатоизмишљасамо.

ЖанПијаже

Бољесепамтионодочегаучениксамдође.Затосупитањабо-
љиначинувођењауновоградивонегоготовазнања.Свеснаактив-
ностстварапретпоставкулогичког,продуктивногистваралачкогуче-
ња,анемеханичкогзапамћивања,учењанапаметбезразумевања.
Овајпринципосигураватрајностзнања.Важнојенаучитиученикеда
јепростонемогућепамтитисвеподатке,томожебитиипатолошка
појава,већвршитиселекцију,класификацијучињеницапобитности.
Препознавањекључнихречиутекстуомогућаваослонацузкојитре-
бапознаватипутњиховогизвођења.

Принципефикасности,рационализацијеиекономичности

Требалобидаразјаснимнештооконцентрацији:
већинаљудијесматрапозитивномспособношћу,али

превишебилочега,паипозитивнога,можедабудештетно.
РоналдДејвис

Приликомзапочињањанекогпослапотребнојеодмахпредви-
детирезултат–штајепотребнопостићииукојојмери,закојивре-
менскипериод.Планрадаосигуравадасеуодређеномпериодуура-
дисвештојепотребно.Важнојеосмислитикакодоћидорезултата
саштомањеснаге,јерјеправилодасенетрошивишеенергијенего
штојепотребно.
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Принципиндивидуализације

Подетињствусечовекпознаје,каопојутрудан.
Милтон

Свакиученикучисвојимтемпом,наначинкојимунајвишеодго-
вараиупоређујесесâмсасобом.Циљјеомогућитииутврдитиинди-
видуалнонапредовање.

Можемоговоритииопсихолошкимпринципимакојисубитни
заправиланразвојпсихичкогживотаученика.Међуњиманаводимо:

1)Принципбихејвиоралности,којинасучидавербалнепоруке
увекбудуупућененапонашањеособе,аненањенобиће.Каопример
можемонавестипроблемчовековеприроде,којајепогрешива.Ука-
зивањенапроблемеупонашању,накршењеморалнихнорми,поста-
вљањеграницаизмеђуисправногипогрешногпонашања,отварамо-
гућностразвијањааутономнеморалности;

2)Принципусмеравањаипреусмеравања,позитивнаоријентаци-
ја,подразумевадасејасноозначипонашањекојесеочекује;

3)Принципјединственогделовања.Захтеванопонашањетребада
упражњаваонајкогазахтева.Испражњенаречодсвогзначењанемо-
жезаваратидецу,јеронаинтуитивнопрепознајунесклад.Јединстве-
ноделовањеучесникаунаставииваспитно-образовномрадунекабу-
дезадобробитученика,којихрадисенаставаиорганизује;

4)Принципсоцијалнереалности.Критеријумиреалностиусмера-
вајунатоштајемогуће,штајеприхватљиво,штанијеприхватљиво,уко-
смичкомсмислу.„Универзалневредностислободе,правде,хуманости,
морала,културе,легитимностиинституцијаињиховеефикасности
добијајупунозначењеусублимирањуЛогосаиИсторијеуживоту
конкретнихљудиињиховихисторијскихзаједница“(Вукићевић,2016:
127).Принципсоцијалнереалностиподразумевареалносагледавање
властитогконтекста.Односпремареалностиможебитирационалан
иирационалан.Ирационалнојеочекиватидаживотморадабуделеп,
даудруштвуморадавладаправда,дауживотусветребадатиидеод
руке,аакотонијетакоондајеужасноинеподношљивоибезвредно.
Свађасареалношћуињенонегирањенијебашдобарпут,посебноне
замладељуде.Рационаланодноспремареалностизначиуважавање
реалности,иуправотујесоциологијанасвомтеренуприказујући
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социјалнуреалностусвојојемпиријскојпојавностиизкојепроизлазе
теоријскауопштавањаалинеипретеранегенерализације.

Облицидиференцијацијенаставе

Разноликоствеселичовека.
Цицерон

Настава,каоцентралнипојамдидактике,можеседефинисатикао
васпитно-образовнипроцесзаснованнадруштвеноодређенимциље-
вимаизадацима,којисеостварујунадидактичкиобликованимсадр-
жајима,крозразноврснеобликеипомоћуразличитихсредстава.Тоје
планскиорганизованваспитно-образовнипроцескојимруководина-
ставник,чијијезадатакдапомажеученицимадастичузнања,вештине
инавике,идасеразвијајукаоличности.Дидактикапроучаванаставу
каодруштвенупојавуисвојеврстандидактичкипроцесуисторијском,
теоријскомипрактичномјединству.

Каоштомеђудидактичаримапостојеразмимоилажењаупогле-
дубројаиврстенаставнихпринципа,такванеслагањасуприсутнаи
кадајеречокласификацијиврстанаставе(нпр.премаобјектимаиз-
вођења,доминантностидидактичкихмедија,припадностинаставног
предметанаставно-уметничкојобласти,обликукомуникацијесауче-
ницима,обликусоциолошкеформацијеукојојученицирадеислич-
но).

Поредовихкритеријумакласификације,важнојенапоменутида
сепримењујуиоблицидиференцијацијенаставе.Диференцијацијаје
веомабитназаефикасностнаставногпроцеса.Уобзирсеузимајуин-
дивидуалнеразликеизмеђуученикаинаставнипроцессеприлагођа-
ватимразликама.

Какосесведиференцијацијавршииукаквимсесвеоблицима
испољава,какоунашемтакоиуобразовномсистемудругихдржава,
детаљнојеобрадилапедагошкатеорија.Занасјеуовомрадудифе-
ренцијацијаважнауоквирухетерогениходељења,укојимасеприме-
њујуразнородниметодскипоступцииразличитисадржајизаразли-
читегрупеученика–тзв.унутрашњадиференцијација.

Обликдиференцијацијенаставекојићемоовдеистаћи,такођеје
присутанунашимшколама,аполазиодинтересовања.Кадасераш-
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члањујепремаинтересовањима,ондасесадржајипредметаделена
обавезноподручје,којесавлађујусвиученицииизборноподручје,на-
мењеноученицимакојисузаодређенипредметпосебнозаинтересо-
вани.Каоштосевременоммењајунаставнисадржајиобавезногпод-
ручја,такосемењајуиизборнипредметикојисенудеученицима.

Суштинаизборненаставеизраженајетимедасеученицимаомо-
гућиизборназначенихпредметаунаставномплану.Изборнанаста-
ваимаистистатускаоиредовна,алитешкоћенастајуприликомњене
организацијеиизвођења,аповећавајусеакојевећибројпредметаза
избор,акојевећибројчасоваизборненаставеиакојешколапоброју
ученикамања.Практичнарешењадиференцијацијенаставеназајед-
ничкуиразгранату,ограниченасуекономскомситуацијом.

Оваквим,каоинекимдругимоблицимадиференцијацијеоствару-
јусеизадацикојисупредвиђени,алиимаксималнемогућностисва-
когпојединогученика.Успехтаквогнаставногпроцесајеоптималан,
причемујеодговорностнаставниказапостизањеовеоптимизације
огромна,јерјеонтајкојипроцењујекојићеобликрадаодабрати,које
методеи,нарочито,каквућекомуникацијууспоставитисаученицима.

Једанодпоказатељаквалитетаоствареногнаставногпроцеса
управоможедабудеобликкомуникацијекојисепримењујеизмеђу
субјекатаунастави.Атмосфераизраженаукомуникацијинаставник-
ученик,ученик-наставникалииученик-ученикјеуствариинтерак-
цијскиобликкомуникације,којиучениканестављасамоупозицију
слушаоца,негоиактивногучесника.Развијањемоваквогобликако-
муникацијепревазилазисеиосновнаслабосткомуникацијеунашим
школама,којаподразумеванаставниковмонолог.

Наставнисадржајићеученицимасвакакобитиближииинтересант-
нији,акоимсепредстављајууатмосферикојаподстичењиховуиници-
јативу,љубопитљивостиактивирањиховапретходностеченазнања,ис-
кустваидоживљаје.Оствареностовихквалитетаиуоквируоненаставе
којусмоназвалиизборном,учврстићеученикаууверењууисправност
његовогизбора.Иуместодабудеразочаранинезадовољан,добићеква-
литет,вишесамопоуздања,којепроистичеизпозитивногисходаодлуке
којујесâмдонео.Наравно,тулежиивеликаопасностсупротногефек-
та,којисеобичнонеможепоправитииничимнадокнадити.

Кадасеодопштегпојманаставесуочимосаконкретномнаставом
једногнаставногпредмета,тадасеобраћамометодици,јерметодика
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једидактичкадисциплинакојапроучавазаконитостиједногнаставног
предмета.Методикаимаидругосуштинскоупориште,атосусадржа-
јинаставнихпредметакојисетемељенаодређенојнауци,уметности,
филозофијиилирелигији.Виртуозностметодикесастојисе,дакле,у
способностидаобухватионоштојојпружадидактика(јединствено
методолошкоприлажењепроцесунаставе)ионоштојојпружајуса-
држајиузетиизструке(обликованиунаставнипредмет,прилагођени
узраснимкарактеристикамаученикаипосебностинаставногпроце-
са).Уоваквомсагледавањуметодикеконкретногнаставногпредме-
тајасноје,даниједовољнодаонајкореализујенаставнипроцесса-
модобропознајенаставнуматерију.Методиканетребадасесводина
тумачењеирекапитулацијунаставнихсадржаја.

Консултујућипедагошкулитературукојасебавипроучавањем
методике,Вилотијевић(1999)пишедаструктураметодикеконкрет-
ногнаставногпредметатребадаиспунитризахтева.Првиодњих
јеинтердисциплинарност.Наиме,уметодичкуматеријутребадасе
унесуважниелементииздругихнаука.Овимсепостижекорелација
садругимобластимаињиховаконцентрисаностуметодициконкрет-
ногпредмета(овојеметодичкаконцепцијаконцентрацијеикорелаци-
је).Притомсерачунаданаставнициимајуфункционалнапедагошко-
психолошкаидидактичказнања,теимседајевеликасамосталност
уњиховојпримени,каоисамосталностууношењусазнањаиздру-
гихобласти.Коликоћедругеобластибитисинтетизованеуметоди-
ку,зависиодприродесамогнаставногпредмета,изграђеностињего-
веметодолошкеосновеиразвијеноститеоријско-методичкоградау
томпредмету.

Изчињеницедацеонаставнипрограмједногпредметанијемо-
гућеметодичкимоделовати,појављујесезахтевоцеловитостииег-
земпларности,тј.датребаметодичкиобрадитиизнаставногпрограма
датогнаставногпредметасамооненаставнесадржајекојисурепре-
зентативни(егземпларни),дабислужиликаомоделприметодичкој
обрадианалогнихсадржаја.Каотрећизахтев,јављасепотребазаскла-
домизмеђутеоријеипраксе,тј.теоријскепоставкетребатакоразра-
дити,дасетачнознањиховапрактичнаприменаидаученициупрак-
сипримењујузнањаивештинестеченеунаставномпроцесу.

Важнојеистаћидасусетокомразвиткапедагогијејављалераз-
личитедидактичкеконцепцијекојесуовунауку,сједнестране,уна-
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пређивалеиводиленапред,асадруге,испољавалесвојеслабости.
Довољнојевременапрошлоуконституисањупедагогијекаонаукеи
дидактикекаоњенедисциплине,дасумогледадосегнузрелостко-
јаседанасогледаукарактеристикамасавременедидактике.Тоје,пре
свега,њенафлексибилност,анезастрањивањеуинсистирањунаста-
вовимакојиводеусвојеврсне–изме.

Савременадидактикатакоприхватаииндукцијуидедукцијукаона-
чинемишљењапомоћукојихседолазидознањаунаставикојаје,уства-
ри,сазнајнипроцес.Даље,неприхватајусеуниверзалниилијединомо
гућиначинистицањазнања.Свиначинисуприхватљивиидобри,акосу
усклађенисаприродомнаставнихсадржаја,структуромодељења,иако
сурезултатнаставниковогодабира,причемусенаставникјављакаокреа-
торнаставногпроцесаианиматорученичкеактивностиисамосталности.

Ученицитребадасхватеприменљивостзнањакојестичуиреали-
зујутупримену.Ту,утомсагледавањусмислаучења,јестеиосновни
подстицајдаучењепрерастеупотребу,удоживотноучење.

Усавременојдидактиципостојитенденцијаприменетеоријеин-
формацијаунаставномраду,ицеокибернетско-информацијскипри-
ступунаставијетеоријскиразрађен.Сâмисадржајинаставнихпро-
грамаидукарашчлањенимнаставнимпрограмима.Одређујесеједан
деосадржајакојијезаједничкииобавезанзасве,адругидеојеизбор-
ни,изањегасеученицисамосталноопредељују,премасвојимскло-
ностимаиинтересовањима.

Почетнепретпоставкедобреорганизације
увременуипростору

Образовање,потомештоповезуједвабића,личинаправуљубав.
Заснивасенапажљивостиивериуспособностдругогчовека.

ПолЛангран

Вратимосенапреднаведеномпојмунаставеипојмовимакојига
прате.Тосустицањезнања,вештина,навикаиразвијањеличности.
Знањекојесестичеунаставномпроцесусамојеједанвидсазнавања,
итоизмеђусвакодневног(случајног)инаучногсазнања.

Интересовањејепозитиванемоционалниодноспреманекимса-
држајима,предметимаипојавамаитежњапојединцадасвојуактив-
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ностусредсрединањих.Удефиницијамаинтересовањапостојиједна
константа–емоционалниодноспојединцапремаодговарајућимсадр-
жајимаипојавама,којисеманифестујекаопријатноосећање,атупри-
јатностизазиваактивноступрављенанаизабранесадржајеипојаве.Ин-
тересовањесеогледаупојачанојпажњииповезанојесавредностима.

Међутим,ниједовољнослушатипредметопракси,онистински
заживитекупримени.Затојевеомаважнокориститисеиискуством
других,познаватиосновнепринципеиправилакојасмовећнавели,
алиионакојапроистичуизпраксе,паседајуувидусавета.Следеће
идејемогупомоћинаставникудаихпримениунекомделунаставног
процеса,закојипроценидамунајвишеодговарају.

Једаноднајважнијихаспекатауостваривањууспехаурадууоп-
ште,паиунаставномпроцесу,јестеразвијањепрограмскеполити
ке,којанампомажеданаправимораспоредсвојихактивности.Када
направимоииспоштујемораспореде,настајунавике,којепојачавају
ефикасностураду.

СвакегодинеуСлужбеномгласникуПросветнигласник,обја-
вљујесеПравилникокалендаруобразовно-васпитноградаосновнеи
средњихшкола,зашколскугодинукојапочиње.ОвимПравилником
утврђујесебројнаставнихираднихданаутокушколскегодине,као
ивреметрајањашколскограспустаученика.Веомајеважноупозна-
тисенавремесакалендаромииспланиратисвојеактивностикојеће
допринетиквалитетномраду.

Спремитесвестварикојеваммогупомоћидавамбудуприруци,
акозатребају.Покушајтедастваратеирезервнуваријантуплана,ако
првобитнинеможедафункционише.

Време
Коликовишеводиморачунаовремену,толиковише

очајавамоштоганемамодовољно,аликоликогавише
неразумнотрошимо,толикосечинидагаимамонапретек.

ЛеопардиЗибалдоне

Унаставномпроцесунајважнијејеуметиконтролисативреме.
Трајањечасапрописанојезаконом,међутим,уистомтрајању,добром
организацијомчасамогућејепостићиневероватнудинамику–акосе
доброиспланира.Придржавајтесенајважнијихствари,акознатедане
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можетесвестићидаурадитенавреме.Уметностјегруписатисличне
задаткезаједно.Кадрадитенавеликомпројекту,поделитеганамање
деловеинемојтесебавитисвимделовимаистовремено.Уорганиза-
цијинаставногчасаувекјепотребнопоштоватистуктуру,којапод-
разумевадачасимауводнидео,излагањеглавногделаизакључак.
Свакако,наставничасјенесамологичкиипсихолошкипроцес,већи
уметничкидоживљај,какозанаставника,такоизаученике.Тојетре-
нутаккојисесвакипуткреиранановинепоновљивначиниуграђу-
јесеуличност.

Времезапаузу,школскиодмор,такођејенеопходнозауспешно
напредовање.Постојеиндивидуалнеразликеустепенуфункциониса-
њаутокудана.Ипак,најбољевремезаучењејестеупреподневним
сатима,иначасовимакојинисупрвиилипоследњи.Постојивреме
кадјевашаенергијанаврхунцу,кадаможетедасебавитенајзахтев-
нијимпословима.Немојтетовреметрошититектако,набилокакве
мањеважнепослове.Постојиивремекадастеподстресом,кадара-
дитесаполаснаге.Затојеодморнеопходан.Осимтога,кадстебоље
организовани,требаваммањинапордастигнетедоциља.

Простор
Школскипростортребадаобезбедиусловеза

педагошкуорганизацијучијијеоснов:
мир,строгостидисциплина.

Коменски

Настава се у почетку одвијала у породичној средини. У
античкојГрчкојиРимунаставасеодвијалауприродиилибилоком
расположивомпростору,доксеусредњемвекупросторзанаставу
налазиоуверскимобјектима.УземљамаСредњеЕвропеод13.века
почињудасеградепрвезградеградскихшколаукојимасенастава
одвијалафронталноиприлагођаваласеразредно-часовномсистему.
Савременодрушво,уследбрзогразвојасавременихтехнологија,све
вишекористифлексибилнипросторзаразличитенаставнеситуације
алиисајберпростор.

Просторукомесеодвијанаставаједанјеодважнихчинилацаза
успех.Најбољаорганизацијапростораупроцесуучењајестекадаје
слободнаифлексибилна.Такосемогугледатиуочииактивно,кроз
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разговор,учествоватиунастави.Начинитетакавраспоредстолицау
просторији,какобисестворилаатмосфераукојојсеможедоброучи-
ти.Штосуученициближинаставнику,бољемогудапратенаставу,
онискрајнутигубеконцентрацијувећсвојимположајемупростору.

Заученикеједобродасеучењеодвијаусталноистомирелативно
једноставномпросторукакобисеучврстиленавикеибржеулазилоу
процесучења.Самаорганизацијаположајаупросторуговориостилу
комуникацијеиопојединачнојмоћи.

Изгледучионицеутиченаопштидоживљајшколе.Међутим,
свакинаставникможеопремитисвојуучионицутакодаонабудепопут
рекламезапредметкојипредаје.

Похвалаипризнањекаосредствосоцијалнепромоције

Битнојенекритиковатиучениканитимуизазивати
осећајкривицезатоштогреши.

РоналдДејвис

Психолошкичинилацкојиможедопринетиучењуиодносупре-
масадржајунаставејестеповратнаинформацијаученицимаоњихо-
вимактивностима.Позитивнаоријентацијаподразумеваданаставник
нехватагрешкеученика,већњиховетачнеодговоре,штоучвршћује
знањеиемотивнојачасамопоуздање.

Каосредствосоцијалнепромоције,похвалаипризнањедоприно-
сепозитивнојслициосеби,аонајетемељпсихичкогздравља.Ме-
ђутим,постављасепитањештарадитисапогрешнимодговоримаи
грешкама?

НенадСузићукњизиКакомотивисатиученике,упоглављуко-
јеговориоучењунаосновугрешке,наводиизреку:„Рђавуствартре-
бапрећутати“(Malacausasilendaest).Овајсаветјемудропослушати,
осимуколикојегрешкатаквеприроде,даможелошеутицатина
ученике.Утомслучајубијетребалоделикатноисправити.Упохвалама
нетребабитишкрт,јервербалнапохвалаиподршкаученицимаимаи
ширезначење,иутиченапозитивнепроменеупонашањуиставовима.
„Акојеученикначиниогрешкуинашаоизлазизситуације,наставник
можепохвалитиначиннакојијеоннашаоизлазизгрешке;или,ако
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нијенашаоизлаз,дапохвалитокакојеученикподнеогрешку“(Сузић,
1998:180).

Немојтеникадомаловажитибилокогученика,такоштоћетека-
затинештоподругљивоилиувредљивонањеговрачун.Сликаоса-
момесебитемељјенакомесеформираодноспремадругоме;стогаје
битноразвијатипозитиванставпремасеби.

Свитиранисветазналисудајестварањетескобе,анксиозности,
најбољесредствозаманипулацију.Међутим,многиваспитачитоне
чиненамернонисвесно,негозатоштосуисамипунитескобе.

Изградњаслободемишљења
Можесерећидачовекпочињеуправоонде
гдејекаомладићпрегореосвојпрвипораз.

Кесел

Немојтепокушаватидапобољшатесвакиодговорученика.Можете
дапоновитеилидасумиратештајеученикрекао,илидаодговаратеако
јепитаозаразјашњење,алијеувредљиваиегоистичкапраксадасвоја
размишљањаставимоизнадњиховихразмишљања.Пробајтеуместотога
дапохвалитеучениказањеговоилињеноразмишљање.Акоученикније
даопрецизанодговор,дајтејошмаловременадаразјаснисвојемишље-
ње.Немојтедапрекидатенекогкојиизносисвојемишљење.Вашаучти-
востистрпљењеградиповерењеиподстичеучешћеученикауразговору.

Изградњаатмосфереукојојсеслободноразмењујумисли
непроцењивојебогатствозаученикеиизазовзанаставникадапрати
логикуизражавањаиутиченаразвијањеспособностирационалног
мишљења.Полазимоодставадасумислигледишта,анечињенице,
тадајемогућепреиспитиватитачносттихмисли.Најбољиначинјесте
путемпостављањапитањакојаподстичуразмишљање.

Унашимшколаманијејошдовољноразвијенапраксаукојојсе
негујекултурадијалога.Оријентацијанапамћењеирепродукцију
спутаваслободуинеговањекултуремишљења.Затопрепоручујемо
филозофскиставбезусловногприхватањасвакогученикаипоштовања
његовогправадамислиигреши,собавезомдагааргументованим
садржајимаиусмеравајућимпитањимаподстичемодаучидаи
сâмприхватасебе.Оноштојеушколиопаснокаоболестјесте
апсолутизацијазнања,илидогматизацијаидеологија.Аоношто
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јепропуст,тоједасеостанесамонадефиницијамаиупознавању
чињеницакојесунеопходне,алинеидовољнедабисеоњимамис-
лило.Билојенекадправилодајеучениктудазнаанедамисли,ме-
ђутим,тонијефункционалнознање.

Каковаљаразвијатиљуде?„Човек,којихоћесавеснодаутиче
наразвитакдругогчовека,можедапоступасамонаједанначин:да
развијањеговуснагумишљења,даганаучидапроматрачињенице
сâмсвојимумомидасâмумеправитилогичнезакључке.Свакионај
којитаконеради,већкојичовекахоћедакљукасвојимплановима
исаветима,каоумешенимколачима–тајможеиматисвакедруге
намере,самонедапомогнеразвићуоноганакогаутиче“(Марковић,
1949).

Активноучење

Изузетновеликусазнајнуимотивационувредност
имаомогућавањестудентимадапитају,интерпретирају,
критикују,претпостављају,проверавајупостојећезнање.

МилеИлић

Поставимосебипитање:којајецентралнатема,иускладуса
томтемом,какојимциљевимажелимдаводимсвојеученике?Акоје
градивовећеодоногкојеможеодмахдасезапамти,потребнојепо-
делитиганалогичкецелине.Гдегодјемогуће,требаповезатиучење
саакцијом.Могућејеговорити,писати,драматизовати,цртати…што
вишеактивности,тимбржеилакшедецауче.Научимосвојеученике
дапроналазеиподвлачекључнеречииизразекојисуважниуодно-
сунатему.Покажимоимкакодакористелитературу.Добросепри-
премитезанаставу.Дајтекратакувод,којићебитидоброиспланиран,
такодаизазовепажњуирадозналост.Тадапоставитепитања,јерона
најбољемогудаотворепутновимсазнањима.

Некинаставнициимајудостапроблемаукомуникацијисаучени-
цима,јернисусигурниупостављањупитања,апонекадиудавању
одговора.Наставникуинтерактивнојнаставинебитребалодапри-
чавишеод20%одукупногвремена.Нашциљниједапокажемосвоје
знањеидафасцинирамоученике,већданађемоначинкакодаучени-
цикажуоноштознају,оноштосунаучилиионоштојејошнејасно.
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„Узизузетакдресуре,никонеможебитиразвијениученоддругог,већ
сесвакоразвијаиучикрозсопственуактивност“(Каменов,1989:36).

Премаистраживањима,најбољесеучиактивнимучествовањем,
инајбољесепамтевластитеречи.Уприпремизанаставутребалоби
увекпредвидетизавршетакчаса.Наставниктребадазаокружисадр-
жајразговорауједнуцелинуикажекраткуилустрацијуилизакљу-
чак,какобисеоставиоутисакумислимаученикаопоруцикојајепо-
везанасациљемнаставнејединицеиисходимаучења.

Питања
Реци,мудрачекакосистекаотоликознања?

Такоштосеникаднисамстидеодадругепитам.
Хердер

Питањележиуосновамачовековогдуха,самимтимштојерадо-
зналобићеусазнајномсмислу,инесавршенудуховномсмислу.Ра-
дозналостнамећепитање,намећезагонеткупојединепојавеилисве-
тауопште.„Радозналостјезвекирнавратимамудрости.“

ПоставитепитањекојезахтевабољиодговородДАилиНЕ.По-
ставитепитањекакоизашто,иондатражитеобјашњењеодговора,
какобиистраживалионоштојеисподповршинетеме.Али,немојте
постављатидугаисложенапитања.Избегавајтепитањакојазахтева-
јупуноинформацијаинепостављајтетрик-питањакојаученикамо-
гудовестиуситуацијуда,ипореддобревоље,каженетачанодговор.
Аковидедастесаркастичниилилукави,онивишеникаднећеодго-
варатинавашапитања.Немојтеихпожуриватидабрзоодговорена
питање,инеочекујтедаодговореонакокакостевизамислили.По-
мажитеимсамокадјетонеопходно.Савременинаставнипроцесза-
снивасенасистемупитањаизадатакакојимасеподстичеиусмера-
ваактивностученика.

Мењајућиначинпостављањапитања,можетедобитиновиувид.
Начинпостављањапитањаможебитиновиизазовзавас.Овепроме-
недајуваммогућностданаједансасвимновначиносвежитенаставу
иобновитеградиво.Питањапокрећунаразмишљање,билодаихпо-
стављајуученициилинаставници.

Разменаодговоранапитањесаученикомдосебе,можепомоћи
даразговоростанеживдокрајачаса.Свакиучениктребадаразгова-
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расаученикомдосебе2–3минута,затимзатражитеодговородсва-
когпара.Замолитеученикедадајуодговорнапитањеодносанеког
текстакојијерађенначасу,илидогађаја,имогућегутицајанавла-
ститиживот.

Наставнилистићиуформинедовршенихреченицајошједансу
начинпостављањапитања.Речикојенедостају,каоглавниносиоци
смислареченице,покрећумисаонипроцесиучењечинезанимљиви-
јим.

Умешност
Особинајемудрацадабудеумерен
иуономештојесвимадопуштено.

Јувенал

Сликањеидругауметничкастваралаштва(играњеулога,панто-
мима,писањетекстова,музичкакултура)нанајбољиначинразвија-
јукреативнипотенцијалсвакогученика.Ученициматребаомогући-
тиданасликовитначинискажусадржајекојесуусвојили.Креативна
наставаимациљдадецаучеактивнорадећи.

Сценскиприказнекогтекстаилидогађајапомажеученицимау
процесуидентификације.Парафразирањетекстоваомогућаваучени-
цимадаоткријузначења,анаставникупоказујеколикосуученицираз-
умелисаметекстове.Педагошкеимпликацијеоваквоградаогледају
сеустварањупросторазаплурализамитолеранцију,ауодносунаса-
могасебе,ученикразвијаосећајјединственостиинепоновљивости.
Умеђусобнојкомуникацији,ученицисуспремнидаискажувластита
искустваиприхватетуђа.

„Културапостављањапитањајеособинарадозналогдуха,из-
разтежњезасазнавањемновог.Питањејеполазнања,другаполови
најеодговоркажеА.Либерт.Збогтогатребаунаставичестоствара-
тиусловедаучениципостављајупитањаосвемуштоихинтересује“
(Маринковић,2004:39).



УМЕЋЕРУКОВОЂЕЊАНАСТАВОМ

Најважнијеобележјенаставнихумећаједасуто
срачунатеициљанеактивностикојимајесврхауглавном

решитиодређенипроблем.
ChrisKyriacou

Компетенцијепредстављајусложенсистемкогнитивнихи
практичнихвештинаиспособностикојесусатканеодстратегија,
емоција,вредности,мотивације,ставова,ињиховогувремењеног
коришћења адекватно проблему. На тај начин компетенције
представљају интеграцију декларативног знања (знање о),
процедуралногзнања(знањекако)икондиционалногзнања(знање
када).Битикомпетентанзначиуметиупотребитисвојастручназнања
наначинкојиводирешавањуконкретнепроблемскеситуације.Реч
јеоделатнимзнањимакојаподразумевајукапацитетезаоткривање,
разумевањеирешавањепроблема(Радуловић,Рајовић,2007).

ИнституцијеЕвропскеунијеод2006.годинепрепоручују
државамачланицимадаводеобразовнуполитикукојаподржава
развојкомпетенција.Кључнекомпетенциједефинисаненанивоу
ЕУобухватају:комуникацијунаматерњемјезику,комуникацијуна
странимјезицима,математичкукомпетентностиосновнекомпетенције
уприроднимнаукамаитехнологији,дигиталнукомпетенцију,учење
какосеучи,социјалнеиграђанскекомпетенције,иницијативности
предузетништво,културнусвестиекспресију.Образовнаполитикау
СрбијиусмеренајенаувођењепроменапремастандардимаЕУ.Урађен
јеПредлогОквиранационалногкурикулума–основеучењаинаставе
(ОНК)ускладусановимприступомнастави,резултатимаОгледа,
законскомрегулативомиСтратегијомразвојаобразовањауСрбији

V
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до2020.године.Наосновурезултатаогледнеприменеобјављенје
ИзвештајопроцениквалитетаОквиранационалногкурикулума-
основеучењаинаставе(Банићевић,2016).Одприказанихрезултата
издвајамонајважнијекомпетенцијекојеученицитребадаразвију
токомшколовања.Укупно636наставникапроцењивалојеквалитет
утврђенихопштихмеђупредметнихкомпетенцијауодносунатри
критеријума:релевантностзанаставакобразовања,релевантност
забудућирад(запослење)ипотребазастручнимусавршавањем
наставника.Премамишљењунаставника,најважнијакомпентенција
јекомпетенцијазаучење,потом,комуникацијуирешавањепроблема:

1.Компетенцијазаучење,79%;
Компетенцијазацеложивотноучење,60%;
2.Комуникација,46%;
3.Решавањепроблема,41%;
4.Одговоранодноспремаоколини,30%;
5.Дигиталнакомпетенција,28%;
6.Сарадња,24%;
7.Радсаподацимаиинформацијама,17%;
8.Предузимљивостипредузетничкакомпетенција,15%;
9.Естетичкакомпетенција,14%;
10.Одговоранодноспремаздрављу,13%;
11.Одговорноучешћеудемократскомдруштву,9%;
Кадапроцењујуопштекомпетенцијекојесунајважнијеза

наставакшколовањаунареднојфази,наставнициуосновнојшколисе
опредељујузакомпетенцијузаучење,компетенцијузакомуникацију
икомпетенцијузарешавањепроблема,анаставнициусредњојшколи
закомпетенцијузацеложивотноучење,одговоранодноспрема
околиниидигиталнукомпетенцију.Кадајеупитањукритеријум–
значајзабудућезапослење(рад),наставнициосновнихшколасматрају
дакомпетенцијазаучење,комуникацијаирешавањепроблема
представљајукључнекомпетенције,докнаставницисредњихшкола
истичупресвегакомпетенцијузацеложивотноучење,дигиталну
компетенцијуипредузимљивостипредузетничкукомпетенцију
(Банићевић,2016).

Штосетиченаставникаодњихсеочекуједаразвијуспособности
самоорганизације,делотворности,кооперације,споразумевањаи
решавањапроблема.Констуктивистичкадидактиканаглашавазначај
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социјалнихинтеракција,комуникацијеисамосталногконструисања
знања.Будућидасвакипојединацстварасопственемоделеза
разумевањестварности,циључењајеуправоуналажењусмисла
учења,анеумеморисањуинформација.

Исходиседефинишузатоштојеважнодасепокажезаштаје
ученикоспособљеннаконштојегодинуданаучиоодређенипредмет.
Исходинетребадаодражавајунаставнесадржајетј.нетребадаговоре
отомештасуученициучилиинаучили,већзаштасузахваљујући
томеоспособљени.Променаоријентацијесапредметнихсадржајана
функционалнеисходеучења,тражиприлагођавањезакојејепотребно
време.Концептопштихипредметнихкомпетенцијазваничнојеуведен
крозПравилникоопштимстандардимапостигнућазакрајсредњег
образовања,којијеобјављенкрајемдецембра2013.године.Међутим,
нанивоусредњешколеконцептјејошувексамо„напапиру“,будући
дасуизосталеобукезанаставнике,апосебнимстручнимупутством
министарјеодложиоприменустандардапостигнућазасредњешколе
дообезбеђивањаобуке.

Закономоосновамасистемаобразовањаиваспитањапрописано
једаРепубликаСрбијаосниваЗаводзаунапређивањеобразовањаи
васпитањарадипраћења,обезбеђивањаиунапређивањаквалитета
иразвојасистемаобразовањаиваспитања,заобављањеразвојних,
саветодавних, истраживачких и других стручних послова у
предшколском,основномисредњемобразовањуиваспитању.Све
потребнеинформацијекаоистандардиикомпетенцијенаставникаи
могућностистручногусавршавањамогусепронаћинасајтуЗавода.1

1 http://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_
vaspitanja.pdf;http://www.zuov.gov.rs/o-zavodu/

Стандарди компетенција наставника: http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/dokumen-
ta/132_standardi-nastavnika_cir.pdf

Правилник о стручном усавршавању: http://inkluzivno-obrazovanje.rs/files/Pravilnik_
strucno_obrazovanje.pdf

УсаглашавањепрограмаобразовањапросветнихрадникауземљамаЗападногБалкана:
http://www.erisee.org/sites/default/files/Harmonization%20of%20teacher%20training%20pro-
grams%202008%20SR.pdf

Наставницисубитни.Какопривући,усавршаватиизадржатиефикасненаставнике:
http://www.cep.edu.rs/sites/default/files/eknjiga/Nastavnici_su_bitni.pdf
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Дидактичкитроугао

Свештовидитеумени,тонијемоје,вашеје.
Мојејеоноштојавидимувама.

Руми

Неопходниелементинаставеупедагошкојлитературипредста-
вљенисупојмовима„дидактичкитроугао“,апонекади„дидактич-
кичетвороугао“.Односученикаиосталадваелементадидактичког
троугла,наставникаинаставногсадржајајевишеструкиузајаман.
Безобзираокомнаставномпредметујереч,садржајсепремауче-
никуналазикаопрепрека,којутребадасавлада.Онулажетелесни,
душевниидуховнинапордабиутомеуспео.Постигнутиуспехиза-
зивауњемуосећањезадовољства,доприносиизграђивањусамопо-
уздањаивереусопственеснаге.Савлађивањемсадржаја,учениксе
мења.Каоличност,онпостајебогатији,јервишезнанегоштојера-
нијезнао,његовеспособностисеповећавају,менталникапацитети
развијају.

Садржајделујеинаафективнустрануучениковеличности,онно-
вазнањанепримасаморационално,негоиемотивно.Доживљавајући
такосадржај,ученикформираиличниставпремаодређенимвредно-
стима,моралним,естетскимидругим.Прецизнијеречено,усвојени
садржајдоприносидаученикизградиилиприхватиставовекојиути-
чунањеговопонашање.Осећањезалепо,такођеједеокојисеразвија
путемпредстављањаквалитетнихсадржаја.Садржаји,нарочитоони
сајакимемотивнимнабојем,доприноседаученикформирауверења,
подстичуганаакцију,утичунањеговопонашање.Истисадржајкод
различитихученикасенасвојеврстанначин„прерађује“,ускладуса
индивидуалнимкарактеристикамапретходногфондаученичкогзна-
ња.Такође,иприменаистихсадржајаможебитисасвимразличитаод
странеразличитихпојединаца.

Унаставномпроцесуученикје,свакако,онајкојипримаутица-
је.Успешанјеонајнаставнипроцесукомејеученикактиван,сарађу-
јесанаставником,ипритомвршиутицајинасамогнаставника.Ово
јенарочитозначајноаконаставникимаслухазатуповратнуинфор-
мацију,чијапорукаможебитивишезначна.Акојеуњојсадржанасу-
гестијазапроменомнаставниковогпонашањаилиначинаизлагања,
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ондајеодогромногзначајаданаставниковосхватииизвршипотреб-
некорекције.

Улоганаставникаодређенајезадациманаставе,тј.онјетајкоји
требадаобразује,васпитаваиподстичеразвојучениковеличности.
Наставник,пресвега,требадапознајеобласткојојприпадајусадржа-
јинаставногпредмета.Такође,светотребадабудеуспојусапозна-
вањемиприменомзнањаивештинаизобластипедагогије,дидакти-
кеиметодикеконкретногнаставногпредмета.Светочиникомплетну
личностнаставника,просветноградника,којивршивишеструкути-
цајнасвојеученике.

Посебнојеважанонајутицајкојинаученикаиманаставниккао
узор.Постојетаквипросветнирадницикојиостанусвојимученици-
ма,токомњиховогипрофесионалногиличногживота,светлиприме-
рилепогпонашања,успешнекомуникације,толерантногиуважавају-
ћегодносапремадругимљудима.Алинажалост,постојеисупротни
примери.

Штосетиченаставнихсадржаја,требанагласитидасуониодре-
ђенинаставнимпланомипрограмом.Али,образовнисистемсвеви-
шеидекатомедасенаставнипрограмдајеуназнакама,дасенастав-
нисадржајислободнијебирају,премапотребамашколеинаставника.
Онисеутаквомсистемујављајукаокреаторинаставногпроцеса2.

Наставнисадржајисуонајелементдидактичкогтроуглапрекоко-
гасеуспостављаодносизмеђуученикаинаставника.Токомвреме-
на,наставнисадржајисемењају.Некадјеречоосавремењавању,јер
изнаставнихсадржајаморадаизађесвеоноштојепревазиђеноуоп-
штемнапреткунаукеитехнике.Некадјеречоподложностинаставних
садржајаидеологизацијииуопштеотомекакоконтроломнаставних
садржаја,одређенедруштвенегрупесвојинтереспредстављајукао
друштвеноприхватљив,штојеинтересантнозасоциолошкиаспект
анализенаставнихсадржаја.Сâмнаставнисадржајутичеинаучени-
каинанаставника.Одсадржајазависиикакоћеученикучитиико-
јећесењеговеспособностиразвијати.Садржајдиктиранаставнико-
вуприпремузарад,одабирнаставнихметодаисредстава;абашиз

2 Видети више о реформи средњег стручног образовања уРепублициСрбије и на:
http://www.vetserbia.edu.rs/Zbirka%20dok%202/Srpski/02/4/Uputstvoza%20primenu.pdf (при-
ступљено23.5.2016.)
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специфичностисадржајасвакогнаставногпредмета,произашлесуи
посебнеметодике.

Унашемобразовномсистемунаставнисадржајиприпадајуод-
ређенимнаукама,уметностиилифилозофији.Изцелокупногфонда
знања,напримерједненауке,бирасесамоједанмалифонд,којисе
трансформишеуобликпогоданзапреношењеученицима.Таконастаје
одређенинаставнипредмет.Наравно,циљевинаукеинаставногпред-
метасеразликују.Циљнаукеједаоткривановезаконитостиичиње-
нице(сваканаукаимасвојуметодологију,тј.путевеиначинекакодо-
лазидонаучнихсазнања),ациљнаставногпредметаједатознање,
прерађено,преносинаученике.Какоћетопреношењебитиорганизо-
вано,задатакјеметодикеконкретногнаставногпредмета.Поредзна-
ња,ученицистичувештинеиизграђујунавике,развијајумишљењеи
изграђујупогледнасвет.Дознањасетакоунаставидолазирелатив-
нобрзо,узадекватнуприменунаставнихоблика,методаисредстава.

Штатонаставасоциологијенудионимакојисукањојусмерили
својеинтересовање?Накаквесадржајенаилазеученицииизкојихиз-
ворасутисадржаји?Какосепрезентујуученицима?Далије,коликои
чимеовајнаставнипредметуспеодасеиздвојиизмноштванаставних
предмета?Далијезаученикадоживљајразличитостинаставесоцио-
логијеуодносунадругепредмете,нештопозитивноиподстицајно?
Свеовозависиодтогакакојеосмишљеникакофункционишедидак-
тичкитроугао,тј.какосуученик,наставникинаставнисадржајпове-
зани.Управојезадатакметодикенаставедамеђуњимауспоставита-
квувезу,којабибилафункционалнаиподстицајназасвеовеелементе.

Изсоциологијекаонаукеконституишесенаставнипредметсоци-
ологија,преузимањемсадржајакојисеметодичкиинтерпретира.Со-
циологијаињенедисциплине,унаставномпроцесусуметодичкиоб-
ликованесциљемдасеоствареваспитно-образовнициљевиизадаци.
Избородређеногсадржајавршисепремакритеријумимакаоштосу
психофизичкеиинтелектуалнеспособностиученика,предзнањекоје
ученициимајуизкорелацијесдругимпредметима,васпитно-образов-
низадациициљевикојисупостављенипреднаставомсоциологије.

Предметпроучавања„Методикенаставесоциологије“јегене-
ралнонаставасоциологије,законитостиобликовањасоциологијеу
наставнипредметиорганизацијаивредновањеваспитно-образовног
процесаунастависоциологије.Проблемикојисепроучавајусу:спе-
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цифичностинаставесоциологије;циљизадаци;садржај;принципи
наставнограда;организацијанаставе;облицинаставнограда;врсте
наставесоциологије;наставнеметоде;наставнасредства;програмира-
њеипланирањенаставе;припремањенаставниказанаставу;припре-
мањеучениказанаставусоциологије;оцењивањеученикаипраћење
иусавршавањенаставесоциологије(Ивковић,2010:26-27).

Могућностииграницеметодике

Наставанијеништаготовоидато,онајепрвенствено
задатакиизазовкојемусевишеилимањеможе

удовољититинапором.
ЈосипМаринковић

Акожелимодаонастависоциологије,аидругихнаставнихпред-
мета,говоримосаспектањеногквалитета,ондасепостављапитање
штајетошточининаставудобром?Даликвалитетнијојнаставивише
доприносисâмсадржај,илинаставниккојигапосредује?Изличногис-
куства,многиоднасдобрознајукаконасјеуистомнаставномпредме-
тунекинаставникумеодапокренедапостигнемовишеодмогућег,и
онихкојисуумелидауклонесвакужељузадаљимучењем.Далијепо-
кретачкаснагавишебилаунаставниковомодушевљењусадржајем,или
учениковимспособностимаразумевањаградива,мождаодносомпре-
маједномидругом,односомкојиприхвата,којиповезујеимотивише?

Акоприоритетдамонаставникууорганизацијиквалитетненаста-
ве,питамоседалитомедоприносињеговодобропознавањепредме-
та,илидобропознавањеметодикенаставе?Далиједовољнопознава-
тиметодикунаставеисâмсадржајнаставногпредмета,дабинастава
билауспешна?

МелихаЋимић(1987)подсећаданиједовољнознати.Знањеове-
штиниваспитањааутоматскинеопредељујеефектеуонојмериукојој,
например,знањеоградњимостатоповлачизасобом,јерјесуштина
властитогутицајауодносукојисеуспоставља,анебуквалноузнању
узетомзасебе.Зауспехуваспитањупотребноје,алинијеидовољно,
познавањенаучнихдисциплинапедагошкогкарактера.Одлучујућије
човечанодноспремаваспитанику.Присуствочовечногодносаније
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нештоштојепрвенственонаучносазнање,него,надасве,етичкистав
унутародносакојисеуспостављаупедагошкомделовању.

Свакако,дабинаставникбиоуспешанукреирањунаставесоци-
ологије,потребноједапознајеисоциологијуиметодикунаставе,али
узсвестдапоседовањезнањаизтихдисциплинанечинисасвимизве-
снимуспехукреативнојреализацијинаставе,којапроизлазипонајпре
изимагинаиције,талентаиискуства.Преношењезнањаостварујесе
путемметодике.Начинпреношењазнањаизсоциологије,којајеовде
васпитно-образовнисадржајиначинутицајанадруге,чинисуштину
методикенаставесоциологије.Методикајеначинувођењаупредмет
иначинпровођењаметодичкихпринципа.Каонаставнипредметсо-
циологијасеметодичкиорганизује,атозначидасепостављајутри
битнапитања:шта,какоизашто(Ћимић,1987).

Коначно,постављасеипитањеомогућностивредносненеутрал-
ностиунастависоциологије.Далијесоциологијакаонаукавред-
носнонеутрална?Далијенаставникумогућедабудевредносноне-
утралануодносунасадржај,аиуодносунаученике.Нијеливећ
самимизвођењемнаставеуприлицидаинтерпретирачињенице,да-
јеимзначења,доносизакључке,изводигенерализације,системати-
зујеградиво.

Улоганаставникауформирањуатмосференачасу

Душакојанемаодређенциљзалута.
Монтењ

НаталијаЈовановић(2013)пишућионовинамаиизазовимауком-
петенцијаманаставника,наглашавадасувеликепроменеуобразов-
номокружењуосновазановезахтеве,којисепостављајупреднастав-
нике.Уусловимасавремененаставе,однаставникасеочекујеготово
200новихулогаифункција,чимесепитањеобукеиприпремезана-
ставничкипозив,сасвимнеопходнимисходима,додатноусложњава.
„Захтевииочекивањауодносунанаставничкекомпетенцијесудале-
ковећинегоубилокојојдругојпрофесији.Компетенцијаподразумева
скупзнања,способности,вештина,вредностииоспособљености,као
иквалификованостзаквалитетнообављањеодређеногпосла.Кадаје
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речокомпетеницијаманаставника,ондајенезаобилазнопедагошко
ипсихолошкообразовање,дидактичко-методичкаисоцијално-етич-
каобученост,општаинформисаност,општакултура,високамотиви-
саностзарадсамладимљудима,флексибилностукомуникацијиса
ученицима,родитељима,колегама,развијањеспособностиненасилног
решавањапроблема,схватањедруштвеногзначајаобављањанастав-
ничкепрофесије,познавањерадауусловимасавременеинформатич-
кеимедијскетехнологије(Јовановић,2013:38).

НенадХавелка(2000)укњизиУченикинаставникуобразов
номпроцесупишедабибилогруборећидауодељењунаставник
можеда„радиштахоће“и„какохоће“(иакобитобиоприличнове-
ранописрадапонекогнаставникаумногимшколама),алијеизвесно
данаставниксâмодлучујеотомештаћедаради,каоиколикоћесе
бавитипојединимнаставнимсадржајима,какоћеангажоватиичи-
мећезапослитиученике,иодругимаспектиманаставе,штоуказује
нааутономијунаставникаунаставномпроцесу.Наиме,каданастав-
никуђеуучионицуизатворивратазасобом,уграницамаобјектив-
нихусловакојемудефинишупрограм,фондчасова,простор,опре-
ма,бројученика,непреостајемуништадругонегодарадинајбоље
штоможе.„Онможедарадирутинскиилииновативно,шаблонски
илиимпровизујући,самаксималнимилиминималнимангажовањем,
датежинајвреднијимпедагошкимузоримаилидапосежеизанепе-
дагошкимсредствима.Уметодичкомпогледу,његоврадможебити
једноличан,алииразноврстан,акционобогатистимулативан“(Ха-
велка,2000:157).

Свакашкола,каоисвакапородица,имасвојекарактеристикепо
којимасеразликујеодосталихшкола.Мислимо,пресвега,наопшту
атмосферукојапостојиушколикаосоцијалнојсредини.Ова,психо-
социјалнаклимашколе„означаваскупсвихоколности(физичких,
психолошкихисоцијалних)укојимасеодвијапроцесваспитањаи
образовања,каоимрежуодносакојипостојемеђуучесницимавас-
питно-образовногпроцеса(наставноидругоособљешколе,ученици
иродитељи)“(Јоксимовић,2004:2).

Психо-социјалнаклимаједнешколеможебитивишеилимање
повољна,односнонеповољна.Једанвеомаважанчинилацкојиутиче
накреирањепсихо-социјалнеклимејесте„личностнаставникауце-
лини:његовеличнекарактеристике,каоштосустручност,предавач-
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каспособност,правичност,смисаозахумориначиннакојисеопхо-
дипремаученицима,колегама,родитељима“(Јоксимовић,2004:4).

Задацииулоганаставникамењалисусетокомисторије.Утради-
ционалнојшколи,улоганаставникасесводиланапреношењезнања,
умећа,навика.Главнаодликашколебилојеучењеирепродукцијачи-
њеница.Али,преношењезнањаиумећајесекундарнициљ;примар-
није:„подстаћиактиваноднос,навестидругогдазапослисвојуима-
гинацију,обогаћујеилиисправљавластитознање,полазећиодсвета
идејаичињеница.Васпитачкојиисâмтименијезахваћен,којинепре-
испитујесвојезнање,реметиобразовнипроцес,обесхрабрујечовека
уњеговојжељидаупознасвусложеностидинамичностстварности“
(Лангран,1976:152).

Повољнупсихо-социјалнуклимууодељењустворићесвакина-
ставниккојиподстичеученикенаактивност,охрабрујеихдаизла-
жусвојемишљењеипостављајупитања,којиразвијатолерантанод-
носпремаразличитиммишљењима,којипружаученицимаподршку
иречипохвале.Уодносунатрадиционалнушколу,усавременојшко-
лиоднаставникасеочекуједапогледусмерипремаученику,дасхва-
ти„потребе,интересовањаисклоностиученика.Наставниктребада
осетикададабудепријатељодповерења,саветник,преносилацкул-
турнихвредностиикакодапомажеразвојуличностиученика,апоне-
кадизамениродитеље…Ученицитражетоплинуипријатељскиод-
нос“(Тубић,2004:271).

Наставникушколитребадабудеискрен,праведан,начелан,са-
мокритичан,тачан,уредан,пристојногизгледа,даволидецу,живот,да
уносиљубавиведринуусвојрад.Такођетребадабудесвестандаје
постаодеомеђуљудскиходносакојивладајуутомколективу.Одње-
гасеочекујенесамодасеуклопиупостојећупсихо-социјалнукли-
му,негодасвојимпонашањем,какоуодељењусаученициматакои
уколективу,допринесепобољшањутешколскеклиме.Овомемного
можедадопринесеукључивањеученикауваннаставнеактивности,
сарадњасародитељима,каоиметодичкоусавршавање.Особинена-
ставниказначајансучинилацквалитетапедагошкеклимеуодељењу
ишколи.Свестоовомекоднаставникасеможеразвитиподстицањем
насталносамоваспитањеисамообразовање.

Савременогнаставникатребадакрасидобраорганизација,разви-
јенаспособностзабрзуиефектнумотивацијусвојихученика,пронала-
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жењерелевантнихпојединости(наставнихјединица)којесупогоднеза
применусавременихобликарада(индивидуални,радупаровима,груп-
ни),подстицањеистраживачкихпоступакаученикаунастави,инвен-
тивностукоришћењусредстава,временаипростора,даимаповерење
устваралачкеспособностисвојихученика,дајетолерантанифлекси-
билан,даомогућаварасправе,дијалоге,полемике,данегујеалтерна-
тивнамишљења,тежњадасвакомученикуомогућипостизањењеговог
личногмаксимума,даучионицапостане„радионицазнања“,асамо-
сталниистраживачкирадученикаосновнадидактичкадоктрина,која
имасвојеправоместоуњеговомраду,којајезасновананапроблемском
учењу,дацениличностсвакогученикаитд.“(Стевановић,1998:160).

Наставникјеличносткојапоседујеодређенознањеипритомпри-
мењујеодговарајућепоступке,којинисусамипосебисврхазасебе,већ
којимаоткривасвојувредноснуикреативнукомпонентуиутичедасе
знањеквалитетнијеусвојикаомисаонипроцес,анекаорепродуктив-
нознање.Наиме,изборметодарадаунаставиодређујеињенквалитет.

Стиловируковођењанаставом

Тристварисуекстремнотешкеолово,дијаманти
познаватисамогасебе.
БенџаминФренклин

1.Склонсамдапресвакогчаса:
()а)свеприпремимипредвидимдоутанчине
()б)припремимопштеоквиресусрета
()в)рачунамјединонатодаћегрупаиматиидеје

2.Склонсамданапочеткучаса:
()а)назначимученицимасвештаикакотребадараде
()б)изнесемвишепредлогадаученицимогудабирају
()в)поверимсвеученицима,такодаонипонудепредлогза

рад
3.Собзиромнаидејекојесесупротстављајумојим,склонсамда:

()а)неодступимодсвојихидеја,узценуагресивностии
љубоморе

()б)дискутујемо,какобихпрошириоивластитевидике
()в)оставимдасвакомислиирадикакохоће
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4.Каднекодиректнокритикујеоноштокажемиличиним,склон
сам:

()а)дауверавамсаговорникадасамуправу
()б)критичкисепроверавамиконсултујемсцелим

разредом
()в)пустимдасеприча,апослепређемнадругиаргумент

5.Кадсеученициусмереудругомправцуодпредвиђеног,склон
сам:

()а)дабрзоиодлучновратимнапредвиђениплан,без
дискусије

()б)подсетимихнаплан,дабисевратилиупредвиђене
оквире

()в)препустимсењиховомвођству,безикакве
интервенције

6.Унастависамобичносклон:
()а)дачврстозаступамоноштомислимнезависноод

других
()б)причекамзгодантренутак,рачунајућиинаидеје

других
()в)изразимсекадминалети,премарасположењу

7.Склонсамдасматрамконфликткао:
()а)тренутаккојитребабрзоотклонити,позивајућинаред
()б)реакцијукојутребаприхватитибезилузија,иакоје

тешка
()в)нештоштоћесесамопосебисредити

8.Премаученикукојисталноћути,склонсамда:
()а)директнопровоцирамдасеизјасни,дасвизнајушта

мисли
()б)безприсилечекамназгодантренутаккадаћесâмда

сејави
()в)прихватамњеговоћутањеинепосвећујеммупосебну

пажњу
9.Дабихсазнаоштаученицимислеонечему,склонсам:

()а)дасеслужимкружнимговором,укојемсвакоморада
сеизјасни

()б)упућујемпитањенаразличитеначинеученицима
()в)дајемречонимакојиселакшеизражавају
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10.Дабинаставникоствариопостављенециљеве,требада:
()а)осећаодговорност,будућијеонглавнируководилац

наставе
()б)створиатмосферузаједничкеодговорностизанаставу
()в)препустиодговорностводећимученицима

11.Вредновањерадананаставидоживљавамкао:
()а)тренутакскојимнерачунам,ценимсамообјективне

резултате
()б)тежак,алиобогаћујућитренутак,којидоприноси

бољемраду
()в)тренутакодкогасеневидинекавеликакорист

12.Акоученицинепокажуочекиванерезултате,склонсамда
кажем:

()а)доживеосампораз
()б)товероватнобољеодговарањиховимпотребама
()в)штета,алиштаћеш,штајетује

Одговорипод(а)одговарајуауторитативномстилурадаунаста-
ви.Ауторитативнинаставникпонашасетакодасвеунапредпредви-
дииотоменедискутујесученицима.Односиначасуусмеренисуна
наставника,акомуникацијамеђуученицимајеслаба.Емоционална
атмосферајенапета;постојиутисакефикасности,алиуизражавању
емоцијаприсутнајевеликасуздржљивостиагресивност.Активности
ученикасусведененаминимум,јерауторитативнинаставниксвера-
дисâм,свепрограмира,ученицирадесамооноштоимонповери,без
икаквеиницијативесњиховестране.Акадатребадасевреднујераду
настави,такавнаставникнастојидаизбегнетензијувредновања.Они
којинатестуимају:од10до12одговорапод(а)склонисуауторита-
ризму,од6до9одговарасклонисудаконтролишувишенегодамоти-
вишу;од1до5одговора,имајунеколикоауторитативнихсклоности.

Одговорипод(б)одговарајусарадничком,уравнотеженомстилу
радаунастави.Наставниккојијеспреманнасарадњукадапоставља
циљрадапонештоунапредпредвиди,разговараотомесученицима
ипобољшавасвојрадускладусапотребамаученика.Онодученика
тражидаформулишувластитециљеве,даихизаберуидаихсечвр-
стодрже.Вишесмернакомуникацијаствараатмосферуопуштености,
поверења,пријатељства.Предностдајеунутрашњојмотивацији,ане
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страхуипритиску.Свиуучионициобављајусвоједужностииодго-
ворнисузанаставнипроцес.Својрадкритичкипосматраивреднује
гапутемискуствакојесталнообогаћујеповратноминформацијомко-
јупресвегадобијаодученикауискреномиотвореномразговору.Они
којиимају:од10до12одговорапод(б),идеалнисунаставници;од6
до9имајудостадобресклоностизасарадњу;од1до5,указујудане-
достајепунотогазакреативанрад.

Одговорипод(в)одговарајупопустљивом,лесеферначинура-
даунастави(лесефер–франц.laissezfaire,дословно:„некасвеиде
својимтоком“).Попустљиви,лесефернаставник,пуштадаидекако
иде;постојенекаквеиницијативеодстранеутицајнихученикауоде-
љењу,онипреузимајуиницијативу,доксудругипасивни.Упоједи-
нимтренуцимаосећајусесрећно,алислабаорганизацијарадаине-
достатакстручногифлексибилногруковођењанаставнимпроцесом,
недајуозбиљнострадуинемотивишузапостигнуће.Оникојиима-
ју:од10до12одговорапод(в)недржедосвојеулоге;од6до9од-
говораносеусебивеликусклоностдапопустеипрепустедаствари
идусвојимтоком,безруковођењанаставнимпроцесом;од1до5од-
говорауказујудапостојенекесклоностикапревеликојпопустљиво-
сти,надкојиматребабитибудан(тестјеурађенпоугледуна:Пра-
њић,1997:114-116).

Веомаважанваспитниутицајостварићенаставасоциологијеако
заистауспедабудеједанодчинилаца(аунекимслучајевимаможда
иједини)којићемладимљудимапомоћидаизградеуверењедасвет
иживотимајусмисао,тедатајсмисаопотражеудруштвеноприхва-
тљивимизањихсамекориснимактивностимаиоблицимапонаша-
ња,анеуонимакојасудеструктивнаизасамуличностизазаједни-
цукојојприпадају.

Садржајинаставесоциологије,осимнаваспитавање,имајуути-
цајинапсихофизичкиразвојличностиученика.Томедоприносисве
оноштоуоквирунаставеутичедасекодпојединцаразвијаотвореност
премадругимљудимаидруштвууцелини.Томевишедоприноси
начиннакојинаставникради,негосамсадржајкојисеучи.

Затојепотребноданаставикбудесвестансвогутицајаидапокуша
дабудеуспешаннаначинкојинеугрожаваменталноздравље,или
бољеречено,којинеодступаодреалности.Овдемислимонапотребу,
каконаставикатакоиученика,дабудуоноштојесу–прихваћении
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поштовани,безпотребедасепретварајуданештоприхватајуили
неприхватајуизпедагошкихразлогаилидаусебимислеиосећају
једно,адаученицимаговоредруго.Тојебитнозатоштојељудска
комуникацијавеомасложенаислојевитаиштоученициимајуразвијен
осећајнепосредногпрепознавањаневербалнекомуникације.

Говорећиомоделимаефикасногодносаизмеђунаставникаи
ученика,ТомасГордон(2008)наводинапитање„Штанијеуреду
саодраслима?“младикажу:1.Одраслинаснеслушају;2.Одрасли
сепретварају.Точинидаученициимајудоживљај,изтогконтекста
ауторитарненаставе,данаставницинису„стварниљуди“управоиз
тих„игарадистанцирања“.

Будућидајешкола,илибољереченосвакоодељењеукојеулази
наставниксазадаткомдаодржичаспоплануипрограму,друштвена
срединаукојојсереалнопроводинајвећидеорадногданаизданау
дан,ниједобродасебилокопретварадајеоноштонијејерћекадтад
праваосећањаизбитинаповршину.Осимтога,ученицисуосетљиви
наневербалнепорукеиакосуонеусупротностисавербалним
порукамадолазидофеноменадуплихпорукакојесутакођефактор
ризиказапсихичкоздравље.Дакле,уобостраноминтересуједасвако
имаправонасвојинтегритетидабудеприхваћенонакавкакавјесте.

ТомасГордон(2008)издвајадвеврстеразговора:једначинида
сеучеснициосећајубоље,подстичесамопоуздање,смањујестрепњу,
олакшаваразвојиконструктивнупромену,докједругадеструктивна
ичинидаседругиосећаосуђеникрив,безвредан,штосвеблокира
развој.Наиме,застојукомуникацијинастајекаданаставникнаређује,
командује,упозораваипрети,кадаморалише,саветујеипредлаже,
придикује,осуђује,критикује,бламира,етикетира,унакрсноиспитује,
одбацује.Међутим,ипозитивновредновањеихваљењеученика
нијеувеккорисно,будућидапросуђивањеподразумеванадређеност.
Ученициневоледабудунидобарнилошпример,тоихупућује
намеђусобноупоређивањеиразвијалошуклимууразреду.Језик
неприхватањајеприличноживописаниразноврстан,ауоснови
лежиирационалноуверењедаученициморајудабудупослушни
наставникуи,акотонису,ондасуониглупи,безобразни,неваспитани
итд.Међутим,задобреодносеипозитивнуклимууразредудовољноје
данаставникжелидасвиучениципратенаставуисарађују,алидаони
тонеморају.Такођејеирационалноочекиватиодсебекаонаставника
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дабудетесавршениидасеништанедогодиштобивасузнемирило.
Реалностнаставногпроцесанасупућуједасмосталнооријентисани
нарешавањепроблеманаштоконструктивнијиипрофесионалнији
начин.Тоумећесеучиупракси,путемискустваисаморазвоја.



НАСТАВНЕМЕТОДЕ

Такообразовнисистемпостајеистовременоместо
пуноеманципаторскихпотенцијала,алииочигледнихи

скривенихопасности.
ИсидораЈарић

Наставниковостваралаштвоогледасеуприменитаквихобликаи
методанаставноградакојиподстичукреативностученика,стављају
ихупроблемскеситуацијеинаводенаодговарајућаистраживања.
Збогтогаунаставитребапримењиватишторазноврснијеобликеи
поступкерада.Наставнеметодеморајубититакоусмеренедаученика
поставеустањерадозналости(Јовановић,2015).

Говоритионаставнимметодамазначиговоритионастависа
аспектапостављенихциљеваиначиназањиховоостварење.Настава
имасвојециљеве,ањиховоостварењенаконкретномчасузависиод
садржајасамогнаставногпредмета.Такоћесеиначиннакојићеби-
тиреализованинаставнисадржаји,тј.методекојећебитипримењене,
разликоватиузависностиодсамогнаставногпредмета.

Наставнеметодепредстављајуначинрадаунастави.Тојеначин
накојиученици,подруководствомнаставника,унаставномпроцесу,
стичузнања,вештинеинавике,примењујуихупракси,развијајусвоје
психофизичкеспособностииинтересовања.Међудидактичаримапо-
стојенеусклађениставовионаставнимметодамаињиховојкласифи-
кацији.Токомразвојадидактичкетеорије,ипаксусеиздиференцира-
ленекенаставнеметоде:методаусменогизлагања;методаразговора;
методачитањаираданатексту;методаписменихрадова;методаилу-
стративнихрадова;методадемонстрације;методапрактичнихилабо-
раторијскихрадова.

VI
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Методаусменогизлагања

Готовосвинаставницинапочеткустручнеизобразбе
проведуодређеновремепосматрајућиискусненаставнике
уразреду,аједнакотакосвевећибројискуснихнаставника

одлазиначасовесвојихколегаусклопуличногстручног
усавршавања.
ChrisKyriacou

Оваметода,познатајошкаомонолошка,старајеколикоиса-
мопреношењезнања.Коришћенајеупоучавањуиуантичкодоба,и
усредњовековнимшколама,каоиусавременојшколи.Ованастав-
наметодаприроднопроизлазиизначинакакочовекиначеговори,
изнајелементарнијепотребепојединцадаусменимпутемнештоса-
општи.Унаставијенајчешћеречонаставниковоммонологу,али
можебитиимонологученика,акосеприпремизаулогупредавача.
Монолошкаметодаимапредности,алиислабости.Једнаодњених
најевидентнијихпредностипроизлазиизснагеиефекасностикојумо-
жедаимаживареч.Кадајеупитањунаставасоциологије,овакон-
статацијаимапосебанзначајзањеноостваривање.Акојенаставник
елоквентан,акоизлаженаставнесадржајетакодауспевадапривуче
изадржипажњуученика,ондањеговичасовиимајушансудаодр-
жепажњу.

Недостациовенаставнеметодесуутомештојенаставаприла-
гођеназамишљеномпросечномученику,ученичканесамосталносту
учењу,вербализамипасивнопримањеинформација.Слабостовеме-
тодеможесеиспољитиондакадасенаставниковрадсведесамона
њу,итакопрерастеувербализам.Такође,опасностсејављаиуреал-
нојмогућностидасеученицинавикнунасвојстатуспасивнихслу-
шалаца.Томожедаподразумевањиховуфизичкуприсутност,адасу
мислимаодлуталикознагде.Затоједоброкомбиноватиовуметоду
санекимдругимметодама(дијалошка,текстуална…),ублажитиње-
неслабости(постављањемпитања,читањемпригодногтекста,слу-
шањеммузике…),каоипроценитидалиоваметодауопштеодговара
природисадржајакојисеизлаже.
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Методаразговора

Разговоридискусијунетребанајављивати,јернајава
можестворититајац.Свићечекатидасенештодогоди,

аништасенећедогодити.
ЈосипМаринковић

Оваметодапознатајекаодијалошкаметода.Заједносапретход-
ном,монолошкомметодом,чинитзв.вербалнеметоде.Начинрадау
наставиуобликудијалогаможебитинесамоизмеђунаставникаиуче-
ника,негоиизмеђуученикаиученика.Успешностовеметодезави-
сиодспособностиучесникаразговорадапостављајупитањаифор-
мулишуодговоре.

Садржајекојежелидапредставиученициманаодређеномча-
сунаставникможедаприближиметодомразговора,такоштоћепи-
тањимаактивиратињиховопредзнање,изражавањеставоваоономе
штојесадржајнаставнејединицеиуопштепокренутиученикедараз-
мишљајуоономештоуче.Методаразговорапосебнојепогоднапри-
ликомпонављања,увежбавањаипроверавањазнања.

Посматрајућиовуметодууисторијскомконтексту,можемокон-
статоватидајепрошланеколикофазаидапостојивеликаразлика
измеђуразговоракакавсунеговалигрчкифилозофи(посебноСо-
крат)ионогштоседанассматраметодомразговораунастави.На
томсвомеволутивномпуту,методаразговораималајеједнуфазу
којасезовекатехетичкиразговор.Катехетичкиобликразговорана-
стаојеусредњовековнимшколамакаоначинучењацрквенихдогми
изкатекизма,којејетребалонаучитинапамет,безикаквихпроме-
на,иприликомпроверавањадословнорепродуковати.Затојекате-
кизамбиописануобликупитањаиодговора.Учитељ,односнове-
роучитељпоставиојеодређенопитање,накојејеученик,унапред
формулисанимодговоромкојијетребалоданаучи,одговарао.Одат-
леиназивкатехетичкиразговор.Акојеикадоправданокористити
катехетичкиразговор,ондајетоприликомпонављањаипровера-
вањачињеницаигенерализација,итоондакадасенештодослов-
норепродукује.

Сократовскаметодаразговораполазиодпретпоставкедасеис-
тинаналазиучовеку,идасеодређенимсистемомпитањаиодговора,
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ученикупомажедадођедоистине.Питањасуалтернативна,аонајко
одговараморадасеопределизаједанодпонуђениходговора.Узод-
говорнаалтернативнопитањетребатражитидопунскообразложење,
којеизносипотребнечињеницекојимаседоказујетачностодговора.
Завремепонављањаипроверавањаградиваобразложењедајуучени-
ци,априликомобраденоветеменаставник.

Хеуристичкиобликразговорапримењујесеприликомобраде
новогсадржајатакоштосеученициводеда,натемељуизлаганих
чињеница,постепеностигнудогенерализације.Хеуристичкиоблик
разговоратипичанјезаиндуктивнипутунастави,онајкојиидеод
појединачногкаопштем,итотакодатоопштеученици„откривају“
подвођствомнаставника,којипостављаланчанапитања.

Слободанобликразговораунаставиповезанјесодређеномте-
мом,алитокразговоранијеунапредодређен.Темасеосветљаваса
вишестрана,износесетврдњезаипротив,садржајсеупоређујеса
сличнимтемама.Овакваврстаразговоравеомајепримењиваувер-
скојнаставииомогућаваразмену–какознања,такоирелигијскогис-
куства,штоједрагоценозаразвијањерелигиозностикодученика.

Дискусијајенајекстензивнијиобликразговора;тусесупрот-
стављајумишљења,побијајуаргументисаговорникаиизносенови,
проблемисеосветљавајусаразличитихстрана,проналазеноваре-
шења.Условизаприменудискусијекаонаставнеметодесупресвега
веомадобропознавањеобластиокојојседискутује.Потребнесуин-
телектуалнеспособностизаизношењеновихелеменатакојисенадо-
грађујунаизлагањепретходника,способноствербалногизражавања,
затимпозитивнекарактеристикеличностикаоштосустрпљивостда
сесаслушадокрајаштадругиимајудакажу,дасенепрекида,дасе
невређа,дасепажљивоодносипремасупротноммишљењу,дасене
понављаоноштојевећречено.Каонаставнаметода,дискусијаима
својуприменуусеминарскојнаставинафакултетима.Оспособља-
вањемучениказатајобликразговора,оспособљавамоихзанорма-
ланживот.

Атмосфераначасујепресудназаприменуовеметоде.Наставник
формираатмосферусвојимставомипонашањем.Важнојеосмелити
ученикедапостављајупитањаитражеодговоре.Безсумње,вредни
суонитренуциунаставиукојимапитањакојапостављајуученици
представљајуизразњиховестварнепотребе.
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Дијалошкаметодазаснивасенапитањимаиодговорима,разгово-
рукојипроизилазиизсукобљенихмишљењаоконекогпроблема.Тоје
њенабитнакарактеристика.Овакванаставаподстичемишљењеуче-
никанадинамичанначин,развијајућиспособностформулацијеставо-
ванааргументованојоснови.Методадијалогаимавишепредностиод
другихнаставнихметодаитехника:развијаспособностразмишљања,
аналитичкогисинтетичкограсуђивања;ангажујеученикедарацио-
налнообликујувластитасхватања;мотивишеученикенаактиванод-
носпремапредмету;подстиченесамоинтелектуалнеактивности,већ
представљаиосновзаактиванставпремадруштвуукојемживе;до-
приносистварањупосебнеинтелектуалнекултуре,културемишљења
каопосебнедруштвеневредности;развијатолеранцијуиуважавање
премадругачијиммишљењима“(Јовановић,2015:39).

Уприменидијалошкеметодеможемокориститиосновнаправила
радионичарскоградаданапочеткунаставеученициседеукругуили
умањимгрупама,узависностиодобликаисадржајачаса.Потребно
једаводиморачунаотомештајециљдискусијеидајеусмеравамо
наоноштојебитно,даодученикатражимодасвојеставовеобраз-
лажуаргументима,дасесвиукључеудискусију,апосебнооникоји
немајуобичајдасејављају.Сдругестранетребаданаучимоучени-
кедаједнидругиманеупадајууреч,дасачекајусвојредзаукључи-
вањеудискусијуиданереагујусувишеемотивномаколикоимсене
свиђалооноштосеизносикаотврдња.Кориснојеакоучениципра-
вебелешкеприликомдискусијејернатајначинсачувајусвојумисао
аиредуучионици.Такођеједобарсаветдасеученициобраћајујед-
нидругима,анесамонаставнику,дауспоставеконтакточима.Дис-
кусијамораиматисвојзакључакирезиме,алиисажетаккојићебити
забележеннатабли,какобисеученицимаолакшаоувидуоноочему
сеначасудискутује.

Методаилустративнихрадова
Сликаупрвомредутребадабудесвечаностзаочи.

Делакроа

Методаилустративнихрадовапримењујесеунаставиондака-
дасеодређенинаставнизадаципостижуцртањем.Удидактичкој
теоријиурађенајеикласификацијацртежа.Такође,требанагласи-
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тидасеилустративнаметоданеможесвестисамонаначинрадау
комесенаставнисадржајиприближавајуученицимасамоцртањем
насамомчасу(схеме,графикони,дијаграми…).Методаилустра-
тивнихрадоваподразумевакоришћењеапликација,каоифотогра-
фијаислика,којемогубитиодвеликекористи,јерсвакаодњих
пружавеликемогућностизаразговор,кадасекористикаоилустра-
цијасадржајакојисеизносеначасу.Одпосебногјезначајавас-
питниутицајкојиприменаоваквогилустративногматеријалатреба
даима.Наиме,упоплавикичакојизамотивузимауправонајраз-
личитијесадржаје,ученициматребапоказатиштасуправиквали-
тетиуовојобластиинатајначинизграђиватињиховоосећањеза
естетскевредности.

Методаписања
Највећијеуспехписцаакопотиченаразмишљањеоне

којисуспособнидаразмишљају.
Делакроа

Дидактичаринаводечитавнизразличитихобликаукојимасе
оваметодаиспољава(преписивање,диктат,проширивањетекста,пи-
саниодговор,препричавање,белешке,реферат,извештај).Настав-
никскоросвакодневнокористиметодуписања,пресвеганашколској
табли.Онбирасадржајнеделовекојећезаписати,атосу:насло-
винаставнихјединица,важниподаци,поднаслови,тезе.Писањена
школскојтаблиможебитисажетоиопширно,алибитноједабуде
прегледно,даимасвојуструктурукојадоприносилакшемусвајању
садржаја.Наставниксвојуприпремуможенаписатипренаставена
папиру,алиизаученикеумножитинаставнелистиће,програмирани
текст.Заприменуметодеписањатребаседоброприпремитииучи-
нитијесврховитом,посебноакојеупитањудиктирање,илиизрада
писменихвежбикаовиддавањаписмениходговоранапостављена
питања.Овојнаставибилибипримеренијединоониоблициметоде
писањаукојимасеписањепримењује,например,каовидизража-
вањасопственихставоваонекимодносима,вредностимаидогађаји-
макојимогубитианализираниуоквирусадржајанаставесоциоло-
гије.Успешнајесамоонаактивностовеврстекојаподстичеученика
даосетиипотребуимогућностдауписанојформиизразионошто
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мислииосећа.Таданаписанеречи,каоотелотворенемисли,могу
даизронеиздубиналичности,идабудуизненађењеизаоногкоих
јенаписао.Тајсусретсасамимсобомможебитивеомаподстицајан
усмислупозитивногодносаученикапреманастави,аипремасе-
би.Овакавобликметодеписањаможебитиилиуформиодговора
напитањеилиформулацијасопственихставоваимишљењанада-
типодстицај.

Бројнесумогућностикоришћењаовеметоде,аделимоих,према
степенусамосталностиученика,нарепродуктивне,полуслободнеи
слободнеилисамосталнеписменерадове.Унајранијемузрастууче-
ниципреписујунаставниковеформулацијестабле,преписујуделове
текстаизуџбеникаилидругелитературе.Полусамосталнирадовису
бројни:оддиктата,допуњавањатекста,писмениходговоранапитања,
бележењазавремепредавања(гдесепрекокључнихречиорганизује
записивање),доконцептирањатекстакојисеприпрематакоштосеиз
литературе,натемеључитањакодкуће,издвајајуцитати(означавају
сенаводницимаинаводиизвор:аутор,годинаиздања,насловдела,
место,издавачистраница).

Предностиоваквогучењанаоригиналномтекстусујерученици
усвајајуауторовстилиначинизражавања.Али,такавначинрадаоду-
зимамноговремена.Коментариузцитатесудрагоценизапамћењене-
посреднихреакцијаичувањеодзаборава,изнаксуактивногодноса
прематексту;узтоолакшавајуучење,јерпосредствомвластитихко-
ментараученицилакшеприступајусадржају.

Парафразирање,слободнопрепричавањепретпостављадајеиз-
ворнитекстдобропроученидагајемогућепревестинавластитије-
зик,иприбележити.Овоизискујевећиумнинапор,азахваљујућито-
мевластитеформулацијекаснијеселакшепамте:битнојесхватити
основнемислиињихслободнијеписменоизразити.

Карактеристикасамосталнихписменихрадоваогледасеуслобо-
диученикадасамосталнобирајусадржај,дасеотомсадржајусло-
боднописменоизражавају.Тематикаиподручјеокомеучениципишу
могубитиповезаниснаставнимпрограмом,алимогубитиинезавис-
ниодтога,посебноакосепишурадипубликовања.Тојенајвишидо-
метученичкогсамосталногписменогсастава.

Различитесуформекреативногизражавањауобластиписанере-
чи.Поделићемоихутригрупе.Прва,неуметничкапроза,обухвата
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свеоноштопокривајунаука,филозофија,бизнис,политика,новинар-
ство,историја,критикеуметничкихдела,аутобиографије.Другагру-
пасуБожјаоткривењазаписанауверскимсписимаоткривенихрели-
гија,којасеунаставипреносенаначинпреписивања,парафразирања
досамосталнихтекстовакојимогууформимолитавадапредстављају
исказдуховности.Трећаформаписанеречијестваралачка,иимасвој
изразудрами(трагедија,комедија,мелодрама),уметничкојпрози(но-
веле,краткеприче,научнафантастика,мистерије,романсе)ипоезији
(епске,лирске).

Методачитањаираданатексту(текстуална)

Довољноједакратковремепрестанетедачитатепа
даваскоровнезнањабрзозахвати.

ИвоАндрић

Применаовеметодезначидасепостављенизадацинаставеоства-
рујучитањемианализирањемтекстова.Класичанраднатексту,она-
кавкакавпознајенаставаматерњегјезикаикњижевности,илинаста-
вастраногјезика,могубитиприменљивиикадајеупитањунастава
социологије.Уовојнаставиживаречјевеомаважна,алиитекстможе
битипоткрепљење,илустрацијаоногаочемусеговори.Текстможеда
будеувод,подстицајзапочетакразговораонекојтеми.Читањеизвор-
нихтекстоваиупућивањеучениканачитањетихтекстовананастави.
Такође,упућивањеученикадазанаредничаспрочитајуодређенелек-
цијеизкњиге,илињиховеделове,можебитикористанначинупотре-
бетекстауреализацијинаставнихсадржаја.Притомјеважнопомоћи
ученицимадаупрочитаномтекстуоткријусуштинуисмисаокојитај
текстимауконтекстунаставнејединицекојасереализује.Пожељно
једасвиученициимајупредсобомтексткојићебитикоришћенуне-
комделучаса.Аконијеречотекстуизуџбеника,наставниковајеоба-
везадасвимученицимаобезбедипримерактекстакојијепланираода
користиначасу.Читањетекстаначасовиманаставесоциологијетре-
бадабудевременскикраткоиефикасно.Текстјеуфункцијионогао
чемућесеговоритиилионогаочемујереч.Међутим,искушењара-
данатексту,налазесеуучењунапамет.
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Истраживачкаметода

Меморисањезнања,информацијаичињеницаје
методичкапрошлост.

НаталијаЈовановић

Социологијакаонаставнипредметпосебнојезахвалнајернуди
ученицимаширокспектартемакојесуповезанесареалнимживотоми
нудиметодологијуистраживања.УоквирунаставнетемеСоциолошки
приступ друштву, и наставне јединицеМетод социолошког
истраживања,ученицисеупознајусациљевиманаучногистраживања,
техникамазаприкупљање,сређивањеианализуподатака.Користећи
сетеоријскимзнањимаометодологијисоциолошкихистраживања,с
ученициматребарадитинаизрадиконцептаистраживања,почевод
формулацијепроблема,његовеконкретизације,постављањапојмовног
ихипотетичкогоквира,одређивањаузорка,прекопрактичногдела
којисесастојиуприкупљањуподатака.Битноједаученицимабуде
јасноштаистражују,какоћетоучинитиикојијесмисаоњиховог
истраживања(предмет,методициљистраживања).

НебојшаЈовановић(2015:48-60)даједетаљанописовеметодеи
примеррадаученицеМаринеВасић,којојјебиоментор,изФилолошког
одељењаГимназијеуСмедереву.ТемаКоликоученицисредњихшкола
познајустранеречикојесвакодневнокористе?обрађенајеуоквиру
семинарскоградаунаставиСоциологије.

Организацијапроблемскеиистраживачкеметодеуоквирунаставе
социологијезахтевадобропланирање.Утокупрвогполугодишта
потребно јепрвомотивисатиученике,потомдоброобјаснити
теоријскидеометодологијекојиученицитребапрактичнодапримене
уистраживањутемекојусуодабрали.Написанесеминарскерадове
лакшејезавремераспустапрегледатиинаправитипландасеудругом
полугодиштупрезентујуначасовимасоциологије,такоштоћенаставник
повезатиодговарајућенаставнејединицесаистраженимтемама.
Ученицирадообрађујусоциопатолошкепојавекаоштосунаркоманија,
алкохолизам,малолетничкаделинквенција,штосесвеможеуклопити
уоквирнаставнетемеПојавеипроблемисавременогдруштва,којасе
иначеобрађујеудругомполугодишту.Али,тусуитемеизразличитих
областидруштвеногживота(религија,култура,породица,политика).
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Излагањеуспешнијихрадоваможесеобавитиуоквирутрибина.
Трибинетребадабудуотворенеизадругеученике,гостеистручњаке
затемукојајенадневномредутрибине.Радовисемогуизложитиина
сајтушколеилиуоквирусајтасоциологије(Јовановић,2015).

Структураистраживачкоградаимаобавезнеделове.Уводсадржи
циљрада,основнемотивекојимасусеученицируководилиприликом
изборатеме,указивањенапроблемесакојимасусесуочавалиурадуи
сл.Уводтребадапредстављапосебнуцелинуинебитребалодабуде
дужиодполастранице.Методолошкидеосадржиодређењеграђе,
коришћенеметоде,истраживачкетехнике.Овајдеосепосебноодноси
наученикекојисуузелисеминарскерадовезаосновуматурског
радаизСоциологије.Основнидеосадржианализупроблемакојисе
истражује.Уњемудолазедоизражајааргументација,докази,анализа.
Закључаксадржионоштојереченоуосновномделутекста,причему
севодирачунадаседругачијеформулисанимреченицамаискажеоно
штојезаправосмисаосеминарскограда.Закључакнесмедабудедужи
одједнестранице.Укупанобимраданијепрописан;оријентационо
можебити15–20страница.Радсеможеписатиупрвомлицуједнине
илимножине.Важноједабудепотпунојаснокаквисеставови,
вредности,аргументиианализеизносе.Такође,требадатиупутство
какосенаводикоришћеналитературанакрајутекстаиусамомтексту,
каоиукојимслучајевимасекористефусноте(Јовановић,2015).



НАСТАВНАСРЕДСТВА

Одтренуткакадаобразовањепостајеуниверзално
правоиобраћасемасамаширомсвета,морамоиспитати
односеизмеђучистопедагошкихвредностисредставаимо
гућностињиховогширења…Акообразовањепосматрамо
уњеговимправимразмерама,увидећемодасуњеговасред

ствабезбројнаидасеодупирустрогојкласификацији.
ПолЛангран

Наставнасредствајављајусекаопосреднициунаставномпроце-
суприликомпреношењаинформација,арадистицањазнања.Утоме
посредовањунаставнасредстваналазесеизмеђуонихкојисуукому-
никацијскомодносу:наставник-ученикилиученик-ученик:једанда-
јеинформацију,другијеприма.Поштосенаставнасредстваналазеу
улозипосредника,даклеизмеђуонихкојисууинтеракцији,названа
сујошидидактичкимедији(медијјеонајкојисеналазиусредини).

Далиће„нешто“битинаставносредствоилине,независиодње-
гасамог,негоодулогекојамујенамењенаунаставномпроцесу.Медиј
јепосредникукомуникацији.Школскатабла,микроскоп,телевизор,
рачунар,самипосебинисумедији;онитопостајуондакадапочнуда
остварујудидактичкуфункцију,атозначикадауједномпланираном
исистематичноорганизованомпроцесуслужедасеостварециљеви
поучавањаиучења.Исâмаљудскареч,говор,кадаслужинаведеном
циљу,постајенаставносредство.

Штасвеможебитинаставносредствоикојимсусесвекритери-
јумимадидактичарируководилиукласификацијинаставнихсредста-
ва,нећемоовдеговорити.Рећићемосамодасесвакиаутортрудиода
створикласификацијунаставнихсредставакојасепонечемуразли-
ковалаоддругих.Најједноставнијаподеламатеријаланакомеучени-

VII
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цистичузнањајеподеланадвегрупе:једнубичинилосвеоноштосе
налазиунашемокружењу,анијепосебноправљенозапотребенаста-
ве;другугрупучинилибинаменскистворенинаставнимедији,тј.ко-
јејечовекобликоваорадиуспешнијереализацијенаставногпроцеса.

Свеоноштоокружујечовекаизванучионицеможебитиискори-
шћенозастицањезнања.Притомејеважнонагласитидапосматрање
околинеморабитидоброорганизованоиосмишљено.Предметпо-
сматрањаможебитисамаприрода,алиисвеоноунашемокружењу
штојерезултатчовековогделовања(стварања):грађевине,изложбе,
установеислично.

Међутим,морамобитисвеснидајенајвећидеотестварности
недоступаннаставиикоришћењуунаставномпроцесу,такодасеја-
вљајунаставнимедији–наставнасредствапомоћукојихсеобјектив-
настварностнапосреданначинкористиунастави.

Наравно,увекјебољеиматиконтактсоригиналоминепосред-
носазнаватисвет.Али,акотонијемогуће,ондатребаиматинаставна
средствакаоалтернативу.Наставнасредствасудидактичкиоблико-
ванаобјективнастварност.Иаконаставнасредствадолазекаозаме-
назаобјективнустварност,онасутакођеважанизворзнањаиуједно
базазаразвијањераднихспособности.Тањиховавредностостварује
седидактичкимобликовањем,односнотрансформисањемобјективне
стварностисобзиромнадимензије,облик,структуру,функцију.Упра-
возахваљујућитаквојпреради,наставнасредствапостајуприступач-
нијаученицимаикаоизворзнања,алииматеријалсакојимћерадити.
Будућиданаставнасредствазамењујуизворнустварност,аобјективна
стварностјеразноврсна,тоданаспостојевеомабројнаиразноврсна
наставнасредства,којасеизданаудансвевишеусавршавају.

Кадајеречокласификацијинаставнихсредстава,најчешћајепо-
делапокритеријумучулакојаучествујуукоришћењумедија.Потом
критеријуму,медијиседеленавизуелне,аудитивнеиаудио-визуелне.
Посебнегрупечинетекстуалнимедији,рачунариијезичкелаборато-
рије,симулаториитренажери.

Усвемуовометребаиматинаумудамеђунаставнимсредстви-
мапостојиодносузајамностииравноправности.Немауниверзалног
наставногсредствачијомбиприменоммоглабитиуспешнозамење-
наосталанаставнасредства;свакоимасвојудидактичкувредност,а
најбољејеакосекористесва.
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Визуелнанаставнасредства

Људисувеликимделомемотивнабића.Еволуцијапотврђује
првовидимоиреагујемо,патекондаслушамо.Такојепокрет,
говортела,оноштопрвовидимоичемуверујемо.Акосадржај
непратитајговортеланалогичанначинвероваћемопокрету.

МирелаШпањолМарковић

Највећибројутисакаизстварностипримамочуломвида.Визуел-
нанаставнасредства,собзиромнадимензије,могубититродимензио-
налнаидводимензионална,асобзиромнадидактичкунамену,статич-
наидинамична.Итродимензионалнаидводимензионалнавизуелна
наставнасредствамогубитистатичнаидинамична.

Кадајеупитањуреализацијанаставесоциологијеиприменави-
зуелнихнаставнихсредстава,применљивасудводимензионалнана-
ставнасредства,итокакостатична(слике,фотографије,цртежи,пла-
кате,карте,дијапозитиви,дијафилмови,слајдови)такоидинамична
(филм,телевизијскаемисија).

Визуелнанаставнасредстванесамоштоћепобољшатиочигледност
наставеиучинитичасинтересантнијим,негоћеутицатиинаизграђива-
њеестетскихвредностиученика.Аконачасовимаученицичестоимају
приликудавиде,напримерсликерепродукцијенајлепшихинајпозна-
тијихаутора,пруженаимјешансадавременомизградесопственеестет-
скекритеријумеираспознајуправевредностиуодносунакич.

Такође,визуелнимнаставнимсредствимамогућејеприближити
културнубаштинусопственогнародауобластиархитектуре,алиисто
такоибогатствоиразноврсностградитељствауовојобластиизба-
штинедругихнарода.Овдејепруженаприликадасеоствариодлич-
накорелацијасасадржајиманаставеликовнекултуре.

Текстуалнанаставнасредства
Људскимозакјечуднаствар.Почнедарадиутренутку

рођења,астанекадседигнемодаодржимоговор.
МаркТвен

Унекимкласификацијаманаставнихсредставатекстуалнимедији
сврстанисууподгрупувизуелнихнаставнихсредстава.Овдеспадају
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најпреуџбеници,затимприручници,програмиранитекстови,чланци,
зборнициитд.Уреализацијисвојихосновнихзадатаканаставајеве-
ликимделомослоњенанатекстове.Оправданајетврдњадајенаста-
вауподједнакојмеритекстуалнаивербалнаделатност.

Дабитекстуалнимедијиостварилинаставнуфункцију,требада
будудидактичкиобликовани.Тексттребадабуделогичносистемати-
зован,подељеннатематскецелинеијединице;приступачанузрастуи
логичноповезансазнањимакојимаученицивећрасполажу,илустро-
ванцртежима,даимапитањаизадаткезавежбање.

Довољнојеученицимадонетинеколикофотокопијабрижљивои
сајасномнамеромодабранихстраницаизовихкњига,иупотпунити
часчитањем,анализомиразговоромонаписаном,причемусеуопште
немораинсистиратинаопширностииобимностисамогтекста.Задр-
жавањенадоброодабранојреченици,узпретходноосмишљениплан-
скивођенразговор,можеподићиквалитетчасадонеслућенихвисина,
наобостранозадовољствоинаставникаиученика.Наставникнаовај
начиностварујејошједанважанзадатак:полакоалинанајсигурнији
начинупознајеученикесаонимштојеквалитетуобластилитерату-
ре.Овојевеомаважно,затоштошколакрознаставуостварујесвоју
општуулогуизграђивањаестетскихкритеријумакодсвојихученика.
Нарочитоданас,кадасуониуспољашњемокружењуизложеничита-
вомнизулошихутицаја.

Аудитивнанаставнасредства
Речибудеосећања,речинасумирујуилитерајууочај,

речисунајјачесредствоутицајанаљуде.
СигмундФројд

Путемаудитивнихнаставнихсредставаупућујусесвеонепоруке
којесепримајучуломслуха.Њиховаприменајеускоповезанасана-
преткомтехнике.Користприовомејевишеструка:остварујесекорела-
цијасанаставоммузичкекултуре,ученицисеупознајусамузичкимде-
лиматрајневредности,затимсеоспособљавајудауочеразликеуодносу
наоноштосушундикичумузици,обогаћујусеиупотпуњујучасови
естетскимдоживљајем.Припремомзачасважнојепредвидетиуком
делучасаисакојомнамеромћебитиупотребљеноодређеноаудитивно
наставносредство,односносадржајкојисепомоћуњегарепродукује.
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Аудио-визуелнанаставнасредстава

Рецими,заборавићу.Покажими,запамтићу.
Дајмидапокушам,разумећу.

Кинескапословица

Помоћуаудио-визуелнихнаставнихсредставамогућејепреноси-
тиинформацијекојесепримајучуломслухаичуломвида.Запотребе
наставенајприхватљивијисунаставнифилмови,којисвојомтемати-
комодговарајунаставнимсадржајимаодређеногнаставногпредме-
та.Важноједативидеоматеријалибудудидактичкиобликовани,да
одговарајупотребаманаставногпрограма.Загледањетаквихемисија
наставниктребадаприпремиученике,даимукаженакојепоједино-
ститребадаобратепажњу,идапослегледањаразговарасаученици-
маоономештосувиделиичули.

Часнаставесоциологије,каоичасбилокогнаставногпредмета
бићеученицимазанимљив,анаставникуподстицајанзадаљирад,ако
једоброосмишљенаприменаразличитихнаставнихсредстава.Наи-
ме,наставникможедаутокуједногчаса,својеизлагањепоткрепи
сликом(визуелнимедиј),текстом(текстуалнимедиј),одговарајућом
музиком(аудитивнимедиј)ислично.Наравно,свесамеромијасном
наменом,анедасеизгубициљчаса,његоваосновнаидеја,уобиљу
утисака.Применаразличитихнаставнихсредставаначасу,ауциљу
реализацијесасвимодређеногнаставногзадатка,називасемултиме-
дијалностунастави.Свионикојисебавенаставом,потрудићеседа
остваремултимедијалност.

Искустваурадусарачунарима

Наставакаопроцессталногсусретања,какосаизазовимамладо-
ститакоисаизазовимановихнаучнихоткрићаиновихтехнологија,
омогућаванамдабудемопосреднициизмеђупрошлостиибудућно-
сти.Акојеиштатипичнозамладост,тојеотвореностзапромене,а
стимиспремностдасеслакоћомуђеураднарачунарима,пачаки
усимбиозусрачунарима.Младисуспремнидасвесвојеактивности
обликујупремамогућностимакојеимонинуде.Нажалост,рачунари
сусемладимадогодилиизваннаставногпроцеса,каопонудазасло-
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бодновреме,којаимјезатодонелавишештетенегокористи.Умо-
дернимшколамаиразвијенимземљамаучењеузпомоћрачунарараз-
вилосеучестобликшколскограда.

Рачунарунаставимогућејекориститинавишеначина,одкојих
јеосновнопрактичноучењеупотреберачунаракаоинструментакоји
секористиуготовосвимобластимаделатности.Гдегододете:убан-
ку,пошту,кодкњиговође,упројектнибиро,убиблиотеку,кодфото-
графа,очноглекара,чакикоднекихфризера,можетевидетикомпју-
тернакомесеобављаосновнаделатност.Каопарадокс,школа,која
припремамладезапојединазанимања,заправоихнеоспособљавадо-
вољнодаупотребљавајурачунаре.

Семштоовладавајутехникомраданарачунару,ученициунастав-
номпроцесуимајуприликезаврлоразноврснеактивности:

1.израдуиндивидуалнихигрупнихтекстова(сведоштампања),
2.коришћењебогатихрачунарскихбазаподатаказабилокојупо-

требуушколскомраду,укључујућииинтернет,
3.коришћењеобразовногсофтвераизсвихшколскихпредмета,
4.коришћењемултимедијалнихизвораинформацијасавидеоди-

сковаиизелектронскихкњига,
5.вођењесопственедатотеке,
6.извођењестатистичкихоперацијаприобрадиподатака,
7.вођењепрепискепомоћуелектронскепоште,итд.(Ивићидру-

ги,1997).
Свевише,учењесеодвијаупотребомнајновијихсавремених

технологија.Уелектронскомучењукористесекомпјутери,видео,
цдромови,дигиталнателевизија,мобилнителефони,интернет,
електронскапошта,дискусионегрупе,форуми.Говорисеио
колаборативномучењукојесезасниванавеб-сајтовиманакојима
сеналазеразноврснинаставнисадржајииизворизнања,текстови,
слике,графикони,видео-записи,карте,мултимедијалнеанимиране
илустрације.Ученициоваквеизворемогудакористеједноставними
брзимпретраживањем.Наставницимогусвеподаткевезанезапредмет
исадржајеизелектронскихизворадаорганизујууједнуцелинукоја
бибиладоступнаученициманаодговарајућемсајту:наставнипланови
ипрограми,глобалнииоперативни,презентацијепредавања,наставни
материјализаприпремузачас,тестовизавежбање,контролнизадаци,
проблемскизадаци,садржајирадасекција,додатнаиприпремна
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настава,чланциизновинакојисууфункцијинаставе,упућивањемна
кориснеинтернетлинкове.Овакаввидучењаподстичесамосталност
ученика,иницијативу,сарадњуизмеђусамихученикаиизмеђу
наставникаиученика,разменумишљења,идејаиинформација.
Учениципрекоинтернеталакодолазедопотребнихинформација
којемогудачувајуикористеуредовнојнаставикојасенатајначин
исамабогатииосмишљавановимсадржајима.Овакаввидучења
функционаланјезаученикекојиодсуствујусанаставе,јерподоласку
ушколумогувеомалакодасеукључеунаставнипроцес.Један
одглавнихнедостатакаоваквогучењазаснованогнасавременим
информацијскимтехнологијамајештонемајусвиученицирачунари
приступинтернету(Јовановић,2015:109).

Измеђутеоријеипраксе
Паметниродитељидопуштајусвојојдецидапонеки

путпогреше.
МахатмаГанди

Поштојепрваречуовоммеђунасловуискуство,аисамамето-
дикамујеблиска,навешћемонеколикопримераизпраксе.Наједном
предавању,старипрофесориспричаојесећањеизсвојихстудентских
данананаставупедагогије.Његовпрофесорјеначасучитаосвојапре-
давања,аоноштојечитао,гласилоје:„Највећапогрешканаставни-
кајестеакосвојепредавањечитаодречидоречи“,повлачећијошпр-
стомредкојијечитао.

Данијепривилегијасамонаставникадарадедругачијеодтогака-
коговоредатребарадити,потврђујеслучајстудентанаиспитуизме-
тодикенаставефилозофије.Наусменомделуиспитазнаојесасвим
доброиуверљиводапричакаконаставутребаизводити,хвалећипо-
себноинтерактивниобликнаставе,јерјењимеобезбеђенаактивна
улогаинаставникаиученика.Међутим,напрактичномделуиспита,
којисесастојаоудржањунаставногчасапредученицимагимназије,
његовначинрадапотпунојеодудараоодтеоријекојујенаиспитуза-
ступао.Измеђуоногакакобитребалоикакозаистајесте,појавиосе
дубокијаз.

Кадајеречорачунаримаунастави,питамоседалијетеоријско
знањеилипрактичнаделатностоноштојепотребнонаставницимау
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настави.Акосеопределимозапраксу,онаморабитиматеријализова-
наизахтевавеликаулагања.

Каквесупоследицеупотреберачунара?Далијетојошједнаопа-
сностзанаставничкипозив,тј.можелирачунарзаменитинаставника
каоизворинформација?Далирачунарпомажеподједнакоинастав-
никуиученикуунаставномпроцесу?Штанамговореискустваоних
којисуихкористили?

„Очекивањадаћеновеинформационо-комуникационетехнологи-
јеупотпуностиизменитинаставнипроцес,нисуседогодила.Дошло
једопроменанамногимнивоимаорганизацијеиреализацијенастав-
ногпроцеса,алинитисуукинутеучионице,нитиразреднопредмет-
нисистемнаставе,нитијенаставникзамењенприкладнимобразов-
нимсофтверима,аниинтернетнијезамениоуџбенике“(Јовановић,
2013:22).

Последругогпредавањапраћеногпројекцијомсавидео-бима,
младипрофесорјерекао:„Схватиосамданикадавишенећумоћида
држимпредавањебезвидео-бима.Човекмногогубиаконекористи
компјутер.“Другибившистудентзапослиосеумедицинскојшколи,
купиојелаптопивидео-бим,припремиосвечасовесаилустрација-
маивећпрвегодинестекаотоликупопуларностдасугапозивалина
телевизију.Првиутисаккојионостављајестеизванреднопознавање
градива.Међутим,отказивањетехникедоводинаставникаупанику
данеможедаодржичас.Таквипредавачиустањусуданосеирезер-
внутехнику,самоданебиосталибезпрезентацијеутокупредавања.

Акокористимокомпјутеруизлагању,важнојенезаборавитида
јетосамовизуелнаподлогапредавању.Потребнојеупотребљава-
тисамоматеријалекојисурелевантни,избегаватипретрпавањеса-
мозбогестетскихи/илизанимљивихдетаља;потребнојезатимкори-
ститиматеријалдовољновидљивизаонеизпоследњихредова,ито
уодговарајућемтренутку,дапратиусменоизлагање;учинитивизу-
елниматеријалштоједноставнијим;говоритислушаоцима,анезиду
иливизуелномматеријалу;незаклањатисвојимтеломоноштопока-
зујете;инакрају,проценитидалисеисплатиутрошитивремеино-
вацзаприпремуматеријала,илијетовремебољеискориститизапри-
премуусменогизлагања.



ОБЛИЦИНАСТАВНОГРАДА

Паиакојенесумњиводајепсихологијанаука,живот
никаднијепукиодјекњенихпојмова,изједноставногразлога

штојеонусвакојличностијединствен,цјеловит,не
поновљив.

МелихаЋимић

Унаставномрадуученициинаставникмогусеразличитоорга-
низовати,усоцијалномсмислу;изначинатеорганизацијепроизлази
оноштоназивамообликнаставнограда.Дидактикаговориоследећим
облициманаставнограда:фронтални,групни,радупаровима,инди-
видуалниимасовни.Свиовидруштвениоблицинаставе,разврстани
покритеријумубројаученикакојипредстављајуједнуцелинууорга-
низовањунаставе,применљивисуиначасовимасоцилогије.Важно
јеразликоватиобликенаставноградаоднаставнихметода.Наиме,у
оквируједногобликарадамогубитипримењенеразличитеметоде.

Фронталниобликнаставнограда
Овајобликнаставноградастарјеколикоисамопреношењезна-

ња.Преднаставникомсеналазицелоодељењеионсеобраћасвим
ученицимаистовремено.Поштојеречообликурадакојијеусмерен
целомколективу,овајобликнаставнограданазивасејошиколектив-
ни,пленумски,упуномсаставу,челнирад,радсацелимодељењем.

Уорганизацијинаставнограда,фронталниобликјавиосекаоло-
гичноипрактичнорешењеондакадајеобразовањепосталодоступ-
носвима,икадајемалибројобразованихљудитребалодаобразује
већибројполазника.Заовајобликнаставноградакарактеристичноје
дасеистисадржајиизлажусвимприсутнимученицима,уистомоби-
муинаистиначин.Притом,иницијативаприсутнихсведенајенами-

VIII
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нимум.Такође,оваметоданеможедауважииндивидуалнеразлике
међуученицима;онајеприлагођенапросечнимученицима.Притом
талентовани,надарениученицисе„упросечују“ињимасунаставни
садржајичестодосадни;истинаставнисадржајинисупримеренини
ученицимаисподпросека,јерсузањихпретешкиинеразумљиви.По-
стојањеоветрикатегоријеученикареалностјешколе,њенасвакодне-
вица,каоштојеиприменафронталногобликарадаунаставинајче-
шћиобликнаставнограда.

Фронталниобликрадаунаставивеомајеекономичан,итовише-
струко.Такође,изузетанваспитниутицајнапојединцаимаприсуство
колектива,правилапонашањакојасетууче(социјализација),каои
позитивантакмичарскидухкојисеунутарколективаразвија.Најве-
ћаслабостфронталногобликарадајештозанемарујеиндивидуалне
разликемеђуученицимаиштопружамалемогућностидасеиспољи
оноштоученикзнаиможе.Затоједоброовајобликрадакомбинова-
тисанекимдругимоблициманаставнограда.

Свеово,пренетонанаставусоциологије,подразумевадасефрон-
талниобликрадаиовојнаставинамећекаонајчешћерешење.Притом
наставникимавеликуодговорностприизборунаставнихметода,каои
дакрозфронталниобликрадаприближисадржајесвимприсутнимуче-
ницима,адасеникоодњихнеосећазапостављеним.Овојеидеалте-
шкоостварљив,алиученицизнајудаосетеинаграденаставниковтруд.

Групниобликнаставнограда
Групниобликнаставнограда,иакојеодавнопознатипримењи-

ван,сматрасеиновативнимимодерним.Примењујесеусвимфазама
наставноградаиомогућавадасеотклонеслабостифронталногобли-
ка.„Кадајеупитањугрупнанастава,ријечјеопотицајимакојидола-
зеоднаставника,оистраживањуиизлагањуученикасамих,тезајед-
ничкојдискусији“(Прањић,1997:62).

Формирањегрупазависиодциљаизадатакакојетребарешити;
наставникимамогућностдаформиратипгрупекојићеуконкрет-
нојситуацијибитинајпогоднији.Хомогенегрупесачињавајуучени-
цисличнихзнања,способностииинтересовања,докхетерогенегрупе
имајуразличитепредставнике,пополу,узрасту,пореклу,способно-
стима.Величинагрупетребадабудеодтридошестчланова.Доброје
дагрупебудуотворене.Свакугрупукарактеришудвеосновнекомпо-
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ненте–међусобнаакцијаијединствоциља.Основнисмисаогрупног
обликарадајестедасвичлановиравноправноучествујуураду,дасе
међусобносаветују,потпомажуиделујукаоцелина.

Начинформирањагрупаможебититакавданаставниксâмодре-
ђујесве;даученицисамиформирајугрупеилидаучениципредлажу,
анаставникодобрава.Свакагрупадобијазадаткеускладусамогућ-
ностима,ибираилидобијасвогвођу,сталногилиповременог.Вођа
имамогућностдаодређујепоступкеиодлучујесâм,дазаједничкирав-
ноправнодискутујуиуче,илидасвакоиманеограниченусамостал-
ност,штозависиодстиларуковођењакоменаставникдајепрвенство.

Резултатирадагрупасеобједињују.Свегрупеизвештавајучлано-
веосталихгрупаорезултатимасвогарада.Групемеђусобновредну-
јупостигнутерезултате.Подела,диференцијацијаодељењанагрупе,
нијесамасебисврха:поделасевршиуциљупоновногсједињавања.
Тимесепоноводолазидоцелине,аликвалитативнонове,тј.обогаће-
несадржајимакојисусинтезарезултатарадасвихгрупа.

Радупаровима
Радупаровиманајчешћијеинајприроднијиобликзаједничког

радаљуди,изатосенамећекаонеопходануорганизовањунаставе.
Овајобликнаставнограда,познатикаотандемилипартнерскирад,
могућејенајефикаснијеприменитиуфазамавежбања,проверавања
ипонављањаградива.Паровисеобичноорганизујупоместуседења,
штоомогућавадасеубилокомделучаса,безпосебнихуслова,брзо
пређенаовајобликрада.Паровидобијајуистеилиразличитезадат-
ке,обезбеђујуимсенаставнасредства,време,стручнапомоћ…Успе-
шнијиученицимогудапомогнумањеуспешним,дасезадовољера-
зноликаинтересовањаученика.

Дабисмоприменилирадупаровима,потребноједапознајемо
својеученикеидазнамокосакимможедобродасарађује.Ученике
требаприпремити:дазнајувремекојеимстојинарасполагању,како
биравномернорасподелилисвојеснаге;даимбудејаснаимогућност
међусобногкомуницирањаикретањапоучионици,каоиначинкому-
никације,данебиометалирадосталихпарова.

Утокунаставногчасарадисенајчешћесацелимодељењем,затим
долазирадупаровима,ачассезавршаватакођефронталнимрадом.Тако
радупаровимапролазикрозтрифазе:припремнафаза,фазасамостал-
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ногистраживачкоградапароваиетапапредстављањадобијенихрезул-
тата,којаомогућавадасвиученицибудуупознатиисасадржајимарада
осталихпарова.Прегледрадасвакогпараможесеприказатинатабли,
такодасвиученицитомогупреписатиусвојесвеске.Битноједазада-
цибудуускладусамогућностимасвакогпараирасположивогвремена.

Радупаровимаученицимајевеомаинтересантанионигабрзо
прихвате;међутим,однаставниказахтевадобруприпрему:потребно
јепредвидетибројпарова,којисекрећеод12до16,припремитиза-
датке,истеилиразличитезасвакипар,ученикемотивисатидабуду
активниидаулажуновенапореусавладавањуградива.

Овајобликрадапружавеликемогућностизаиндивидуализаци-
јупроцесаучења,заразвијањедругарства,солидарности,креативно-
стиисамосталностиураду,заупоређивањеивредновањесопствених
искустава,знањаиспособностиуодносунадругог,тезбогсвегатога
подстицајноделујенаактивностученика.

Индивидуалниобликнаставнограда
Његоваприменаунаставиподразумевауважавањеиндивидуал-

нихкарактеристикаученика.Наставнирадседиференцира,аниво
оведиференцијацијеможебитиразличит.Ученикјепрепуштенсеби,
својимспособностимаизнању,анаставникјетудапонудипотреб-
наупутства,сугестијеипомогнеученику.Индивидуалнирадучени-
каможебитиорганизовантакодасвиученици,нафронталномнивоу,
радесамосталноистизадатак(задатке),темуислично.Међутим,ди-
ференцијацијанаставноградаподразумеваидасезадаци,иуопште,
захтевинаставе,прилагодеиндивидуалнимспособностимасвакогуче-
никапосебно.Топрилагођавањеможедабудеурађенотакодасваки
ученикнаодређеномчасу,уодносунанаставнисадржај,добијеза-
даткепримеренењемукаоиндивидуи,појединцу(индивидуализаци-
јанаставе).Такође,диференцијацијујемогућеизвршитиусклађива-
њемзадатакапремаспособностиизнањуученикакојисусврстани,
премасличнимкарактеристикама,уистегрупе.Уоквирусвојихгру-
паонитадаиндивидуалнорадеистезадатке.

Начасовиманаставесоциологијенајпримеренијијеонајоблик
индивидуалноградакојисереализујенафронталномнивоу,тј.сви
ученицииндивидуалнорешавајуистизадатакпостављенпредњиху
обликузахтева,темеислично.Уоквируосталихнаставнихпредмета,
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могућејебезвећихнапораидостапрецизноформиратигрупеучени-
каприближноистогзнањаиспособности.Унутартихгрупаученици
бииндивидуалнорадилизадаткекојисуимпримерени.

Индивидуалниобликнаставноградатребаприменитипланскии
осмишљено.Ученицићетадапостављенизадатакдоживетинекаооп-
терећење,негокаоактивносткојаћеимзаокупитипажњуиподстаћи
ихдајештоквалитетнијереализују.Овајобликрадамогућејеуспе-
шноприменитиусвакомделучаса.

Масовниобликрада
Свакакојенајзаступљенијифронталниобликрада,укомедола-

зидоизражајанаставниковаспособностдапредајеиисказујесвоје
знање,итимеинформишеипоучаваученикенанивоуодељења.Ме-
ђутим,наставниксоциологијесеможенаћиуситуацијидасеобра-
тисвимученицимаједнешколеиличаквишешкола,итадатребада
применимасовниобликрада.Понекадсетаквискуповиназивајуауле
(премааула=свечанадвораназаокупљањеушколамаилиотворено
двориштеиспредзграде).

Масовниобликрадаодвијасенајчешћеуобликупредавања;то
можебитиициклуспредавања,којасеорганизујупериодично,нпр.
седмично,засвеученикеједнеиливишешкола.Посебнојекори-
снодасетаквапредавањаорганизујукададолазегости,стручња-
циизпојединихобласти,којивеомабрзоинаефикасанначин,наро-
читоакокористеодговарајућанаставнасредства,могудаприближе
појединеличности,пределеидогађајепомоћусликеитона.Прика-
зивањефилмовасапропратнимкоментаримаодређенуинформаци-
јучинедоступноми,штојеважније,прокоментарисанунаначинко-
јинаставникжели.

Масовниобликрадаимасвојуприменуиуорганизовањудиску-
сије.Посебнојединамичнопратитипанелдискусију.Тојеформади-
скусијеукојојзастоломсединеколикостручњаказадатуобласт;они
износесвојамишљења,којасучестонасупротнимпозицијама,засту-
пљенасуразличитагледишта;водитељусмераваиводидискусију,а
укључујусеислушаоциизпублике(Стевановић,1998).

Књижевнисусретисусвевишеприсутниунаставнојпракси,тесе
умасовномобликумогунајрационалнијеорганизовати.Позоришне,
филмске,концертнеидругепредставесаставнисудеорадаушколи.
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Излетииекскурзије,некадвишенекадмањепопуларни,такође
суобликмасовногобликарада.Могубитиполудневни,једнодневни
ивишедневни.Успехекскурзијезависиодприпремеученика,настав-
никаиместакојетребапосетити.Ученицисуукључениунепосред-
напосматрањаиразговоре.Потребноједаводебелешкедаби,подо-
ласкуушколу,сређивалиутиске,својазапажања.

Дакле,усавременојнаставинеможемоговоритиоједномједино
вредном,искључивомиуниверзалномобликунаставнограда.Одна-
ставникасеочекуједазналачкикористисвепоменутеоблике,јерњи-
ховосмењивањечининаставудинамичном,занимљивом,подстицај-
ном,аактивностученикаутомедоприносибољемквалитетузнања
иразвијањуспособностизасамосталноиперманентнообразовање.



ОЦЕЊИВАЊЕ

Испитивањеиоцењивањеученикапредстављасвака
коједнуоднајслабијихкарикаунашемшколству.Управотај
беочугнајчешћепуца:тојеместонајчешћихсукоба,неспора
зумаинеповерењаизмеђуученика,наставникаиродитеља.

ФридрихТрој

Бројнасаветовањаиконференцијекојесуупоследњихнеколико
годинаодржаване,указујунапотребудасеооцењивањуштовишего-
воринаставницима,јерјетонајосетљивијеподручјеуваспитно-обра-
зовномпроцесу,будућидасеонокао„мера“свихактивностиисвих
актера,појављујекаоправнаосновазавршеногделапроцеса,дајеле-
гитимитетдаљемукључивањуусветрада.Наиме,оцењивањекаоса-
ставнидеонаставеиучењауистовремепостајеисаставнидеомери-
лавредностииквалитетабудућихактивностипојединаца.

„Нашесхватањепроцесаучењапроменилосеупоследњихнеко-
ликогодина.Нагласакјестављеннанаставнеметодеитехникеучења,
такодасеученициподстичунанепосредноистраживањеипосматра-
ње,појмовноразумевање,решавањепроблема,коришћењеразновр-
снихизворазаучењеисарадњукрозрадугрупи.Суштинајеуучењу
за’стварниживот’,односноуаутентичнимциљевимаобразовања,чи-
јесувредностиразумевање,преузимањеризика,адекватнореаговање
иоткривање.Наставникјеодговоранзакреирањеинтерактивногпро-
грамаучења,којећеостварититакоштоћедовестиуравнотежумно-
гекомпоненте,сциљемдаобезбедицеловитисвеобухватаннапредак
свакогученика“(Izli&Mičel,2004:12).

Требаиматиувидудаоценаимаадминистративну,информатив-
ну,мотивациону,друштвенуиоријентационуфункцију(изборзани-
мања).Оцењивањејејавноиперманентно.Дооценаседолазинеса-

IX
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мопутемтестоваиусменогиспитивања,негосеподацисакупљајуи
наосновупосматрањаучениковихактивности,разговора,писмених
ипрактичнихрадова.Савременначинрадаунаставииматенденцију
дапрерастеусамовредновањеученика.Тојемогућепостићинадва
начина:даученицисамизасебеидругогпредлажуоцену,илидауче-
ницидајусагласностнанаставниковпредлогоцене.Циљјепостиза-
њеобјективностиоцене.

„Најбољиначинзаосигурањедаоцењивањебудеусмеренонаоно
штоинтересујеученикеиродитеље,јестедаионибудуактивноукљу-
чениупроцесоцењивања.Дабиученицимоглидаучествујуупроце-
суоцењивања,потребнојестворитиуслове,климуипружитиимод-
говарајућуобукуивежбање.Оспособљавањеучениказаоцењивање
почињесањиховимукључивањемупроцесиодвијасетокомтогпро-
цеса“(Хавелкаидруги,2003:21).

Ефектиоцењивањаогледајусеуутицајунасâмоучењеиквали-
тетзнања,затимнаставовеученикапремашколиинаставницима,на
мотивацијуучениказадаљеучењеиангажовањеунаставииизванна-
ставе.Оценедоприносестатусуученикаупородици,школи,кругувр-
шњака,ионоштојеможданајважније,насликукојуимајуосеби,а
онадаљеутичекаконапсихичкоздравље,такоиназадовољствожи-
вотомиефикасностуњему.

Ученицисуврлоосетљивинаоцене,посебноумлађимразреди-
ма,ањихованегативнаискуствачинеданекипостајупретераноосе-
тљиви,докдруги,усамозаштитивластитогсамопоштовања,постају
равнодушниисапотцењивачкимставомпремаоценамаинаставни-
ку,пачакиврлогруби.

Оноштојеважнонагласитијестедајеоријентацијаупроцесу
оцењивањанаоноштоученикнезна,иналовнагрешке,заправопре-
вазиђенметод,којитребазаменитипозитивноморијентацијом,терми-
нимакаоштосу:„напредовањеиисходиучења“,„постигнућаираз-
војнепотребе“,„успехуучењу“и„корациуучењу“.

Култураоцењивањазахтевапозитиванговор,укомесеупрви
планистичепостигнуће,чакикадајеоноскромно,итосасасвим
јаснимциљем:ојачатисамопоуздањеученикаиподстицатимоти-
вацијузаучењеиактивноучествовањеунастави.Израз„поврат-
наинформација“односисенасуштинскуфункцијуоцењивањаи
вредновања.
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Свешколскеактивностиимајуглавнуулогудапокрећу,усмера-
вајуиподржавајуразличитеврстепродуктивногучења,итимесва-
комученикуомогућедасеуштовећојмериангажујеиостварисвоје
развојнепотенцијале.Новиприступоцењивањутежидадемистифи-
кујеоцењивање,даповећазначајивидљивостсамогпроцесаоцењи-
вања,азакључнимоценамадаодредиместокојемуреалноприпада.

Образовниисходипредстављајузнањекојебиучениксвакакотре-
балодаима,оноштојенајважнијезањега.Уисходимасусадржана
оназнањаиумећакојасугенеративна,штозначидасеизњихразви-
јајуновазнања,аонапомажурешавањумногих,различитихврстаза-
датакаипроблемакојиприпадајуразличитимобластима.

Оцењивањетребаусмеритинапитањакојапроизлазеизградива.
Једаннивојепамћењештасеигдедогодило,косуактери,докједру-
гиниворазумевање.Задацикојиактивирајупроцесмишљењавеома
субитни,ињимаупроцесуоцењивањатребадативећизначај.

Функцијеоцењивања
Огледалојеизмишљенокакобиљудимоглинасеби

отклањатинедостаткекојисуотклоњиви.
Сличнуулогуунаставиимавредновање.

МаркоПрањић

Функцијеоцењивањаможемопосматратиуодносунаученике
–какооцењивањеподржаваразвојученика,иуодносунанаставни-
кеинаставу–какооцењивањеомогућаванаставницимадаунапреде
наставу.

Уширемконтексту,оцењивањеимафункцијууодносунадруштве-
нупокретљивост.Образовањејеактивностпомоћукојесеостварујена-
предовањеудруштвуилидостижевишидруштвениположај.Најзна-
чајнијапомерањаупрофесионалнојпокретљивостимогусепостићи
стицањемобразовања.Основнаначелакојарегулишупроцесенапредо-
вањаудруштвуодносесенарад,знањеиспособности,иакосеупракси
догађадасепутемдевијантногпонашањаостваредобреоцене.

Информативнафункцијаоцењивањаостварујесетакоштонастав-
ници,наосновупраћењарадаипостигнућаученика,пружајусваком
ученикуповратнеинформацијеотомекаконапредујеуучењу,којису
икаквирезултатињеговогучења.Наставниципружајуподршкууче-
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никудасеоспособидаисâмможедауочиучемујеуспео,дасагле-
дарезултатесвограданаодређеномнаставномсадржају.Временски
интервалнакојисеодносеинформацијеможебитидеошколскогча-
са,школскичас,блокоддва-тричасаилидужипериод.

Инструктивнаилиразвојнафункцијаоцењивањаодносисенаоно
штонаставникпредлажеученику,илиштозаједнодефинишу,каосле-
дећикоракуучењу.Договороследећемкоракуподршкајекојунастав-
никдајеученику,његовимпотенцијалимазаучењеинапредовање.Да-
кле,неуказујеседиректноштанијеученикурадио,већштатребада
савладакаоследећикорак.

Мотивационафункцијаоцењивањаилипедагошкафункција,има
својваспитнисмисаоутомештоученикенаводинасталанрад,под-
стичењиховуактивност.Кључнопитањеједалијеоценадонетана
основузнањакојасеодносенасуштинуградиваидалисâмпоступак
којимједатаоценамотивишеученика,илигаобесхрабрује.Мотива-
ционафункцијаоцењивањаогледасеупоступцимаикоментаримана-
ставника,којиматребаподићисамопоуздањеизаинтересованостуче-
ника.Овуфункцијунаставнициостварујуповезивањеминформативне
иразвојнефункције.Информацијекојеученицимадају,првенствено
указујунадобреијачестранењиховоградаињиховихпостигнућа,
аинструкцијеусаглашавајусанивоомзнањаиспособностиученика.
Успехкојиучениципостигнувећнапочеткуследећегкоракаделује
подстицајно.

Функцијаовлашћењакојуимаоцењивањеодносисенаправну
димензијуоцењивања.Ученикоценомдобијаодобрењезанапредо-
вање,прелазакуследећиразред,илимогућностдазавршишколо-
вање,штогаовлашћујезадруштвенуделатност.Оцењивањејезато
законскирегулисано.Међутим,постојеразликеизмеђуправнеипе-
дагошкеулогеоцена.Упраксиседогађадаразреднаинаставничка
већавршемањеиливећекорекцијеоцењивања.Ониседругачијеод-
носепремаслабимоценамаизпредметакојиприпадајуужемкругу
садржајапрофесионалногобразовања,којаоспособљавајузапрофе-
сионалнупраксу,уодносунапредметекојимасеулазиуобласткул-
турногживота.

Моралнадимензијаоцењивањаисказујесеумеђуљудскомодно-
сунаставник-ученик.Одговорностјепресвеганаономекоимамоћда
индиректнопроцењујевластитирад,оцењујућидругог.Моралнаод-
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говорностједнакајеикадапрецењујеикадапотцењује,икадаповр-
шнорадиикадапретерујеузахтевима.Моралниизазовоцењивања
лежиутомеданаставникбудеправеданинепристрасан,објективан
алинеиокрутан.„Оцењивањеје,дакле,ситуацијаукојојјеучитељу
ризикуморалногпромашаја.Тајјењеговризикподкритичкомлупом
процјењивањанесамоњегаињеговесавјести,негоисвихонихко-
јепоучаваикојисеодњега,осимобразовномсадржају,учеиморал-
номставу.Заучитељајетаприликаделикатнијазатоштогажељаза
напредовањемпојединогученикачестодоводиуситуацијуданагра-
ђујућињеговуложенитруддоводиуопасностобјективностпросуђи-
вањазнања“(Маринковић,1983:166).

Принципиоцењивања
Оцењивањеједеопланирањанаставеиучења.Постављањеја-

снихипрецизнихциљеваунаставииучењу,апсолутнијеусловза
ефикаснооцењивање.Акопрецизноутврдекојисуциљевиучењауод-
ређеномнаставномпериоду,исатимеотвореноијасноупознајууче-
никенапочеткуиутокурада,наставницисустворилиосновнеуслове
заспровођењеваљаног,поузданогиобјективногпраћењаиоцењива-
њанапредовањаипостигнућаученика.

Оцењивањепрожимасвеактивностиунастави.Инаставниции
ученицисуиоцењивачиипредметоцењивања.Свакаактивностна-
ставникаиученикапредметјеобостраногпосматрања.Питањимаи
задациманаставникподстичеученикедапокажусвојазнања,испоље
својарезоновањаиразумевања,даупотребесвојаумећа.Ништасене
можедогодитиаданебудепроцењенокаоприкладноилинеприклад-
но,каоуспехиликаоразлогзадаљеучење.Теоцењивачкереакци-
јеважансудеосвакодневнихнаставнихситуација.Онесузбогсвоје
спонтаностинеизбежне,азбогсвогзначајанеопходне,изатоихтре-
басистематскинеговати.Културапраћења,оцењивањаивредновања
требадасепостепеноразвијаодпрвихданашколовања,дабудекон-
структивна,позитивноусмеренаитолерантнапремаразликамаутем-
пуучењаинапредовања,уинтересовањимаисклоностима.

Занаставникејесвакаковеомаважнодапознајусвојуобласти
будуспособнидакрознаставуученицимапомогнударазвијуифор-
мирајурелевантназнањаивештине.Оцењивањејеједнаодкључних
професионалнихвештинанаставника.Неопходноједаученицибу-
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дусвесниШТАиЗАШТОуче,алииКАКОуче,далимогудапрате,
вреднујуиунапређујусвојеучење.

Упроцесуоцењивањанаставникдајеконкретнесугестијеучени-
цимакакодаефикаснијекористесвојепотенцијалезаучење.Осимин-
формацијаонапредовању,ученицимасупотребнеисугестијекакода
рационалнопланирајуследећекоракеуучењу.Наставницитребада
укажунаспособностиученикаидаимсаветујукакодаихдаљераз-
вијају.Кадапостојенекеслабостиурадуученика,однаставникасе
очекуједајасноиконкретноукажуученицимакакосемогуноситиса
тимслабостима,какоихмогупревазићиилиотклонити.

Оцењивањекојеохрабрујеученике,којеупрвипланистичена-
предовањепостигнућа,аненеуспехеизаостајање,веомаповољно
утиченањиховумотивацијузаучење.Поређењеученикасаонима
којисубилиуспешнији,непојачавамотивацију.Поновљенинеуспех
можедовестидоодустајањаодсвакогшколскогучења,анесамоу
онимнаставнимпредметимаукојимаученици,суоченисанегатив-
нимоценама,доживљавајусталаннеуспех.Кадаученикнијепостигао
очекиванирезултат,његовамотивацијазаучењеможебитиочувана
ипојачанаупотребомтаквихметодаоцењивањакојештитеученико-
вуаутономију,неугрожавајуњеговосамопоштовање,дајумумогућ-
ностизбора,пружајуконструктивнеповратнеинформацијеиствара-
јуусловезаповећанозалагање.

Оцењивањетребадабудеобазриваиконструктивнаподршка
ученику,збогтогаштоувекпокрећеразличитеемоције.Наставник
требадабудесвестанутицајакојиимајуњеговикоментари,судови
иоцененаучениковосамопоуздањеиентузијазамзаучење.Тавр-
статактичностивеомајеважнакадаученикиматешкоћауучењу,
каднепостижеочекиванерезултате.Коментарикојисевишеодно-
сенаначинрадаизалагањенегонаспособностиицртеученикове
личности,имајуконструктивнијиутицајинаучењеинамотиваци-
ју.Уколикоповеруједасуразлозислабогнапредовањаинеуспехау
његовимспособностимаиличности,учениксеможесуочитиилиса
осећањембеспомоћностиилисајакомпотребомдазаштитисвојеса-
мопоштовање.Упрвомслучајуученикдижерукеодсвегаипостаје
свепасивнији,аудругомсамопотврђивањеиафирмацијутражииз-
ваншколе,илиуактивномсупротстављањузахтевимашколеинор-
мамашколскогпонашања.
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Оцењивањеразвијаспособностучениказасамооцењивање,та-
кодамогусамосталнодапратеивреднујусвојапостигнућа.Увођење
ученикаусамооцењивањеиузајамнооцењивањепродубљујењихово
интересовањезаупознавањециљеваиисходаучења,подстичеразви-
јањевештинапраћењаипроцењивањареализацијециљеваиисхода.
Дабикодученикаформиралиспонтанупотребузасамооцењивањем
иоцењивањемдругих,наставницитребада,заједносањима,разви-
јулистекритеријумакојећеученициупотребитиуоцењивањусоп-
ственихпостигнућаипостигнућадругихученика.Упочетку,тели-
стетребадасеодносенаједноставна,сасвимконкретнапостигнућа.
Развијањесамосталностиученикаупроцесуучењапоступанјепро-
цес.Вођенјеидејомдасуученициспособнидаразмишљајуосвом
учењу,дасамосталноутврдекојимтоковимапролазистицањенових
знањаивештина.

Штасеочекујеодученика
Циљевикојисепостављајупредученикатребапресвегадабуду

достижни,јасноформулисани,конкретизованиимерљиви.Упроце-
суоцењивањаученикаиевалуацијенаставеглавнопитањекојимсе
руководимојестедалисуучениципостиглионоштојепланиранои
какодаљетребарадити,даимтобудеомогућено.

Унашимшколаманаставницичестооцењујуученикетакошто
ихупоређујусадругимученицима.Такосуученици,зависноодса-
ставаодељења,заистознањеразличитооцењивани,контекстомод-
ређени.Познатоједаистеоценеизразличитихместаимајупотпу-
нодругозначење.Напријемнимиспитима,какоусредњимшколама
такоинафакултетима,оценеизпретходногшколовањачестонису
упоредиве.

Новастратегијаоцењивањаподразумеваразвијањекритеријум-
скогоцењивања.Уосновисеналазекритеријумиилистандардизасва-
куоцену.Критеријумиоценаописују,релативноконкретноипреци-
зно,штаучениктребадазнаикаквотребадабудењеговознање,или
којевештинетребадапоседуједабидобионекуоцену.Дакле,крите-
ријумскооцењивањепредстављаоцењивањекојесезасниванаутвр-
ђивањудалијеиукојојмериученикпостигаопредвиђенеисходе,без
обзиранатодалисуосталиученициуодељењууспешнијиилима-
њеуспешниодњега.
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Исходидефинишукључназнањаивештинекојетребадапоседу-
јуучениципослезавршеткаодређеногнивоашколовања,астандарди
дефинишудокогнивоаученицитребадаразвијудатознањеиливе-
штинудабидобилиодређенуоцену.

Пратитирадученикауодносунаисходезначиузиматиуобзир
претходнознањеиискуствоученика,уважаватииндивидуалнеразлике
утемпуучењаирада.Уколикожелимодасвиученициразвијузнања,
вештине,ставовеивредности,читавнаставнипроцестребазаснова-
тинапринципуиндивидуализације,аупроцесуоцењивањапратити
какосеучениккрећекаостваривањуутврђеногисхода.

Међутим,наставасоциологијекријеусебитакваподручјако-
јанијемогућеоперационализовати,нитисуонадоступна.Стогани-
једопустивосудитиомишљењимаиставовимакојазаступајуучени-
ци,чакниондакадасусупротнамишљењунаставникасоциологије.

Поступцииспитивања
Усменоиспитивањевеомајераспрострањенобликоцењивања.

Оносепроводиразличитимметодскимпоступцима:разговором,усме-
нимизлагањимаучениканазадатетеме,ученичкимобјашњавањемпо-
јава,процесаипојмова,јавнимпредстављањемсамосталногилигруп-
нограда,дискусијама,расправама,усменимиспитивањемцелегрупе
илиодељењапутемкраткихпитањаиодговора.

Писменоиспитивањејеобликукојемнаставникпостављапитања
усменоилиписмено,аученициодговарајуписмено.Користеседик-
тати,краћеписменоодговарање,затим,писанитематскирадови,кон-
тролнизадаци,тестови.

Оцењивањедомаћихзадатакаимапосебнувредност,јероспосо-
бљаваучениказасамосталанрадиразвијанавикесистематскограда,
планирањавременаисамоконтроле.Онимогудоприноситииразви-
јањусоцијалнихвештинакодученикаиспособностизатимскисарад-
ничкирад,уколикопредвиђајуреализацијузадатакаупаровимаили
умањимгрупама.

Разговорсаученицимајеједнаодосновнихактивностинастав-
ника.Разговорученикаинаставникасејављаусвимсегментимапро-
цесаучењаинаставе,патимеикаопоступакоцењивања.Оцењивање
ученикаможесеспроводитикао:наставниковооцењивањеученика;
заједничкооцењивањеученикаодстраненаставникаиученика;ме-
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ђусобнооцењивањеученикабезнепосредногучешћанаставника;са-
мооцењивањеученика.

Врстеоцењивања
Оценесуисказиоуспехукојијеученикпостигаоупојединимна-

ставнимпредметимауодређеномвременскомпериоду.Глобалнаоце-
наможебитинумеричкаилиозначенанекимсимболом,словом.Опи-
снаоценасадржианалитичкикарактер,истојинасупротглобалним
оценама.Описнооцењивањејеувеканалитичко,предметоцењивања
мораморашчланитинаделове,засвакидеоутврђујемоједаниливи-
шепоказатељауспеха,запоказатељвезујемовредносникритеријум
наосновукојегодређујемоштајеуспех,аштанијеуспех.

Уосновинумеричкихоценалежиидејаквантификацијеилиме-
рењауспеха,односнопостигнућа.Бројевикојисимболизујуоцене
схватајусекаоапроксимацијаобимаиликоличинезнања.Уоснови
словнихоценалежиидејаоквалитативномкарактеруучења.Типич-
ноједасловоАозначаванајвишиквалитетисходаучења,асловаБ,
ЦиДпостепеноопадањеквалитетаисходаучења.Описнаоценане
класификујеученика,већпостигнућа.

Кадасуупитањускалаоценеикритеријумизапојединеоцене,
диференцирањеможебитиминимално.Постоједвеоцене:успешан
инеуспешан.Упракси,миимамопетостепенускалу:једанстепенне-
успеха,недовољан,ачетирисупозитивна:довољан,добар,врлодо-
бариодличан.

Сумативнооцењивањекарактеришетодасебилансправиузавр-
шнојфазиучења,накрајуодређененаставнефазе:например,накрају
полугодишта,накрајушколскегодине,накрајуодређеневрстешко-
ловања.Усумативномоцењивањуосновнициљјевредновањеоства-
ренихрезултатауодређеномвременскомпериоду,илицеломшколо-
вању,коликојеученикнаучиоуодређеномнаставномпериоду,укојој
меријеовладаосадржајимакојисуутврђенишколскимпрограмом.

Периодичнооцењивањеможедасеинтегришеизвођењемопште
завршнеоцене,којачестоимаформупросечногрезултатанакрајупо-
лугодиштаилигодине.Функцијајевишеокренутаодређивањустату-
саученикауразнимситуацијамаизваннаставеипроцесаучења,него
штојеокренутасамојнаставииучењу.Присведочењуоврстиини-
воушколскеспремеиселекцијикандидатауситуацијамакадајешкол-
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скиуспехједанодкритеријумазауписунареднуфазу,застипендију,
запослење,значајоценејенесумњив.

Описноилиформативнооцењивањесадржинизисказакојипре-
цизноописујурезултаткојиученикпостижеуодређеномпериоду.Оно
имадвекомпоненте:једнаговориоономештајеученикпостигаои
другаоономештаикакоучениктребадапостигнеуследећемкора-
ку.Тојеоцењивањенапитањештајеученикпостигао,дабисепреци-
зномоглоказатиштајоштребаикакотребадаљеучити.Подстицајно
оцењивањеутокуучењаусмераваучениканаодређенециљеве,под-
стичеганапланирањеиосамостаљивање.Учењејесхваћенокаоди-
мензијаиндивидуалногразвојанакојуможедаутичеисредина,али
исâмученик,обимомиквалитетомсвогангажовања.

Предностиоваквеврстеоцењивањалежеуњеговојпревентивној
улози:оносвојомблаговременошћуспречавапојавунеуспеха.Оцењи-
вањетребадабудеуграђеноунаставнеактивности,упроцесучења,
усвакодневнукомуникацијуизмеђунаставникаиученика.Оносеод-
вијакрозспонтаниненаметљивразговорсанаставникомкојипосма-
трарадученика,подржавагаутомеилисугеришеалтернативнипри-
ступ,некумањупроменууначинурада.Ученицизнајуданаставник
пратињиховрад,дасеинтересујезанапредовањеиостварењепоста-
вљенихциљева,иочекујудаимнаставниксаопштавакаковидињи-
ховнапредак,каоидаихподржавадасамипрепознајусвојеуспехеи
потребезадаљимучењем.

Принципиописногоцењивањаупућујудаинформацијекојесадр-
жеописнеоценетребадасујасне,речененаначинкојијеразумљив
ученицима,родитељимаидругимнаставницима.Уописнојоценипр-
вотребанавестионоштојеученикпостигао,чакикадајетопостигну-
ћескромно,иоњемутребаговоритипозитивнимјезиком.Могубити
укљученипозитивникоментариопонашањуизалагању,уциљујача-
њамотивацијеисамопоштовањаученика.

Описнооцењивањесамосталанјевидоцењивања:ученикусеу
формиразговораиликраткеписанебелешкесаопштаванизповрат-
нихинформацијакојесеодносенањеговрад,наоноштојепредмет
оцењивања.Наравно,описнаоценанепрестаједабудеописнаакопо-
редвербалногнавођењаинформацијаонапредовањуученикаобухва-
таибројевекојимогубитирезултатинатестуилинумеричкапроце-
наобимаиквалитетапостигнућа.
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Дакле,акоупоредимоефекте,видимодаописнимоцењивањем
постижемовећуобјективност,јердајемоприликуученикудасâмдо-
принесевластитомуспеху,усмеравамоњеговопрофесионалноанга-
жовање,поштујемоњеговемотивеиспособности,усмеравамогабез
траумаикварењавластитесликеосеби,којатребадасезаснивана
реалнојпроценииподстицању,аненадисквалификовању.

Ученициволедабудупитани,тражемогућностдасеискажу.Оце-
њивањесамопосебинестварастрахмеђуученицима,негосустрахи
стрепњапоследицапогрешногначинакојимнаставникприступасвом
задатку(Маринковић,1983).

Наставницитребадапонудеинтересантне,разноврснеиизазов-
не,алидостижне,сазнајновреднезадатке,којиводеканапредовању
ученика.Потребнојеобратитипажњуштаученицикажуспонтаноили
одговарајућинапитања,какоизносеоноштосунаучили,штаучени-
ципишу,цртају,праве.Затоједобросачуватизначајнерадове,запи-
сатикоментареученикаидругихотоме.

Утокуреализацијенаставепотребнојеводитиразличитеврсте
бележакаиевидентиратиподаткеосвакодневнимнаставнимиванна-
ставнимактивностимауодељењу,резултатетестирања,својекомента-
реизапажањавезаназарадученикаисопственирад.Записивањекоје
севодиудневникукоднаставникачестоизазивааверзијузбогадми-
нистративнихоптерећења.Потребнојенаћимерупрегледногпраћења.

Извештавањеможебитинеформално,усмено,илиформализова-
но,изложеноуписаномвидуиприлагођеноконкретнојнамери.Функ-
цијеизвештајаогледајусеупружањудрагоценеповратнеинформа-
цијеоњиховомпретходномрадуиконструктивноуказујунаследеће
коракеупроцесуучења.Извештајтребадасадржизапажањаолич-
номисоцијалномразвојуученика.Извештајпомаженаставникуда
сагледаштајеикакопланираоиколикопостигао.Извештајнудите-
меокојиманаставницииученицимогударазговарају,атимествара
повољнеусловезаунапређењепартнерскогодносаизмеђунаставни-
каиученика.

Ученицимајепотребнаподршкауобликууказивањанаоношто
сууспешноурадили,информацијаштајоштребадаупотпунеиутвр-
де,сугестијаомогућимначинимарадауследећојфазиучења.Роди-
тељимајепотребноуказивањенаопштенапредовањењиховедеце,
укључујућимотивацијуисоцијалниразвој.Информацијекојенастав-
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никдајетребадаоставеуверљивутисакданаставникпознајеученика
идаједобронамеран.Оваквиизвештајиоуспехупомажуформирању
реалнесликеосеби,којаимазначајанутицајнауспех.

Добаризвештајтребадабудесажет,конкретанидарезимираиз-
ложенеинформације.Уњемутребаговоритиостварномнапредова-
њу,отемпунапредовања,оконкретнимпостигнућима,оследећимпо-
ступцимаипотребама.Немакористиодопштихкоментара.Поступци
оцењивањазаснивајусенапосматрањуученикауразличитимситуа-
цијама.Приликомевидентирањаподатакапотребнојепрецизноодво-
јитикоментареипроценеутискаодчињеница.

Овакавначиноцењивањазанаставникајеприличнозахтеван.
Међутим,поделаодговорностисаученицимазазаједничкирадуна-
ставимогућајеиупроцесуоцењивања.ЗанимљивасуискустваКеји
Ширли-Дејл,којесуукњизиОцењивањенаосновупортфолијаизме-
ђуосталогнаписале:„Кадасмоиспитивалинашаочекивања,откри-
лисмоданискаочекивањаупогледурадаученикаводенискимстан-
дардима.Дошлисмодозакључкадабизаученикебилокорисноако
бипокушалидасамиоцењујусвојерадове,помоћусличногпоступ-
ка.Одлучилисмодапратимонапредакученикаизгодинеугодину,
користећиузоркеписменихсаставакаосведочанствонапредовањаи
даученикеоспособимозаучествовањеупроцесуоцењивања“(Izli&
Мičel,2004:88).

Наиме,портфолиојепажљивокреираназбиркарадова,којапру-
жасликуоногаштаученикзнаилиможедауради.Уметнициипи-
сциобичнокористепортфолиодапредставесвојенајбољерадове.
Портфолиојеприхваћенкаоједанодначиназааутентичнуоценуи
представљањеуспехаинапораједнеособе.Портфолијаученикачине
изабранипримерцињиховихрадова,којисесакупљајутокомједног
временскогпериодаикористезапредстављањеучениковихуспеха.
Такосуобезбеђениопипљивидоказикојистојеизаоцена,аученици
самибирајусвојенајбољерадове.Поступкомсамооцењивања,даби
направилиизборзасвојпортфолио,ученицисудоведенидосамопо-
сматрањаипостављањасопственихциљева.



ПЛАНИРАЊЕИПРИПРЕМАЊЕНАСТАВНОГРАДА

Ученициусвојојбезазленостимиследајеразлогзбог
којегсенаједномсатудосађујуимучеанадругомне,садр
жајизлагања,анечинизлагања.Међутим,оноштонеку
грађуученицимаможеучинитизанимљивомилидосадном

нијесамаграђа,садржајкојисеизлаже,негоначинкојимсе
точини.

ЈосипМаринковић

Принципипоучавања

Методиканаставесоциологијејетеоријаоваспитно-образов-
номпроцесуитеоријаоорганизацијиитехнициизвођењанаставе.
Онапредстављасинтезунаучногинаставнограда,тј.теоријуопро-
цесустицањазнања,развијањуставоваиумећа,бависеспецифично-
стимасвогапредмета,циљевимаизадациманаставе,садржајимана-
ставе,принципиманаставнограда,организацијомнаставе,облицима
наставнограда,врстаманаставе,наставнимметодамаисредствима.
Оцењивањејетакођедеометодике,алииприпремањезанаставу,пра-
ћењенаставеиусавршавање.

Историјскизадатакметодикенаставесоциологијејеутомедапра-
тиопштидруштвениразвојупроменљивимисторијскимусловима,
политичким,идеолошким,економским,каоидапрепознајепромене
којенастајуунаставнојпракси.Теоријскизадатакметодикенаставе
социологијејестеутомедаобратипажњунасистематизацијуиуоп-
штавањевредностипраксе.Њенпрактичнизадатакутомеједауоб-
личавапрактичнустранунаставнограда,имајућиувидудапосреду-
јеизмеђувременапрошлогивременасадашњег.

Наставниккаостваралацатмосференачасуусталнојјеинепред-
видљивојљудскојкомуникацији,којасеогледаунаглашавањубитног

X
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изанемаривањунебитног,укреативномизлагањуитумачењугради-
ва,упроверавањуипроцењивањузнањаученика.Оистомнаставном
задаткупостојимногомеђусобноразличитихметодичкихрешења,о
чемуодлучујенаставник,аутомчинусе,такође,огледањеговамоћ
ињеговакреативност.

Акосвојупажњуусмеримопремасамимученицима,утокупри-
премањазанаставу,запазићемобогатстворазличитости,којенасоба-
везује.Ученицисемеђусобноразликујуиудоминантнимстиловима
учења,исвакоодњихвреданјепажње.Стиловиучењапримењиви
сузасвеузрастеиврстепоучавања,јерсвакоимаусебиједандоми-
нантнистилкојимунајвишеодговара,абудућидасууједномодеље-
њуученициразличити,саветујеседасесвакипутнасвакомчасуза-
довољепотребесвихученикауприступукојисепримењујеунастави.
Затосамаприпремаподразумевадасепредвидиначинобраћањараз-
личитимученицима.

Билодајеречопсихолошкимтипологијамаилиодимензионалном
разумевањуразличитихстиловаучења,практичнаприпремаодносисе
натоданаставникпрепозна:а)ученикекојисусклонидапроцесууче-
њаприлазеемоционално,којисумаштовитиирадознали;б)онекоји
супосверационалниизахтевајуаргументеусвемуштоимсепрезен-
тује,ањиховопосматрањепраћенојеразмишљањемвишенегопамће-
њем;в)онекојивишемисленаприменузнањауличномживоту;г)оне
којиволедаекпериментишуитражеалтернативеиновемогућности.

Утомкругуучења,одпочеткадокрајачаса,усвакојнаставној
области,потребнојепрвоученицимаодговоритинапитањеЗАШТО.
Ученицижеледазнајузаштојенештопотребно.Уактивностипри-
преме,наставничастребатакоорганизоватидасепрвозадовољипо-
требасмисласамогучењауобликуинспиративногувода,којиупућује
намогућностиинаразлоге,насмисао.Затимсепрелазинаобраћање
пажњеаналитичкисклонимученицима,којимасеодговаранапитање
„ШТА“–давањемаргумената.Тујепотребноприпремитиштовише
модалитета,чињеница,информација.Ученицикојиволешколу,који
желештовишедазнају,којиучеразмишљајућиосвакојидеји,ствара-
јућиконцепте,очекујуоднаставникатемељитуприпрему.Међутим,
имаученикакојиманиједовољнотоштосучулизаштодаучеишта
јетоочемууче,онижеледадоживевластитоискуство,даистражу-
ју;ониздраворазумскитражерезултатеипрактичнуприменуидеја,и
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тражедазнајуКАКО.Идабисекругучењазатворио,наставниктре-
бадапредвидиреакцијеученикакојижеледаутичунадруге,којиво-
лепромене,којипреузимајуризике,којиучетакоштокрозкреативну
акцијуправепогрешкеиуспехеивластитомдинамикомсталнопоста-
вљајупитање„ШТААКО?“.

Атмосферауучионицитребадабудетопла,дасесвиученици
осећајуприхваћеним.Циљкојиорганизујесвенашеактивностиуте-
мељенјеувредностимакојеразвијајупресвегасамопоштовање,што
јепредусловодносапоштовањадругога.

Будућидајеметодикаинтердисциплинарнозаснована,неопход-
нојеинтегрисатизнањаизразличитихобласти.Уовомделунашег
размишљањаоприпремизанепосредноизвођењенаставе,подсећамо
наодносизмеђупотпуностииегземпларности.Сигурноједасецело-
купнинаставнипрограмнеможеметодичкиобрадити,тесестогара-
динаегземпларнимсадржајима,којислужекаомодели.

Планипрограмнаставесоциологијеитипологијачасова
Укратко:мисеморамоодлучитиилизашколупам

ћења,илизашколумишљења…Умладихсетребаразви
тичуђењепремапојавамапоредкојихиначепролазепосве
равнодушно:мишљењеипочињечуђењемипостављањем

питања.
ЂуроШушњић

Наставнипланипрограмвеомасуважнишколскидокументи
јер,сенањиматемељицелокупнинаставнирад.Будућидапосто-
јиразгранатсистемшколовања,постојеиразличитинаставниплано-
виипрограми.Акоихкласификујемопотомезакојуврстушколесу
састављени,говоримоо:а)наставномпланузаосновнушколу,б)за
средњушколу,в)завишешколеифакултете.Акоговоримоотомеко
ихјепрописао,имамо:а)савезне,б)републичкеив)општинскепла-
новеипрограме.Наравно,специфичниусловирадапојединихшкола,
каоизахтевидецесапосебнимпотребама,одређујустварањеплано-
ваипрограмазаспецијалнешколе,заексперименталнешколе.Тако-
ђе,можемоговоритионаставнимплановимаипрограмимазалаичке
школеизаверскешколе,алииодржавнимиприватнимшколама,и
варијантамаунутарнаставнихплановаипрограма.
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Уоквирунаставногпрограма,налазесенаставнисадржајизасва-
кинаставнипредмет.

Кадајеречопрограму,указалибисмонаједанмоменаткомеу
планирањунаставнихсадржајаивременањиховереализацијеуокви-
рунаставнихпрограма,ниједовољнопоклањанапажњаудосадашњој
наставнојпракси.Речјеокорелацијинаставнихсадржајаразличитих
наставнихпредмета.Наиме,билодајеречоосновнојилисредњој
школи,дешаваседасеуоквирупредметапредвиђенихзаодређени
разредодаберусадржајикојисе,кадасуупитањупоједини,нарочи-
тосроднинаставнипредмети,подударају.Наравно,тисадржајисе
ученицимауоквирусвакогнаставногпредметадајуизуглаоненауке
илиуметностиначијимдостигнућимасетемељитајнаставнипред-
мет.Смисаокорелацијенаставнихпредметанијесамоутомедака-
жемокакопостојесроднинаставнипредметиидасеуњиховомокви-
русрећусличнинаставнисадржаји;функционалнисмисаокорелације
наставнихпредметабићепостигнутондакадасаминаставнициједне
школе,приликомизрадесвојихнаставнихпрограма,поведурачунао
наставнимсадржајимасроднихнаставнихпредмета,ивременскиујед-
начеобрадуонихнаставнихсадржајакојисепосличностиподударају.

Министарствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепублике
Србијепокренулојепројекат„Унапређењеквалитетанаставе–развој
кључнихкомпетенцијакрозмултидисциплинарниприступ–Сарад-
њомдознања“зашколску2016/17.годину,чијасереализацијаможе
пратитипрекосајтоваизабранихшколакаоимедија3.Циљпројекта
јеунапређивањенаставнепраксеиподстицањемотивацијезаучење
крозинтеграцијусадржајаизразличитихпредметаираднаразвоју
међупредметнихкомпетенција.Планједасепутемтематскогплани-
рањаипостепеногтрансформисањачасоваразвијановимоделорга-
низацијенаставе,којиподразумеваповезивањесадржајаразличитих
предметакрозкооперативнираднаставника.Реализацијапројектних
активностиподразумевапроменеуорганизацијирада,периодичнуиз-
менураспоредачасова,тимскопланирањеиизвођењенаставнихса-
држајаицелинаукооперацијивишенаставника,узактивноучешће
ученика.Потенцијалнедобитикојесенаводесусмањењеоптерећења

3 http://www.pttskola.edu.rs/aktivnosti/razvojini-projekti; http://www.phsnis.edu.rs/sko-
la1.htm; http://www.zmajjovajovanovicruma.edu.rs/2016/09/11/projekat-saradnjom-do-znanja/;
http://magazindani.rs/index.php?c=vest&vestid=456&slider=off&lg=sr
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учениканагодишњемнивоу,омогућавањеактивнијегучешћаучени-
каунаставномпроцесуивршњачкоучење,стицањефункционалних
знањаиразвојкључнихимеђупредметнихкомпетенцијакодученика.
Изперспективенаставника,отворилебисевећемогућностидаефи-
каснијеуправљајуодељењем,лакшеиндивидуализујунаставу,ускла-
декритеријумеоцењивањаидасехоризонталностручноусавршава-
ју.Дабисереализовалепројектнеактивностипочелосеодуношења
изменауГодишњипланрадашколеиплановимараданаставникагде
сеоко10%укупногбројачасованагодишњемнивоуреализујетимски
каопројектнаактивност.Садржинскисличненаставнејединице/теме,
илицелинеуистомодељењуреализујуистовременодва,илитрина-
ставника.Овакватематскареализујесеутрајањуодтринедељеуто-
кушколскегодине.АнализедобијенихефекатаПројектапослужиће
каомоделприменедобрепракседругимшколамауРепублициСрби-
ји,аЗбиркапримерауспешнихчасоваианализамоделадобрихреше-
њабићеелектронскидоступнисвимакојижеледанаовајначинино-
вирајусвојупраксу.

Свеовоодигравасеуједном,вековимаконституисаном,предмет-
но-разредно-часовномсистему.Предметису,виделисмо,датиуна-
ставномплану.Тачносезнакојинаставнипредметисенакомузрасту
(укомразреду)датешколе(основне,средње)изучавају;целокупно
знање,умешност,вештина,свејеконцентрисаноуономештосена-
зиванаставничас–чаролијакојуможемопроизвестиувременуод-
ређеномзањеговуреализацију.Дидактичкатеоријаиданасполеми-
шеовременскомтрајањунаставногчаса,којејетовремеефикаснои
оптималноуодносунаузраст,садржајеислично.Оноштојебитно,
безобзираколиконаставничасвременскитраје,јестењеговаструк-
тура,јесуетапенаставногчасакојеподразумевакласичнареализаци-
јанаставе.Најчешћеетапеунаставису:увод(припремаученика)за
рад;обрадановогградива;утврђивањеивежбање;понављањеипро-
веравање.Којећеетапебитизаступљененанекомчасу,зависиодци-
љакојинаставникпоставља.

Саматипологијанаставнихчасоваможебитиизвршенанаосно-
вуразличитихкритеријума,алисенајчешћеруководиуправоетапа-
манаставногпроцеса,патакоможемоговоритиоследећојтипологији
часова:уводничас,часобраденовихсадржаја,часутврђивањагради-
ва,часпонављања(систематизације)наставнихсадржаја,часпровера-
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вањаикомбинованичас.Наравно,удидактичкојлитературисрећусе
различитетипологије,некечаквеомаразуђене,алисобзиромнана-
менукојуовакњигаима,сматрамодајенаведенатипологијадовољно
реформативна.Узто,сматрамодаовдетреба,нарочитоонимчитаоци-
макојисенисуранијесреталисадидактичкомиуопштепедагошком
литературом,приближитисмисаосвакогпојмаизоветипологије.

Наиме,уводничас,његоваосмишљеностиреализацијавеомасу
важни,нарочитокадаученикетребаупознатиснекомновомоблашћу,
некимновимпредметом.Овајтипчасареализујесенапочеткусваке
новешколскегодине,кадасенаставникнађепредученицимакојима
требадаобјасниструктурунаставесоциологијекаонаставногпред-
мета.Посебнојеважнокакоћетоурадитиикакавћеутисакостави-
тинаученике,јерсепрвипутсрећусаовимнаставнимпредметом.

Таквимприступомможесенавеомаприкладанначинодговори-
тинаоноуниверзалноисвеприсутнопитање,којеувекстојинегде
„изаугла“ичеканаставника.Тојепитањезаштосеуопштеученеки
наставнисадржаји.Наставниковасвестисхватањесопственогпози-
ва,каоипознавањенаставногградивакојепредаје,одредићехоћели
таквопитањезањегабитиизненађењеилине.Тада,кадасуупитању
садржајикојићеможда,утренуткукадасеначасуизлажу,изазвати
кодученикапитање:„Заштоучимовоилионо“,требададођедоиз-
ражајанаставниковапрофесионалностиспособностдапомогнеуче-
ницимадасхватедамногинаставнисадржајиимајуопштекултурни
смисаоидоприносеукупномразвојуличностиученика,сагледавању
везамеђусвимцивилизацијскимтековинама,чимесеисадашњостбо-
љеразуме,каоинашеместоуњој.

Удаљемрадунаставникнајчешћереализујечасовеобраденовог
градива.Отомекакосеовичасовиреализују,детаљнијећемоговори-
тикадасебудемоупозналисанаставнимоблицимаиметодамарада.

Часовиутврђивањаградивасуувезисачасовимаобраденовог
градива,јерјењиховафункцијаутомедаученицимапомогнудаутвр-
де,бољесавладајуонесадржајекојисуначасовимаобрадеизнети.
Обичносеовичасовипримењујузареализацијуонихнаставнихса-
држајазакојесезнадаихученицитежеусвајају,идазахтевајунека
додатнаобјашњења,упутстваислично.

Заразликуодовихчасова,часпонављања(систематизације)гра-
дивареализујесеондакадајенекаобласт(тематскацелина)крозча-
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совеобрадеиутврђивањаприближенаученицима,тесесадапристу-
пасистематизовањузнањакојаприпадајутојцелини.Овичасовису
успешнисамоаконаставникмаксималноактивираученике,такода
ониосетекако„владају“сопственимзнањем,какодолазедозакљу-
чака,главнихидеја,какоповезујунаставнесадржајеивладајупојмо-
вимаизтеобласти.

Накомбинованомчасу,каоштосâмназивкаже,наставникћепри-
менитипонештоодразличитихтиповачасова,каоштоје,например,
иобрада,утврђивање,ипровера.Начасовимапроверавања,усменим
илиписменимученичкимизражавањем,наставниквршипроверузна-
ња,усвојеностпредвиђеногградива.Вредновањекојенаставникврши
изражавасеувидубројчаногилиописногоцењивања.

Оноштојевеомаважносхватитиинагласитијестедајесвакиод
наведенихтипованаставногчасаартикулисанпроцес,тј.даимасвоју
унутрашњуорганизацију,којасеразликујеузависностиодтипачаса:
разликоваћесеартикулацијачасаобрадеодчасаутврђивањагради-
ва,илиартикулацијачасанамењеногпроверавањуусвојеностигради-
ваодчасасистематизацијеградива,итд.Али,оноштојезаједничко
свакомчасу,тј.реализацијибилокојенаставнејединицекојајезатај
часпредвиђена,јестеопштаструктуранаставногчаса,штозначида
свакичасимауводни,централни(главни,средишни)изавршнидео.

Свакиодовихделова,оријентационо,имаиодређенудужинутра-
јањауоквирукласичних45минуташколскогчаса.Наиме,токомпри-
премезанаставничаснаставникпланираетапенаставногчасаиод-
ређујеимдужинутрајања:уводнидео5до10минута,централнидео
25до30минутаизавршнидео5до15минута.

Планипрограмнаставеитипологијачасоваунапредодређу-
јуструктуру,садржајиформуреализацијенаставе.Овдејеречона-
ставниковојприпремизареализацијуконкретненаставне(методске)
јединицеиовакваприпреманајчешћесесачињавауписанојформи.
Онапредстављаједну,итозавршнуфазунаставниковогприпремања
занаставу.Овојприпремипретходиприпремањенаглобалномнивоу
–израдагодишњег(глобалног)програмарадазапоједининаставни
предмет,укомесеналазезадатетематскецелине.Оперативниплан
радаобухватанаставнејединицераспоређенепотематскимцелинама.

Инакрају,припремањезанаставничас,тј.зареализацијукон-
кретненаставнејединице,обухватаписануприпремукоја,осимна-
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веденеструктуренаставногчаса,доносиициљевеизадаткенастав-
нејединице,наставнеметоде,наставнеоблике,наставнасредстваи
исходеучења.

Наставајеорганизованиосмишљенпроцес,којитребабрижљи-
воиодговорнопланиратииприпремати.Занаставникасвеобухват-
нопланирањеиприпремањеваспитно-образовноградајестеправна,
дидактичка,стручнаипрактичнаобавеза.Непоштовањемовогана-
рушавасецелокупансистемрадаиугрожаваефикаснареализација
наставнихсадржаја.Затосвакинаставникморабитиоспособљенза
планирањеиприпремањенаставнограда,тј.израдуонихдокумената
крозкојесеовопланирањеостварује.Уовадокументаубрајамо:гло-
балнипланрада,оперативнипланрадаиприпремузанепосредноиз-
вођењенаставе.

Глобалнипланраданаставника
(годишњетематскопланирање)

Глобалнопланирањепредстављанаставниковнапордасагледа
радуоквируједногнаставногпредметаупредстојећојшколској
години.Њимесепланира могућа организацијарадаивреме
обрадепојединихсадржаја.Глобалнипланпомаженаставнику
даблаговременоитемељноприпремаобрадупојединихтемаи
јединица.Целокупаннаставнисадржајодређеногнаставногпредме-
таделисенамањеорганизационеисадржинскиразличите,дидак-
тичко-логичкецелине,којесеназивајутеме.Онеседаљерашчлањују
намањејединице–наставне(методске)јединице,којесереализу-
јунапојединимнаставнимчасовима.Глобалнипланрадатребаса-
чинитинапочеткушколскегодине;онможебитијединствензасва
одељењаистогразреда.Таквопланирањепредвиђенојезадужирок,
заједнушколскугодину,пајеоноглобално,оријентацијскоилитзв.
макро-планирање.

Веомајеважносадржајнаставногградиваовогпредметаза
одређениразредсагледатиуцелинииподелитигананаставнетеме,
одредитициљсвакеодњих,времереализације,каоизаступљеност
часоваобрадеиутврђивања.Уоваквомпланирањууобичајеноднос
часоваобрадеиутврђивањаје50:50или60:40(укористобраде).

Уследећојтабелидатјеглобалнипланрада(Јовановић,2015:11-12)
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1. ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Наставни предмет: Социологија Недељни фонд часова: 2
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1. Шта је социологија? о
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сазнајни циљеви социологије о

3. Метод социолошког истраживања о
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26. Врсте неједнакости о
27. Понављање у
28. Друштвене промене о
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 д
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 8
, п

ро
ве
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 –

 1
, 

си
ст

ем
ат

из
ац

иј
а –

 1
 =

 2
2

35. Економски аспекти друштва о
36. Понављање у
37. Култура о
38. Елементи културе о

ф
еб

ру
ар

39. Врсте културе – масовна култура, кич и
шунд у

40. Примена – кич и шунд о
41. Религија о
42. Социолошке теорије о религији о

ма
рт

43. Понављање У
44. Политика о
45. Примена – политичке странке у
46. Етничка група, нација, раса о
47. Нација и национализам о
48. Понављање у
49. Идеологија о
50. Понављање у

ап
ри

л

51. Породица о
52. Примена – дебата у
53. Систематизација с
54. Провера – контролна вежба п
55. Проблеми савременог друштва – изношење о

ма
ј

П
ој

ав
е и

 п
ро

бл
ем

и 
са

вр
ем

ен
ог

 д
ру

ш
тв

а

56. Могућности решавања проблема о

О
бр

ад
а –

 5
, у

тв
рђ

. –
 2

,  
 

пр
им

ен
а –

 1
, с

ис
те

м.
 –

 1
 

= 
9

57. Простор и друштво о
58. Еколошки проблеми о
59. Глобализација о
60. Примена – дебата у

ју
н

61. Млади у савременом друштву о
62. Понављање у
63. Систематизација пређеног градива и

закључивање оцена с

Прво полугодиште 24 14 38
Друго полугодиште 15 11 26
Укупно 39 25 64
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Оперативнипланрада

Заразликуодглобалногплана,оперативнимпланомприпремаза
наставупланирасезнатнодетаљнијеипрецизније.Препреласкана
обрађивањепојединетеме,наставниктребадобродаупознасадржај
и,ускладуспредвиђенимбројемчасова,одредидимензије,екстензи-
тет,интензитетилогичкуструктуру.Послетога,рашчлањујесадржај
појединетеменанаставнејединице.Свакинаставникпосебносе
припремадапотомплануради.Наосновубројачасовапредвиђених
заодређенутему,наставникодређујебројчасоваобрадеиутврђивања,
анаставнимсадржајимаприлагођаваобликеиметоденаставнограда,
врстунаставе,наставнасредстава,објектеизвођењаикорелацијуса
другимпредметимаинаставнимсадржајима.

Припремазанепосредноизвођењенаставе

Кадасууглобалномпланукоректноизложениопшти,ауопера-
тивномпланупосебнизахтеви,тадатребаприступитирешавањупоје-
диначнихпитања,тј.наставниксеприпремазареализацијуконкретне
наставнејединице.Удидактичкојтеоријиспомињесенеколикомо-
гућностиовогприпремања.Најчешћепримењиванојеприпремањеу
писанојформи,увидуписанеприпремезанепосредноизвођењена-
ставе.Ставстручњакаопотребиписањаприпременедвосмисленјеи
уједначен:припремањезачасуписанојформијестенеопходно.„При-
премузанепосредноизвођењенаставеиваннаставнихактивностимо-
рајудапишусвикојисебавенаставнимрадом.Писањеприпремеје
раднаобавезанаставника,безобзирадализнаилинезнанаставне
садржаје,илиихсамопрепознаје,далијесклонпамћењуилизабо-
рављању.Наставникморадасеприпрема,адоказтогприпремањаје
писанаприпремазанепосредноизвођењенаставеиваннаставнихак-
тивности“(Милосављевић,2000:24).

„Наставниковаписменаприпремајеистовременократакплан,
пресекчаса,њомесезамишљаипредвиђаорганизацијачасасапо-
требнимелементимаорганизацијенаставе(методе,средства,облици,
технике,процедурарада,повратнаинформацијаисличне)а,такође,
предвиђајусеиодређениваспитно-образовниисходичаса“(Вилоти-
јевић,1999:344).
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Овоприпремањезанепосредноизвођењенаставе,микро-плани-
рање,саставниједеонаставниковограда,паисаставнидеостручног
ипедагошкогусавршавања.Успехунаставизависиоднаставника,од
његовеприпреме,штојекарактеристичнозатозвање.

Уоваквимслучајевиматребаинсистиратинадетаљнимписаним
припремама,онаквимкаквестудентиучитељскихфакултетарадеза
огледнапредавања.Наравно,укаснијемраду,неможесеочекиватида
сесвакодневнорадедетаљнеприпреме.Тадасеприступасажетијем
писменомприпремању,којеје,уствари,самозавршетакпретходног
стручногприпремањанаставника.

Добримиосмишљенимприпремањемсвакенаставнејединице,
наставникстварасебипростордалежерно„води“ученикекрозвре-
меодређенозаједаншколскичас,дабудекреативанифлексибилан,
тј.дасеприлагодитренуткуизахтевимакојисеуинтеракцијисауче-
нициманепланираномогупојавити.Доброприпремљеннаставникна
ученикеостављаутисаксамоуверености,утиченањиховодноспре-
манаставнику,атимеипремасамомнаставномпредмету.Ученици
сунеумољивиивеомапрецизниусвојимоценаманаставника.Једном
стечениутисак,тешкосемења.Веомајеважнодапредсвојимучени-
циманаставникствориауторитеткојисетемељинањеговомзнању,
савесномодносупремареализацијинаставе,уважавањуученика,по-
верењуиодсуствусвакогобликарепресије.Акоученициосетепри-
суствоовихвредности,можесеочекиватиквалитетназаинтересова-
ностзанаставнесадржаје.

Примериписанихприпрема
занаставусоциологије

Писањеприпремазасвакичаснијенималолакзадатак.На
почеткусвакогнаставногчасанаставник,пресвега,требадазна
каквепедагошкециљевежелидапостигнеикакоћетајнаставничас
омогућитидасетициљевиостваре.Идоксеодстудената,будућих
наставника,најчешћетражиданапишудетаљнуприпремузачас,
искуснинаставницисечешћеслужесвојимвеликимискуствомкао
оквиромкадодређујукакожеледанаставатече.Тонужнонезначи
дасуприпремеискуснихнаставникамањеподробнеодприпрема
наставника-почетника,негодасуприпремепонављањемпостале
интернализоване(Kyriacou,2001:35).
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Наставнајединица:

КИЧИШУНД(Јовановић,2015)

IПодациочасу
Дефинисањечаса:предмет–Социологија;наставнаобласт–Кул

тура;наставнајединица–Кичишунд;4/1одељењедруштвеногсме-
ра;типчаса–обрадановенаставнејединице;алтернативниназивча-
са:„Животуружичастом“

Увођењеновине:Тежиштерадајенаактивностиученикакојира-
десамостално,угрупииуоквируодељења,покушавајућидапро-
мислеобитнимфеноменимамасовнекултуре.Наставникјеуулози
организатора,медијатора,подстрекача(кадатозатреба)исистемати-
затораградива.

Мотивација:Дасеподстакнедуховнаимисаонаангажованостуче-
никакојаћеимомогућитидасекритичкиодносепремадруштвеним
појавамаиданаоригиналанначинсхватесветидруштвоукомеживе.

Оватемајеизабраназатоштојечаснакомејереализована,по
мишљењуученика,биоизузетноуспешан.

IIПланирањеиорганизацијачаса–Циљевичаса
Образовнициљ:Послеобрадеовенаставнејединицеученицитре-

бадазнајуштајекич,његовебитнеодлике,односпремаврхунској
уметности,гдесесвеиспољавапостојањеиделовањекича,вредност
кичаикаквамујебудућност.

Васпитниифункционалнициљ:Подстицањекритичкогпристу-
пафеноменимамасовнекултуре,разликовањеистинскиходлажних
вредности,развојсамосталностииспособностизамисаонуијезичку
артикулацијусопственогмишљења,развојмисаоногприступатексту,
неговањедијалошкекултуреитолеранције.

Методеиоблицирада:
–Дијалог,усменоизлагање,радсатекстом,раднатабли
–Групни,индивидуалниифронталнирад
Задацизаученике:Утокупрвогчасаученицитребадаодгово-

ренапитањакојасудобилиунапредкаоприпремузачасузнаставне
материјале.Формулацијетихпитањанаведенесууоквирунаставних
материјалакојесуученицикористиликаоприпремузачас.Двегрупе
судобилесамосталнеистраживачкезадатке.Резултатињиховограда
наводеседаљеутекстууоквирунаставногматеријала.
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Задругичасученицисудобилипрактичанзадатакдаприпреме
изложбукичтворевина.

Усаглашеностсанаставнимпланомипрограмом:Наставнаједи-
ницајепредвиђенапостојећимнаставнимпрограмомзаСоциологију.
УкорелацијијесаосталимтемамаизобластиКултуре(масовнакул-
тура,цивилизација,поткултура),каоисаодговарајућимсадржајима
изпредметаФилозофија,Историјауметности,Историја.

Условизареализацијучаса:Умноженинаставниматеријализа
ученике.Учионицаимараспоредклупауобликупотковице,такода
ученицимогунесметанодакомуницирају.

IIIОрганизацијачаса(токчаса)–Општенапомене
Темасереализујеуоквирудвачаса.Напрвомчасуобрађујусе

појамкичаишунда,њиховебитнеодлике,вредност,односпремавр-
хунскојуметностиисл.Надругомсевршипрезентацијакичпредме-
такојесуученицисакупили.

Заобрадутеменапрвомчасуученицисуподељениупетгрупа.
Тригрупесуунапреддобилеодговарајућетекстовезаобрадутемео
кичуишунду.Четвртагрупаједобилазадатакданаправималуанто-
логијустиховасастављенуодновокомпонованихпесама.Петагрупаје
ималадаприпремиприказсадржајаизсветамасовнекултурепосвом
избору:изнекогчасописа,изфилмовакојисеемитујунанашимте-
левизијскимканалима,изнатписананадгробнимспоменицимаисл.

Ученицитребадарадекодкућеугрупамакојесуформиранеу
зависностиодафинитетасамихученика.Групаимасвог„вођу“ко-
јијезадужензакоординацијурадагрупе.Текстовисуизабранитако
дабудуразумљивипросечномученику,даомогућењеговусамостал-
нумисаонуанализу,алидазадовољеиинтересовањабољихученика.
Ученицимогудаанализирајусвенаставнепримерекојисуспремље-
ниилисамоједанкојиимјепосебнозанимљив.Наставникводира-
чунадасвинаставнипримерибуду„покривени“.Узсвакинаставни
примерученицисудобилиипитањанакојатребадаодговоре.Она
представљајуоријентациониоквирзадијалогначасу.Ученицимогу
усменоилиписменодаодговарајунапитања.Питањасуформулиса-
натакодаолакшајуразумевањеоногбитногунаставнимпримерима
иомогућесадржајнудискусијуначасу.Утокудијалогаученицико-
ристенаставнепримерекојисемогупоновоишчитаватиуколикосу
некиделовинејасниилизахтевајудодатнообјашњење.Сценариоча-
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сасадржиимогућеодговореученика,мадатонијенеопходно.Овде
судатичистозатодабиседобиокомплетанувидумогућадешавања
начасу,анеизнеких„катихетичких“побуда.

ПРВИЧАС:Увод–10минута
Тражимоодученикадаизложесадржајечасописаифилмовако-

јисеемитујунанашимтелевизијскимканалима.Постављамопита-
њеоприродитихсадржаја,њиховомквалитету,отомечијаинтере-
совањаонизадовољавају.Штајењиховглавнимотив?Ученицито,
претпостављамо,безвећихпроблемаоткривајуиодговарајунапита-
ња.Краткоуказујемонаопштекарактеристикемасовнекултуреина
актуелносткичаишундакаоњенихбитнихфеномена.Објашњавамо
етимологијуизначењакојаимаречкич:

а)оденглескеречиаsketch,штозначискица.Насталајеседам-
десетихгодина19.векаууметничкимкруговимаМинхена.Кадаби
англоамеричкимкупциманекасликабиласкупа,онибитражилиње-
нускицу.

б)kitschen–гомилатиблатосаулица.
в)kitschen–новнамештајпрерадититакодаизгледакаостар.
г)Указујемоиназначењеречишунд(немачкиSchundзначитри-

це,отпадак).Наводимодасешундодносинаонајдеокичакојисеја-
вљаукњижевности.

(Исписујемозначењаречикичишунднатабли)
Излагањеученикаинаставника
Начинпраћењарадаученика:непосредно
Очекиваниефекти:буђењеинтересовањаучениказарадначасу
Дијалог–30минута
–Питамоученикекојесукарактеристикекича.
Нисковредностваралаштвокојеимапретензиједасепредстави

каоуметничкодело;вишефункционалност,осредњост,наметљивост,
комерцијалност,шароликостисл.(Прецизирамосвеодликекичаиис-
писујемоихнатабли)

–Учемусуразликеизмеђукичаиправеуметности?
Елитнауметностјеоригинална,аутентична,делонадахнутихпо-

јединаца,подстицајназадуховни,мисаонииестетскиразвој.Кичје
репродуктиван,неинвентиван,изазиватренутнаосећања,незахтева
никаквесазнајнепретпоставке,стварајугаауторилишеникреативно-
сти(мадатонијеправило).



Планирањеиприпремањенаставнограда 111

(Теразликеускраћеномобликупишемонатабли)
–Гдесвеможемодауочимоприсуствокичпроизвода?
Ученицидајуодговоренапитањаокичуутуризму.Износеми-

шљењеорекламнимпонудаматуристичкихагенција.Анализирајуат-
мосферуукојојсепрослављаУскрсуБеломдворунаДедињу.Може
лисетојдециистинскипомоћиакоихсесећамосамоједномутоку
године?Штазначикадаполитичариљубедецуприликомсвојихна-
ступа?Далијеитокич?Начемупочиваполитичкикич?Тражимода
пронађуидругепримере.Ученицинаводепримеребанализацијенауч-
нихтеорија,јефтинепопуларизацијеврхунскихкњижевнихдела,кича
уграђевинарствуиархитектури,урелигији,усвакодневномживоту…

Позивамоученикекојисуимализадатакдаприкупестиховено-
вокомпонованихпесамадапрочитајунајзанимљивиједелове.Каква
јевредносттихпесама?Ученициистичудасерадиобаналнимсадр-
жајима,честоивулгарним,којипрелазеграницедоброгукуса.Наво-
дедајеичитавнаступизвођачатаквихпесамауистомстилу.(Ната-
блипишемодајекичуниверзалнифеномен)

–Питамокослушатаквумузику.Заштосеправеогромне,ружне
кућесагипсанимлавовиманакапијама?Заштосечитајуљубићии
вестернромани?Гдеможемотражитиизвореиузрокекича?Дали
бикичпостојаоданемакиччовека?И,обрнуто,далибипостојао
киччовекданемакичпредмета?

Ученициистичупотребузаестетскимуживањемвеликогброја
људикојисулишениуметничкогукуса.Телевизија,биоскоп,спорт,
жуташтампаподстичуизадовољавајупотребељудипросечногобра-
зовања,којинемајунекевишекултурнепотребе.Тосуспољашњи
узроцикича.

–Штајејошдубљи,антрополошки,изворкича?
Ученициистичуидејукатегоричкесагласностисапостојањемкао

таквим.Објашњавамопојамегзистенције,уколикотонисуучилииз
Филозофије,указујемонањенупроблематичност,слојевитост,могуће
односечовекапремасвету.Просечанчовек,малограђанин,мирисеса
постојећим;усоциолошкомсмислутаквогчовеканазивамоконфор-
мистом,усазнајномдогматомилиопортунистом,ауестетскомсми-
слутакавчовекимазаидеалкичкаовредност.Човеккојипроблема-
тизујестварностјенепријатељкича(аивласти)јердоводиупитање
осећајсамозадовољствакојисвакавластшириокосебе.
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–Каквајевредносткича?
Конфронтирамоњиховеодговоре.Штабибилазаменазаестет-

скиживотвеликогбројаљудикадабибилилишеникича?Аопет,мо-
желисекичуповлађиватикаоштосето,нажалост,ичиниумасов-
номдруштву?Ученицисхватајудаодговорнијенималоједноставан.
Завећинуљудикичјеизворестетскогзадовољства,алиможебитии
уводувишиестетскиживот.Далићебитиједноилидруго,тојеувек
истварслободеизбора,алииамбијентаукомечовекживи,којиможе
битивишеилимањеподстицајанзакреативанживот.Вишекултурне
вредностиодувексубилепривилегијамањине,иакојекултураусвојој
битиувекотвореназасвекојиимајуразумевањазањенуузвишенуи
племенитумисију.(Натаблипишемодајевредносткичапротивречна)

–Каквајебудућносткича?
ТражимодаученициупоредесвојемишљењесаставомАбрахама

Мола.Ученициповезујуразвојкичасаразвојемсредставамасовнеко-
муникације,саразвојемтехнологијеиконстатујудакичимабудућност.
Судбинасвихуметничкихделајестедасеумножавајуубезбројкопија,
штоуглобалнимразмерамадајеподстицајкичу.Збогтоганекиаутори
сматрајудакичимаружичастубудућност.Питамоихштамислеотоме.

–Каквајеондасудбинаелитнеуметности?Далићеонаида
љепостојати?

Закључујемодаћеикичиелитнауметноступоредопостојати,јер
свакоодњихимасвојупубликуидруштвенипросторукомеделује.

Методе:Дијалошко-експликативнаметода;методарадасатек-
стом;излагањеученика

Начинпраћењаученика:непосредноикрозњиховебелешке
Очекиваниисходи:максималномисаоноангажовањесвихгрупа

исвакогученикапојединачно.
Синтезаизадатак–5минута
Ученицирекапитулирајуоноштојереченоначасу.Помажеим

табеланакојојсуисписанебитнеодредницесадржајатеме.Настав-
никпомажеусвођењучасанаоноштојеважнозаразумевањефено-
менакича.



Планирањеиприпремањенаставнограда 113

Типчаса: обрада
Обликрада: фронтални
Наставнеметоде: дијалошка,раднатексту
Наставнасредства: уџбеник,презентација
Циљчаса: даученицисхватесоциологијукаонајопштију

наукуодруштву
Задацичаса: анализиратипојмоведруштвенекризе,испоље-

ногискривеногудруштвенимпојавама,машто-
витостоногкопроучавадруштвоиважносткри-
тичкогодносапремадруштвенимпојавама

Уводнидео:
– ступитисаученицимаудијалогкроззахтевдаизнесусвојеми-
шљењеотомештајесоциологија,далиимајунекопредзна-
њеоњој,далисучиталинештоштоприпадасоциолошкојли-
тературиисл.;

– приближитиученицимасоциолошкипланразмишљањакроз
разликовањеличногидруштвеногуједнојдруштвенојпојави,
нпр:незапосленост,осиромашењесредњегслојадеведесетих
годинаунашојземљи,самоубиство,наглобогаћењеделаста-
новништваисл.

Централнидео:
– приближитиученициманастанаксоциологијекаонауке,кроз
напормислилацадапоузорунаприродненаукеобјаснепоја-
веудруштву;

– ОгистКонти„социјалнафизика“;
– најопштијаиосновнадруштвенанаука;
– наукадруштвенекризе,покушајдасеобјаснеузроцидруштве-
неаномијенасталепослеФранцускебуржоаскереволуцијеи
појавоминдустријскереволуције;

Наставнајединица:

СОЦИОЛОГИЈА–НАУКАИНАСТАВНИПРЕДМЕТ
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– РајтМилс–социолошкаимагинација;
– РобертМертон–манифестнаилатентнафункцијадруштве-
нихпојава;

– социологијукарактеришекритичкиприступдруштвенимпо-
јавамаанеидеологизацијаипристрасност;

– самоизкритичкогодносамогуседатисмерницезаконструк-
тивнодруштвеноделовање;

– крозрационалноикритичкоупознавањесвогалиитуђихдру-
штавастварамопогоднеусловезаразвијањетолеранције;

– социологијакаонаставнипредмет:даподстакнекодученика
конструктивнукритичкусвест,даразвијапотребузаупозна-
вањемиспознајомсебеидругихтедакрозпоштовањеразли-
читостинегуједухтолеранције;

Завршнидео:
– упутитиученикенаодломкеоригиналнихтекстовадатеупри-
логуууџбенику;

– датисвојетумачењеследећереченице:„Светнијеоноштоиз-
гледадајесте“.

ПрограмПауерпоинт(PowerPoint)омогућаванаставникуда
својуприпремуприкаженазиду,дапренесеслику,филм,даомогући
ефикаснијукомуникацију.Писанеприпремеуместоприказана
табли,садржепрезентацијукојаученицимавизуализујесâмсадржај.
Примерикојиследеделосуискуснихнаставникакојисукреативно
осмишљавалисвојрадунастависоциологије.

ИзгледтаблеилиПауерпоинтпрезентација:

1.НАЈОПШТИЈАИОСНОВНАДРУШТВЕНАНАУКА
► ЛИЧНОИДРУШТВЕНОУДРУШТВЕНИМПОЈАВАМА
► ДРУШТВЕНЕКРИЗЕ
► СРЕДИНА19.ВЕКА
► СОЦИЈАЛНАФИЗИКА–ОГИСТКОНТ
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3.ПРЕДМЕТСОЦИОЛОГИЈЕ
► ДРУШТВО…
► РЕЛАТИВНОУРЕЂЕНАИТРАЈНАЦЕЛИНАДРУШТВЕНИХПОЈАВА
► ДРУШТВЕНАПОЈАВА:ДРУШТВЕНИОДНОСИ,ДЕЛОВАЊАИПО-
НАШАЊА(ИНТЕРАКЦИЈА–ПОВЕЗАНОСТСАДРУГИМЉУДИМА),
ДРУШТВЕНЕГРУПЕ,ОРГАНИЗАЦИЈЕ,УСТАНОВЕ

4.ПРИСТУППРОУЧАВАЊУДРУШТВА
► МАКРО-СОЦИОЛОШКИ–НАГЛОБАЛНОМНИВОУ(ДРУШТВЕНЕ
СТРУКТУРЕИДРУШТВЕНЕПРОМЕНЕ)

► МИКРО-СОЦИОЛОШКИ–НАНИВОУСОЦИЈАЛНЕИНТЕРАКЦИЈЕ
УНУТАРДРУШТВЕНИХГРУПА,ОРГАНИЗАЦИЈА,УСТАНОВА

5.ЗАДАТАКСОЦИОЛОГИЈЕ
► САЗНАЈНИЗАДАТАК–ЗАШТОСЕЈЕДНАВРСТАДРУШТВЕНИХ
ПОЈАВАУОПШТЕДЕШАВА,ПОДКОЈИМОПШТИМУСЛОВИМА

► ТЕОРИЈСКИКАРАКТЕРАНЕИСТОРИЈСКИ

2.„СВЕТНИЈЕОНОШТОИЗГЛЕДАДАЈЕСТЕ“
► РАЈТМИЛС–СОЦИОЛОШКАИМАГИНАЦИЈА
► РОБЕРТМЕРТОН–МАНИФЕСТНОИЛАТЕНТНО
УДРУШТВЕНИМПОЈАВАМА

► КРИТИЧКИПРИСТУП
► СОЦИОЛОГИЈАКАОНАСТАВНИПРЕДМЕТ
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Типчаса: обрада
Обликрада: фронтални,индивидуални
Наставнеметоде: дијалошка,раднатексту
Наставнасредства: живареч,текст
Циљчаса: даученициизградесвојодноспремасоциоло-

гијикаотеоријскојнауцикрозупознавањење-
ногпредемета;

Задацичаса: упознатисоциолошкисмисаопојмадруштвои
друштвена појава, упознати како социологија
приступапредметусвогпроучавањаикакосеу
сазнајномзадаткусоциологијеиспољавањенка-
рактертеоријскенауке

Уводнидео:
– обновитиосновнепојмовевезанезасоциологијукаоосновну
инајопштијунаукуодруштву;

– подстаћиученикедаизнесусвојемишљењеотомештаједру-
штвокаопредметсоциолошкогпроучавања;

Централнидео:
– упознатиученикекакосеусоциологијитретирапојамдру-
штвакаоосновнипредметпроучавањаовенауке;

– друштво–релативноуређенаитрајна(структуисана)целина
друштвенихпојава;

– друштвенапојава–обухватасведруштвенеодносе,делова-
њаипонашањакаоигрупе,организацијеиустановекојеизте
интеракцијенастају;

– приступдруштвенимпојавамаје:
■макро-социолошки–проучаваглобалнедруштвенеструктуреи

глобалнедруштвенепромене;

Наставнајединица:

ПРЕДМЕТИЗАДАЦИСОЦИОЛОГИЈЕ
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■микро-социолошки–проучавасоцијалнуинтеракцију;
– задатаксоциологије:сазнајни–општиусловидешавањаједне
врстедруштвенихпојаваанеконкретнедруштвенепојаве(за-
штосетепојаведешавају–теоријскенауке);

– степенобјективности–оптерећенсубјективношћуистражи-
вача;

Завршнидео:
– урадитизадаткедатезаанализуиистраживањенакрајулек-
ције;

– анализиратисадржајшемеосновнихсоциолошкихпојмова;

ИзгледтаблеилиПауерпоинтпрезентација:

1.ПРЕДМЕТ,ЗАДАЦИИМЕТОДСОЦИОЛОГИЈЕ
► УТВРЂИВАЊЕИОБНАВЉАЊЕГРАДИВА

1.
► СОЦИОЛОГИЈА ЈЕ ______________ ДРУШТВЕНА НАУ-
КА О ____________________ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ВР-
СТА _________________ И ОДНОСИМА ИЗМЕЂУ
___________________________________________________

► ПРЕДМЕТСОЦИОЛОГИЈЕЈЕ_____________________КАО_________
______________________________________

2.
► ФРАНЦУСКИМИСЛИЛАЦ_______________________ДАОЈЕСОЦИ-
ОЛОГИЈИИМЕИУПОЧЕТКУЈЕОНАЗАЊЕГАПОСТОЈАЛАКАО
„____________________________________________________________“

► ПОСТОЈЕ ДВА СОЦИОЛОШКА ПРИСТУПА ПРОУЧАВАЊУ
ДРУШТВА.ТОСУ:А)________________иБ)_______________

3.
► ОСНОВНИЗАДАТАКСОЦИОЛОГИЈЕЈЕ_____________ЗАДАТАК.
ТОЗНАЧИДАОНАНАУЧНООБЈАШЊАВА____________НЕКА
ДРУШТВЕНАПОЈАВАДЕШАВА.ЗАТОШТООТКРИВАИФОРМУ-
ЛИШЕОПШТЕУСЛОВЕДЕШАВАЊАДРУШТВЕНИХПОЈАВАСО-
ЦИОЛОГИЈАЈЕ__________________ДРУШТВЕНАНАУКА.
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4.
ОБЈАСНИСЛЕДЕЋЕПОЈМОВЕ:
► ДЕТЕРМИНИЗАМ
► ИНДЕТЕРМИНИЗАМ
► ДРУШТВЕНИДЕТЕРМИНИЗАМ
► СОЦИОЛОШКИЗАКОНИ
► ОБЈАШЊЕЊЕ
► ПРЕДВИЂАЊЕ

5.
► МЕТОДОЛОГИЈАЈЕ_________________________КОЈАПРОУЧАВА
_________________.МЕТОДЈЕДНЕНАУКЕЈЕ__________________НА
КОЈИОНАВРШИНАУЧНА________________ИДОЛАЗИДОНАУЧ-
НИХСАЗНАЊА.

► СОЦИОЛОГИЈА,КАОНАУКА,УСВОМИСТРАЖИВАЊУПОДАТКЕ:
а)__________б)__________ив)__________

6.
► ЗАПРИКУПЉАЊЕПОДАТАКАСОЦИОЛОГИЈАНАЈЧЕШЋЕКОРИ-
СТИ____________________________,ЗАСРЕЂИВАЊЕПОДАТАКА
___________________________АЗААНАЛИЗУИТУМАЧЕЊЕПОДА-
ТАКАНАЈЧЕШЋЕКОРИСТИ________________________________

7.
► ОБЈАСНИ ПОЈАМ МАНИФЕСТНЕ И ЛАТЕНТНЕ ФУНКЦИЈЕ
ДРУШТВЕНИХПОЈАВА

► ОБЈАСНИПОРЕКЛОВЕЛИКОГВРЕМЕНСКОГРАСКОРАКАУРАЗ-
ВОЈУПРИРОДНИХИДРУШТВЕНИХНАУКА
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Типчаса: обрада
Обликрада: фронтални
Наставнеметоде: дијалошка
Наставнасредства: уџбеник
Циљчаса: даучениципотпунијеупознајусоцологијукао

друштвенунаукуидаседруштвоидруштвене
појавемогупосматратиизразличитихперспек-
тиватедасутакоинасталеразличитетеоријске
оријентацијеуоквирусоциологије

Задацичаса: даученициуобличесвојепретходнопредзнање
учињеницупостојањаконтинуитетаумислио
друштвуидасоциологијатуимасвојеместо;дасе
елементарноупознајусасадржајемразличитих
теоријскихстановиштауоквирусоциологије

Уводнидео:
– подстаћиученикеданаосновусвогдосадашњегискуствапо-
кушајударазмишљајуоразвојуљудскемислиодруштву

Централнидео:
– историјасоцијалнихтеоријајевеомабогатаисежедоантич-
кихмислилаца

– социологијазатоимабогатупредисторију
– средином19.веказаснивајујевелики,свестраниинтелектуал-
циимислиоци:ОгистКонт,ХербертСпенсер,КарлМаркс

– напрелазу19.и20.векаразвојсоциологијесевезујезамисли-
оцекаоштосуЕмилДиркемиМаксВебер

– усоциологијиразматрањесвакепојединачнепојавеполазиод
општегпогледанадруштвотј.одглобалногтеоријскогпристу-
па(визије,становишта)

– усоциологијијеприсутантеоријскиплурализам(мноштво)

Наставнајединица:

РАЗВОЈСОЦИОЛОГИЈЕИСОЦИОЛОШКЕТЕОРИЈЕ
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– удосадашњемразвојусоциологијепостојетриопштевизије
друштватј.тритеоријскастановишта:

– 1.органско–друштвојецелина(каоједанорганизам)укоме
свиделовифункционишуускладусацелиномкаоимеђусо-
бом(функционализам,структурализам)

– 2.конфликтно–друштвојецелинасупротностикојесесукоб-
љавају(марксизам)

– двамодела:а)спољњихсукобаиб)унутрашњихсукоба
– 3.интеракцијско–друштвојеједансоцијалнипросторукомеје
појединацактерјерступауинтеракцију(мрежаделовања)садру-
гимпојединцима(симболичкиинтеракционизам,феноменологија)

– триразличитатеоријскастановиштаупогледупрактичних
задатакасоциологијекаонауке:

– 1.позитивизам–очувањеипоправљањепостојећегдруштва,
даомогућисоцијалнухармонију

– инсистирасенасличностидруштвасаприродом
– ОгистКонт,ЕмилДиркем
– 2.марксизам–друштвенатеоријајекритичкаанализаими-
саонипутоказпревазилажењадруштвенихсупротности

– КарлМаркс
– 3.историзам–истичесуштинскуразликуизмеђудруштваи
природе

– свакодруштвеноделовањеимасвојунутрашњисмисао,зна-
чењеисоциологијатребадапротумачитазначења(разуме-
вајућасоциологија)

– рационалноразумевањесоцијалногделовањеисторијскихактера
јерсвакаисторијскаепохаимасвојеунутрашњезначењеи
специфичностиитајсмисаотребарационалносхватитиизнутра

– усоциолошкојлитературијепознатакаосоцијалнафеномено-
логија,културниинтеракционизам

– МаксВебер
– савременесоциолошкетеорије

Завршнидео:
– одговоритинанекаодпитањаизуџбеника;
– анализиратииформулисатикоментарупореднесхемеглобал-
нихсоциолошкихтеорија(уџбеник)
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1.РАЗВОЈСОЦИОЛОГИЈЕИСОЦИОЛОШКЕТЕОРИЈЕ
► „ТЕОРИЈАКОЈАНЕДОПУШТАДАСЕПОВЕЖЕСАЧИЊЕНИЦАМА
НИЈЕТЕОРИЈАОТИМЧИЊЕНИЦАМА.“ЂуроШушњићКритикасо
циолошкеметоде

2.СОЦИОЛОГИЈАИМАБОГАТУПРЕДИСТОРИЈУ…
► АНТИЧКАМИСАООДРУШТВУ
► СРЕДЊИВЕК–ДРУШТВОЈЕБОЖЈАТВОРЕВИНА
► АРАБЉАНИ,14.ВЕК(ИБН–ХАЛДУН)
► 15.ВЕКИРАЗВОЈЕВРОПСКЕМИСЛИОДРУШТВУ
► СРЕДИНОМ19.ВЕКАРАЗВИЈАЈУЈЕСВЕСТРАНИМИСЛИОЦИ:
ОГИСТКОНТ,ХЕРБЕРТСПЕНСЕР,КАРЛМАРКС…

3.СОЦИОЛОГИЈАИМАБОГАТУПРЕДИСТОРИЈУ…

ТЕОРИЈСКАСТАНОВИШТА
ОРГАНСКО
ДРУШТВОЈЕ
ЦЕЛИНАУКОМЕ
СВИДЕЛОВИ
ФУНКЦИОНИШУ
УСКЛАДУСА
ЦЕЛИНОМАИ
МЕЂУСОБОМ
(КАООРГАНИЗАМ)

КОНФЛИКТНО
ДРУШТВОЈЕЦЕЛИНА
СУПРОТНОСТИКОЈЕ
СЕСУКОБЉАВАЈУ

–УНУТРАШЊИ
СУКОБИ
–СПОЉАШЊИ
СУКОБИ

ИНТЕРАКЦИЈСКО
ДРУШТВОЈЕ
ЈЕДАНСОЦИЈАЛНИ
ПРОСТОРУКОМЕ
ПОЈЕДИНАЦ
(АКТЕР)СТУПА
УИНТЕРАКЦИЈУ
САДРУГИМ
ПОЈЕДИНЦИМА
(МРЕЖА
ДЕЛОВАЊА)

ИзгледтаблеилиПауерпоинтпрезентација:
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Типчаса: обрада
Обликрада: фронтални
Наставнеметоде: дијалошка,демонстративна(презентација)
Наставнасредства: вербална,уџбеник
Циљчаса: упознатииусвојитисоциолошкипојамнасеља
Задацичаса: – објаснитипотребупросторногорганизовања

људитокомисторије;
– схватитипросторноорганизовањекаопредус-
ловнастанкадруштвенеструктуре;
– указатинадихотомијусело-градупрошлости
иуусловимасавременогдруштваипроцеса
глобализације;

Уводнидео:
– обновитипојамдруштвенеструктуреидимензиједруштвене
структуре

– задржатисенапросторнојдимензијииелементимапросторне
структуре(селоиград)

Централнидео:
– приступитипојмунасељакаодруштвено–просторнимструк-
турама(скупинама)којесувишефункционалнеисложене

– насталесувезивањемпојединацаигрупазанекуодређенуте-
риторијуипредусловсудруштвеногповезивањаљуди

– насељавањеисталностнасеља(насупротномадскомживоту)
предусловсу:

■ друштвеногделовањаи
■ друштвениходноса

Наставнајединица:

НАСЕЉА
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– устаљивањенасељаусловљенојепреласкомсаскупљачке
привреде,ловаириболованаприпитомљавањеживотињаи
земљорадњу(неолитскареволуција)

– направитивезуизмеђуисторијскеподелерадаистварањана-
сеља

– свакадруштвенаорганизацијајеповезанасапросторниморга-
низовањемљудиунасеља

– организација(мрежа)насеља(распоредградова,села,путе-
ва...)честозависиодорганизацијеглобалногдруштва(инду-
стријско,аграрно…)

– одвајањеградаодсела
■ развојподелерада
■ прелазсаплеменскенадржавнуорганизацију
■ градкаосредиштедржавневластиикаотрговински,

управниифинансијскицентар
– разликеизмеђуселаиграда

■ усоциолошкојанализиоверазликепојмовиселоиград
узимајусекаоидеалнитипови

■ полазисеодобележјазакојасепретпостављадабитно
одређујусело–градиживотуњима

■ устварностиграницеизмеђуселаиграданисутакооштре
(урбанизацијаселаирурализацијаграда)

Завршнидео:
– измноштваоногштосуљудиреклиразмишљајућионасељи-
ма,можемонавестидвацитата:

■ М.Шагал(„Мојживот“):„Никаднећусхватитизаштосе
свиљудигомилајунаистимместима,кадаседесетинехиљада
километарапросторапружајулевоидесно.“

■ Шели:„Пакао,тојеградотприликекаоЛондон.“
– датиученициманаувидкњигусоциологаСретенаВујовића

„Градидруштво“
– Задатак:анализиратизаједносаученицимадихотомијусело-

градкористећитабелудатуууџбенику

ИзгледтаблеилиПауерпоинтпрезентација:
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1.НАСЕЉА
► „ДРУШТВЕНО–ПРОСТОРНЕСТРУКТУРЕ
► СЛОЖЕНЕИВИШЕФУНКЦИОНАЛНЕСКУПИНЕ
► НАСТАЛЕВЕЗИВАЊЕМПОЈЕДИНАЦАИГРУПАЗАНЕКУОДРЕЂЕ-
НУТЕРИТОРИЈУ

► ПРЕДУСЛОВСУМЕЂУСОБНОГДРУШТВЕНОГПОВЕЗИВАЊАЉУ-
ДИ

► НАСЕЉАВАЊЕИСТРАЛНОСТНАСЕЉА(НАСУПРОТСКИТНИЧ-
КОМИНОМАДСКОМЖИВОТУ)ПРЕДУСЛОВСУ:
–ДРУШТВЕНОГДЕЛОВАЊА
–ДРУШТВЕНИХОДНОСА

► УСТАЉИВАЊЕ НАСЕЉА УСЛОВЉЕНО ЈЕ ПРЕЛАСКОМ СА
СКУПЉАЧКЕПРИВРЕДЕ,ЛОВАИРИБОЛОВАНАПРИПИТОМЉА-
ВАЊЕЖИВОТИЊАИПОЈАВУЗЕМЉОРАДЊЕ(НЕОЛИТСКАРЕВО-
ЛУЦИЈА)

► СВАКАДРУШТВЕНАОРГАНИЗАЦИЈАЈЕПОВЕЗАНАСАПРОСТОР-
НИМОРГАНИЗОВАЊЕМЉУДИУНАСЕЉА

► ОРГАНИЗАЦИЈА(МРЕЖА)НАСЕЉА(РАСПОРЕДГРАДОВА,СЕЛА,
МРЕЖЕПУТЕВА...)ЧЕСТОЗАВИСИОДОРГАНИЗАЦИЈЕГЛОБАЛ-
НОГДРУШТВА(ИНДУСТРИЈСКО,АГРАРНО)

2.ОДВАЈАЊЕГРАДАОДСЕЛА
► РАЗВОЈПОДЕЛЕРАДА
► ПРЕЛАЗСАПЛЕМЕНСКЕУДРЖАВНУОРГАНИЗАЦИЈУВЛАСТИ
► ГРАДКАОСРЕДИШТЕДРЖАВНЕВЛАСТИИКАОТРГОВИНСКИ,
ФИНАНСИЈСКИ,УПРАВНИЦЕНТАР

3.РАЗЛИКЕИЗМЕЂУСЕЛАИГРАДА
► УСОЦИОЛОШКОЈАНАЛИЗИОВЕРАЗЛИКЕ,ПОЈМОВИСЕЛОИ
ГРАДУЗИМАЈУСЕКАОИДЕАЛНИТИПОВИ

► ПОЛАЗИСЕОДОБЕЛЕЖЈАЗАКОЈАСЕПРЕТПОСТАВЉАДАБИТ-
НООДРЕЂУЈУСЕЛО–ГРАДИЖИВОТУЊИМА

► УСТВАРНОСТИГРАНИЦЕИЗМЕЂУСЕЛАИГРАДАНИСУТАКО
ОШТРЕ(УРБАНИЗАЦИЈАСЕЛАИРУРАЛИЗАЦИЈАГРАДА)
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Типчаса: обрада
Обликрада: фронтални
Наставнеметоде: дијалошка,демонстративна(презентација)
Наставнасредства: вербална,уџбеник
Циљчаса: приближити ученицима социолошки смисао

појма друштвена производња и указати на
важностзасоциологијупознавањаиразумевања
појаваизаконауобластиекономије

Задацичаса: крозпримереизсвакодневногживотаобјаснити
иприближитиученицимазначајисмисаоважних
појмоваизобластиекономијекаоштосу:роба,
новац,облицидруштвенерепродукције

Уводнидео:
– обновитипојампроизводње
– обновитиелементеекономскогделовања

Централнидео:
– упознатипојамдруштвенарепродукцијакаонепрекиданпро-
цеспонављањаобликаекономскогделовања:производња→
расподела→размена→потрошња

– удосадашњемисторијскомразвојудруштвапостојаласудва
основнаобликадруштвенерепродукције:
■ натурални
■ робни

– пружитиприликуученицимадаувидукраткевежбе,наоснову
досадашњегзнањаиусвојенихпојмова,извршеанализуових
обликадруштвенерепродукцијесаследећихаспеката:
■ поделарада

Наставнајединица:

ДРУШТВЕНАПРОИЗВОДЊА–ОБЛИЦИИНОВАЦ
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■ производнеснаге
■ производниодноси
■ расподела
■ размена

– упознатииусвојитипојамроба–производљудскограда(ма-
теријалнодобро,услуга)намењентржишту

– двојакавредностробе:
■ употребнавредност–остварујесеконкретнимрадом
■ вредност–друштвенопризнаторадновремепотребноза

  производњунекогпроизвода–исказујесепрекоапстрактног
  рада

– Законвредности-вредностробепропорционалнаједруштве-
нопризнатомпросечномрадномвременупотребномзапроиз-
водњунекогпроизвода(апстрактанрад)

– Законпонудеитражње–тржишнаценаробеодређенаје
друштвенопризнатимвременомпотребнимзањенупроиз-
водњу

– вредностробе≠цениробе
– упознатииусвојитипојамновац–специфичнаробакојаима
функцијудамерииизражававредностсвакедругеробекао
општиеквивалентуробнојразмени

– облициифункцијеновца:
■ меравредности-цена
■ средствопромета–новчанице,чекови,менице
■ платежносредство–кредит
■ благо
■ светскиновац–националнавалутапризнатакао

  светскиновацнасветскомтржишту(долар)
– социолошкисмисаоновца–свиовиоблициифункцијенов-
цасамосуразличитидруштвениодносивласникаикорисни-
каробе.

Завршнидео:
– одговоритинапитањаууџбенику
– подстаћиразговорофетишкомкарактеруновца
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1.ДРУШТВЕНАПРОИЗВОДЊА
► ОБЛИЦИ
► НОВАЦ

2.ДРУШТВЕНАРЕПРОДУКЦИЈА
► НЕПРЕКИДАНПРОЦЕСПОНАВЉАЊАОБЛИКАЕКОНОМСКОГДЕ-
ЛОВАЊА(П→Р→Р→П)

3.ОБЛИЦИДРУШТВЕНЕРЕПРОДУКЦИЈЕ
► НАТУРАЛНИ
► РОБНИ

  АНАЛИЗАСААСПЕКТА:
► ПОДЕЛЕРАДА
► ПРОИЗВОДНИХСНАГА
► ПРОИЗВОДНИХОДНОСА
► РАСПОДЕЛЕ
► РАЗМЕНЕ

4.РОБА
► ПРОИЗВОДЉУДСКОГРАДА
(МАТЕРИЈАЛНОДОБРО,
УСЛУГА)НАМЕЊЕНТРЖИШТУ

5.ВРЕДНОСТРОБЕ 
УПОТРЕБНАВРЕДНОСТ:
► ЗАДОВОЉАВАКОНКРЕТНУПОТРЕБУ
► ОСТВАРУЈЕСЕКОНКРЕТНИМРАДОМ

ВРЕДНОСТ:
► ИСКАЗУЈЕСЕПРЕКОАПСТРАКТНОГРАДА–ДРУШТВЕНОПРИЗНА-
ТОРАДНОВРЕМЕПОТРЕБНОЗАПРОИЗВОДЊУНЕКОГПРОИЗВОДА

ИзгледтаблеилиПауерпоинтпрезентација:
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6.ЗАКОНВРЕДНОСТИ
► ВРЕДНОСТРОБЕПРОПОРЦИОНАЛНАЈЕПРОСЕЧНОМВРЕМЕНУ
КОЈЕЈЕПОТРЕБНОЗАПРОИЗВОДЊУНЕКОГПРОИЗВОДА(АП-
СТРАКТНИРАД)

7.ЗАКОНПОНУДЕИТРАЖЊЕ
► ЦЕНАРОБЕОДРЕЂЕНАЈЕДРУШТВЕНО(ТРЖИШНО)ПРИЗНАТИМ
ВРЕМЕНОМ

► ВРЕДНОСТРОБЕ≠ЦЕНИРОБЕ

8.НОВАЦ
► СПЕЦИФИЧНАРОБАКОЈАИМАФУНКЦИЈУДАМЕ-
РИИИЗРАЖАВАВРЕДНОСТСВАКЕДРУГЕРОБЕ
КАООПШТИЕКВИВАЛЕНТУРОБНОЈРАЗМЕНИ

9.ОБЛИЦИИФУНКЦИЈЕНОВЦА
► МЕРАВРЕДНОСТИ–ЦЕНА
► СРЕДСТВОПРОМЕТА–НОВЧАНИЦЕ,ЧЕКОВИ,МЕНИЦЕ
► ПЛАТЕЖНОСРЕДСТВО–КРЕДИТИ
► БЛАГО
► СВЕТСКИНОВАЦ–НАЦИОНАЛНАВАЛУТА(МОНЕТА)ПРИЗНАТА
КАОСВЕТСКИНОВАЦНАСВЕТСКОМТРЖИШТУ

10.СОЦИОЛОШКИСМИСАОНОВЦА
► СВИ ОБЛИЦИ И ФУНКЦИЈЕ
НОВЦА САМО СУ РАЗЛИЧИТИ
ДРУШТВЕНИОДНОСИВЛАСНИ-
КАИКОРИСНИКАРОБЕ
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Типчаса: обрада
Обликрада: фронтални
Наставнеметоде: дијалошка
Наставнасредства: вербална,визуелна
Циљчаса: усвајањенаведенихсоциолошкихпојмовакроз

сталну интеракцију са појмовима друштвене
поделе рада, друштвене улоге и положаја,
друштвенихнормииправила

Задацичаса напримеримаконкретнихдруштвенихустановаи
организацијаобјаснитионоштојеусоциолошкој
теоријиизложено

Уводнидео:
– обновитидеоградивазначајанзаразговородруштвенимуста-
новамаиорганизацијама

– елементидруштвенеструктуресудруштвенегрупе,друштве-
неорганизацијеидруштвенеустанове

– подсистемиглобалногдруштва(функционалнаподручја)су:
привреда,политикаикултура

– припадајуфункционалној(хоризонталној)димензијиструкту-
реглобалногдруштва

– утимподсистемимајесконцентрисаноцелокупнољудскоде-
ловањеиподеларадаглобалногдруштва

– функционалнаподручјапроистичуизтрифункцијеглобал-
ногдруштва:производно–репродуктивне,културнеиуправне

Централнидео:
ДРУШТВЕНЕУСТАНОВЕ
– друштвенорегулисаниустаљенначинвршењадруштвеногде-
ловања

– морадапостојискладциљеваунутарустанове
– ковршидруштвеноделовање?

Наставнајединица:

ДРУШТВЕНЕУСТАНОВЕИОРГАНИЗАЦИЈЕ
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– друштвенегрупе,односноњиховиприпадницикаоносиоци
друштвенихулога

– кадаћедруштвенагрупауспешноиефикасноостваритиделат-
ностустановеуоквирукојепостоји?

– самоакојеорганизована
– штазначи„битиорганизован“?
– поштоватинормеиправилакојисуустановљениусвакојоб-
ластиљудскогделовања

ДРУШТВЕНЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
– мрежеулогаиположајакојимасеостварујенекодруштвено
деловање

– карактеришујеписанаинеписанаправилаинорме
– друштвенеорганизацијесупосреднициизмеђудруштвених
групаидруштвенихустанова

– организованагрупа–онакојаобављаустановљенуделатност
придржавајућисеодређенихнормииправила

ТРАЈНОСТЕЛЕМЕНАТАДРУШТВЕНЕСТРУКТУРЕ
– друштвенегрупекојеобављајуустановљенуделатностсупро-
менљиве

– организацијадруштвеногделовањакојесевршиунутарнеке
установејепроменљива

– Установа(друштвеноделовање)којесевршиунутарњејетрајна

Завршнидеочаса:
Пример:ШКОЛА
– друштвенаустанова
– друштвеноделовање:образовањеиваспитање
– носиоциулога:наставници-образовањеиваспитање,руководио-
ци-организацијаиуправљање,ученици-учење,техничкоособље
-администрирање,помоћноособље-чишћење,поправке

– друштвенегрупе:наставници,ученици(овегрупесупро-
менљивогсаставајермогудасемењајуутокусамегодинекао
инапочеткусвакешколскегодине)

– организацијарадашколе:наставничковеће,саветродитеља,
одељењсковеће,одељењскезаједнице,ђачкипарламент
(друштвенегрупекојесуносиоциактивностиунутарњихсу
променљивеалиорганизацијаостајеиста)
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1.ЕЛЕМЕНТИДРУШТВЕНЕСТРУКТУРЕ
► ДРУШТВЕНЕГРУПЕ
► ДРУШТВЕНЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
► ДРУШТВЕНЕУСТАНОВЕ
► ПОДСИСТЕМИГЛОБАЛНОГДРУШТВА(ФУНКЦИОНАЛНАПОД-
РУЧЈА):
– ПРИВРЕДА
– ПОЛИТИКА
– КУЛТУРА

► ПРИПАДАЈУФУНКЦИОНАЛНОЈ(ХОРИЗОНТАЛНОЈ)ДИМЕНЗИЈИ
ДРУШТВЕНЕСТРУКТУРЕ

► УЊИМАЈЕСКОНЦЕНТРИСАНОЦЕЛОКУПНОЉУДСКОДЕЛОВАЊЕ
ИПОДЕЛАРАДАГЛОБАЛНОГДРУШТВА

► ПРОИСТИЧУИЗТРИФУНКЦИЈЕГЛОБАЛНОГДРУШТВА:
– ПРОИЗВОДНО–РЕПРОДУКТИВНЕ
– УПРАВНЕ
– КУЛТУРНЕ

ФУНКЦИЈЕ
ГЛОБАЛНОГДРУШТВА

УСТАНОВЕКОЈЕВРШЕОВЕ
ФУНКЦИЈЕ

ПРОИЗВОДНО-
РЕПРОДУКТИВНА

БИОЛОШКО–РЕПРОДУКТИВНЕ,
ЕКОНОМСКЕ

УПРАВНА ПОЛИТИЧКЕ
КУЛТУРНА –КУЛТУРНЕ

–ЗАБАВНО-РЕКРЕАТИВНЕ

2.ДРУШТВЕНЕУСТАНОВЕ
► ДРУШТВЕНОРЕГУЛИСАНИУСТАЉЕННАЧИНВРШЕЊАНЕКОГ
ДРУШТВЕНОГДЕЛОВАЊА

► МОРАДАПОСТОЈИСКЛАДЦИЉЕВАУНУТАРУСТАНОВЕ
► КОВРШИДРУШТВЕНОДЕЛОВАЊЕ?
► ДРУШТВЕНЕГРУПЕ,ОДНОСНО,ЊИХОВИПРИПАДНИЦИКАОНО-
СИОЦИДРУШТВЕНИХУЛОГА

► КАДАЋЕДРУШТВЕНАГРУПАУСПЕШНОИЕФИКАСНООСТВАРИ-
ВАТИДЕЛАТНОСТУСТАНОВЕУОКВИРУКОЈЕПОСТОЈИ?

► САМОАКОЈЕОРГАНИЗОВАНА
► ШТАЗНАЧИ:„БИТИОРГАНИЗОВАН“?
► ЗНАЧИ:ПОШТОВАТИНОРМЕИПРАВИЛАКОЈИСУУСТАНОВЉЕ-
НИУСВАКОЈОБЛАСТИЉУДСКОГДЕЛОВАЊА

ИзгледтаблеилиПауерпоинтпрезентација:
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4.ТРАЈНОСТЕЛЕМЕНАТАДРУШТВЕНЕСТРУКТУРЕ
► ДРУШТВЕНЕГРУПЕКОЈЕОБАВЉАЈУУСТАНОВЉЕНУДЕЛАТ-
НОСТСУПРОМЕНЉИВЕ

► ОРГАНИЗАЦИЈАДРУШТВЕНОГДЕЛОВАЊАКОЈЕСЕВРШИУНУ-
ТАРНЕКЕУСТАНОВЕЈЕПРОМЕНЉИВА

► УСТАНОВА(ДРУШТВЕНОДЕЛОВАЊЕКОЈЕСЕВРШИУЊОЈ)ЈЕ
ТРАЈНА

5.ПРИМЕРИ 
1.ПРИМЕР:ШКОЛА
► ДРУШТВЕНАУСТАНОВА
► ДРУШТВЕНОДЕЛОВАЊЕ:
► НОСИОЦИУЛОГА:НАСТАВНИЦИ,УЧЕНИЦИ,РУКОВОДИОЦИ,
ТЕХНИЧКООСОБЉЕ,ПОМОЋНООСОБЉЕ...

► ДРУШТВЕНЕГРУПЕ
► ОРГАНИЗАЦИЈАРАДАШКОЛЕ:
► ПРЕДМЕТНО–ЧАСОВНО-РАЗРЕДНИСИСТЕМ
► РАДПОСМЕНАМА,БРОЈОДЕЉЕЊА,ВАНШКОЛСКЕАКТИВНО-
СТИ....

► МЕЊАЈУСЕИГРУПЕУНУТАРШКОЛЕИОРГАНИЗАЦИЈАРАДА
ШКОЛЕАЛИОСТАЈЕШКОЛАКАОУСТАНОВАСАСВОЈОМПРИ-
МАРНОМДЕЛАТНОШЋУ

 2.ПРИМЕР:БОЛНИЦА
► ДРУШТВЕНАУСТАНОВА
► ДРУШТВЕНОДЕЛАЊЕ:

3.ДРУШТВЕНЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
► МРЕЖЕУЛОГАИПОЛОЖАЈАКОЈИМАСЕОСТВАРУЈЕНЕКО
ДРУШТВЕНОДЕЛОВАЊЕ

► КАРАКТЕРИШУЈЕПИСАНАИНЕПИСАНАПРАВИЛАИНОРМЕ
► ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУ ПОСРЕДНИЦИ ИЗМЕЂУ
ДРУШТВЕНИХГРУПАИДРУШТВЕНИХУСТАНОВА

► ОРГАНИЗОВАНАГРУПА–ОНАКОЈАОБАВЉАУСТАНОВЉЕНУ
ДЕЛАТНОСТПРИДРЖАВАЈУЋИСЕПРОПИСАНИХНОРМИИПРА-
ВИЛА
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► ЗДРАВСТВЕНЕУСЛУГЕ:ОЧУВАЊЕЗДРАВЉАЉУДИИСВЕВРСТЕ
ЗДРАВСТВЕНЕПОМОЋИ

► НОСИОЦИУЛОГА:ЛЕКАРИ,ПАЦИЈЕНТИ,МЕДИЦИНСКЕСЕСТРЕ,
ПОМОЋНО–ТЕХНИЧКООСОБЉЕ,РУКОВОДСТВОБОЛНИЦЕ...

► ДРУШТВЕНЕГРУПЕ
► ОРГАНИЗАЦИЈАРАДАБОЛНИЦЕ:
► ОДЕЉЕЊА,СМЕНЕ,СЛУЖБЕ,НАЧИНПЛАЋАЊА,НАЧИНОСТВА-
РЕЊАПРАВАНАЗДРАВСТВЕНУУСЛУГУ…

► МЕЊАЈУСЕГРУПЕУНУТАРБОЛНИЦЕ,МЕЊАСЕОРГАНИЗАЦИЈА
РАДААЛИБОЛНИЦАКАОУСТАНОВАСАСВОЈОМПРИМАРНОМ
ДЕЛАТНОШЋУОСТАЈЕ
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Типчаса: обрада
Обликрада: фронтални
Наставнеметоде: дијалошка
Наставнасредства: вербална,визуелна
Циљчаса: усвајање појма друштвене структуре, њених

елеменатаидимензијакаоњиховесуштинске
повезаностимеђусобомисачовекомкаоноси-
оцемдруштвенихулога.

Задацичаса: даученицикритичкипромишљајудруштвоу
комеживе,дасхватепроцесекојиседешавајуу
оквируекономије,политикеикултуреиактивно
се залажу за сопствене интересе и интересе
другихљуди.

Уводнидео:
– истаћидаћемосекрозобрадупојмадруштвенеструктуреос-
лањатинапојмовекојесмоупозналидосадакаоидаћемоупо-
знатиновепојмовекојићенамбитипотребнииудаљимпро-
учавањимаианализама

Централнидео:
– уобрадипојмадруштвенеструктурепоћићемоодпојмагло-
балногдруштва

– уодређењупојмаглобалнодруштвоистичемоследеће:
■ целинадруштвенихделовањаидруштвениходноса
■ историјски је формирано заједничким животом на

 одређенојтериторији
■ организованојефункционално(хоризонтално)ислојно

 (хијерархијски–вертикално)

Наставнајединица:

ДРУШТВЕНАСТРУКТУРА
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– Структураглобалногдруштва
– свакоглобалнодруштвоимаодређенуструктурукојамудаје
самосталност(аутономију)тј.можедаопстанеифункциони-
шекаоцелина

– реално–свакоконкретнодруштвопостојисамоусарадњиса
другимдруштвима

– Друштвенаструктура
– релативностабилна,трајнаиуређенацелинаодносаизмеђу
елеменатакојијечине

– овиодносиуређенисузаконима,правилимаинормама
– Елементидруштвенеструктуре:

■ друштвенегрупе
■ друштвенеорганизације
■ друштвенеустанове

– Димензиједруштвенеструктуре:
■ функционална(хоризонтална)димензија
■ вертикално–хијерархијскадимензија
■ просторнадимензија
■ временска(историјска)димензија

– Функционална(хоризонтална)димензијадруштвенеструктуре
– испољавасекрозследећеглобалнефункције
1.производно–репродуктивнафункција:
– стварањепотомства
– стварањепроизводазаегзистенцијалнепотребе
– породица,економскегрупе,организације,институције
2.управна(регулативна)функција:
– политичко–правнаи
– морално–обичајнадруштвенарегулатива
– држава,политичкеустановеиорганизације
3.културнафункција
– духовностиидентитетједногдруштва
– установекултуре
– Функционалнаподручјаглобалногдруштва:

■ привреда
■ политика
■ култура

– Проистекласуизнаведенихглобалнихфункција
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– Друштвенаулога
– основнааналитичкакатегоријаупроучавањуфункционалне
(хоризонталне)димензиједруштвенеструктуре

– друштвенаулогајепонашањеиделовањепоунапредутврђе-
нимдруштвенимнормамаиправилима

– Вертикално-хијерархијскадимензијадруштвенеструктуре
– говориопостојањукласно–слојних(статусних)друштвених
неједнакости

– неједнакјеудеоурасподели:
– материјалногбогатства
– друштвенемоћи(власти)
– друштвеногугледа(престижа)
– основниузроковенеједнакостијеубављењуразличитим
друштвенимулогама(најзначајнијајепрофесионалнаулога)

– нисусвепрофесионалнеулогеподједнакозначајнезадруштво
– друштвениположај
– друштвениположај(статус)јеместоувертикалнојструкту-
ридруштва

– овоместосестичебављењемодређеномдруштвеномулогом
– Просторнадимензијадруштвенеструктуре
– територија(природно-физичкиоквир)
– друштвениоквир–пољесоцијалнеинтеракције
– елементипросторнеструктуредруштвасунасеља
– Временска(историјска)димензијадруштвенеструктуре
– свепроменедруштвенеструктуреиспољавајусеувремену
– немаапсолутностатичнихдруштвенихструктура

Завршнидео:
– крозшематскиприказдатнаслајдовимарезимиратипретход-
ноизложеноградивоодруштвенојструктури

– инсистиратидаученици,узпомоћшематскогприказаинастав-
никовупомоћ,изложеовоградиво
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4.ДИМЕНЗИЈЕДРУШТВЕНЕСТРУКТУРЕ
► ФУНКЦИОНАЛНА(ХОРИЗОНТАЛНА)ДИМЕНЗИЈА
► ВЕРТИКАЛНО–ХИЈЕРАРХИЈСКАДИМЕНЗИЈА
► ПРОСТОРНАДИМЕНЗИЈА
► ВРЕМЕНСКА(ИСТОРИЈСКА)ДИМЕНЗИЈА

  ФУНКЦИОНАЛНА(ХОРИЗОНТАЛНА)ДИМЕНЗИЈА
  ИСПОЉАВАСЕКРОЗТРИГЛОБАЛНЕФУНКЦИЈЕ:
  1.ПРОИЗВОДНО–РЕПРОДУКТИВНАФУНКЦИЈА
► СТВАРАЊЕПОТОМСТВА
► СТВАРАЊЕПРОИЗВОДАЗАЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНЕПОТРЕБЕ
► ПОРОДИЦА,ЕКОНОМСКЕГРУПЕ,ОРГАНИЗАЦИЈЕ,ИНСТИТУЦИЈЕ

3.ЕЛЕМЕНТИДРУШТВЕНЕСТРУКТУРЕ
► ДРУШТВЕНЕГРУПЕ
► ДРУШТВЕНЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
► ДРУШТВЕНЕУСТАНОВЕ

1.ГЛОБАЛНОДРУШТВО
► ЦЕЛИНАДРУШТВЕНОГДЕЛОВАЊАИДРУШТВЕНИХОДНОСА
► ИСТОРИЈСКИЈЕФОРМИРАНОЗАЈЕДНИЧКИМЖИВОТОМНАОД-
РЕЂЕНОЈТЕРИТОРИЈИ

► ОРГАНИЗОВАНОЈЕФУНКЦИОНАЛНО(ХОРИЗОНТАЛНО)ИСЛОЈ-
НО(ХИЈЕРАРХИЈСКИ–ВЕРТИКАЛНО)

2.СТРУКТУРАГЛОБАЛНОГДРУШТВА
► СВАКОГЛОБАЛНОДРУШТВОИМАОДРЕЂЕНУСТРУКТУРУКОЈА
МУДАЈЕСАМОСТАЛНОСТ(АУТОНОМИЈУ)ТЈ.МОЖЕДАОПСТА-
НЕИФУНКЦИОНИШЕКАОЦЕЛИНА

► РЕАЛНО–СВАКОКОНКРЕТНОДРУШТВОПОСТОЈИСАМОУСА-
РАДЊИСАДРУГИМДРУШТВИМА

► ДРУШТВЕНАСТРУКТУРАЈЕРЕЛАТИВНОСТАБИЛНА,ТРАЈНАИ
УРЕЂЕНАЦЕЛИНАОДНОСАИЗМЕЂУЕЛЕМЕНАТАКОЈИЈЕЧИНЕ

► ОВИОДНОСИУРЕЂЕНИСУЗАКОНИМА,ПРАВИЛИМА,НОРМАМА

ИзгледтаблеилиПауерпоинтпрезентација:
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  2.УПРАВНА(РЕГУЛАТИВНА)ФУНКЦИЈА
► ПОЛИТИЧКО–ПРАВНАИ
► МОРАЛНО–ОБИЧАЈНАДРУШТВЕНАРЕГУЛАТИВА
► ДРЖАВАИПОЛИТИЧКЕУСТАНОВЕ,ОРГАНИЗАЦИЈЕ

  3.КУЛТУРНАФУНКЦИЈА
► ДУХОВНОСТИИДЕНТИТЕТЈЕДНОГДРУШТВА
► УСТАНОВЕКУЛТУРЕ

5.ДРУШТВЕНАУЛОГА
► ОСНОВНААНАЛИТИЧКАКАТЕГОРИЈАУПРОУЧАВАЊУФУНКЦИ-
ОНАЛНЕ(ХОРИЗОНТАЛНЕ)ДИМЕНЗИЈЕДРУШТВЕНЕСТРУКТУРЕ

► ДРУШТВЕНАУЛОГАЈЕПОНАШАЊЕИДЕЛОВАЊЕПОУНАПРЕД
УТВРЂЕНИМДРУШТВЕНИМНОРМАМА,ПРАВИЛИМА

6.ВЕРТИКАЛНО–ХИЈЕРАРХИЈСКАДИМЕНЗИЈА
► ГОВОРИОПОСТОЈАЊУКЛАСНО – СЛОЈНИХ (СТАТУСНИХ)
ДРУШТВЕНИХНЕЈЕДНАКОСТИ

► НЕЈЕДНАКЈЕУДЕОУРАСПОДЕЛИ:
  ♦МАТЕРИЈАЛНОГБОГАТСТВА
  ♦ДРУШТВЕНЕМОЋИ(ВЛАСТИ)
  ♦ДРУШТВЕНОГУГЛЕДА(ПРЕСТИЖА)
► ОСНОВНИУЗРОКОВЕНЕЈЕДНАКОСТИЈЕУБАВЉЕЊУРАЗЛИЧИ-
ТИМДРУШТВЕНИМУЛОГАМА(НАЈЗНАЧАЈНИЈАЈЕПРОФЕСИО-
НАЛНАУЛОГА)

► НИСУСВЕПРОФЕСИОНАЛНЕУЛОГЕПОДЈЕДНАКОЗНАЧАЈНЕЗА
ДРУШТВО

7.ДРУШТВЕНИПОЛОЖАЈ
► ДРУШТВЕНИПОЛОЖАЈ(СТАТУС)ЈЕМЕСТОУВЕРТИКАЛНОЈ
СТРУКТУРИДРУШТВА

► ОВОМЕСТОСЕСТИЧЕБАВЉЕЊЕМОДРЕЂЕНОМДРУШТВЕНОМ
УЛОГОМ
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8.ПРОСТОРНАДИМЕНЗИЈАДРУШТВЕНЕСТРУКТУРЕ
► ТЕРИТОРИЈА(ПРИРОДНО–ФИЗИЧКИОКВИР)
► ДРУШТВЕНИПРОСТОР–ПОЉЕСОЦИЈАЛНЕИНТЕРАКЦИЈЕ
► ЕЛЕМЕНТИПРОСТОРНЕСТРУКТУРЕДРУШТВАСУНАСЕЉА

9.ВРЕМЕНСКА(ИСТОРИЈСКА)ДИМЕНЗИЈА
ДРУШТВЕНЕСТРУКТУРЕ
► СВЕПРОМЕНЕДРУШТВЕНЕСТРУКТУРЕИСПОЉАВАЈУСЕУВРЕ-
МЕНУ

► НЕМААПСОЛУТНОСТАТИЧНИХДРУШТВЕНИХСТРУКТУРА

10.ФУНКЦИОНАЛНАПОДРУЧЈА(ПОДСИСТЕМИ)
● ПРИВРЕДА ● ПОЛИТИКА ● КУЛТУРА

11.ВЕРТИКАЛНО–ХИЈЕРАРХИЈСКАДИМЕНЗИЈА
► МАТЕРИЈАЛНОБОГАТСТВО
► ДРУШТВЕНАМОЋ(ВЛАСТ)
► ДРУШТВЕНИУГЛЕД(ПРЕСТИЖ)

●МЕСТОУВЕРТИКАЛНОЈСТРУКТУРИ-ПОЛОЖАЈ
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Типчаса: обрада
Обликрада: фронтални
Наставнеметоде: дијалошка
Наставнасредства: вербална,визуелна
Циљчаса: уочавањевезеизмеђудруштвенеподелерада,

својинскиходносаикласно-слојнихразликау
друштву

Задацичаса: повезати теорију са конкретном друштвеном
стварношћу и навести примере друштвених
слојева,својинскиходноса,друштвенемоћи

Уводнидео:
– обновитипојамдруштвенеструктуре
– вертикалнадимензијадруштвенеструктуре(друштвенастра-
тификација)

– стратум(лат.)-слој
– обновитипојамдруштвеногположаја
– узроккласно-слојнихразликаудруштвујепостојањеподе-
лерада

– друштвенаулогакаофункција,очекиванопонашањеидело-
вање

– разговаратиовези:друштвенаулога–друштвениположај(зна-
чајкојидруштвопридајенекојулози)

Централнидео:
– говоритиосвојинскимодносимакрозвезуизмеђупотребаи
поседовањаматеријалнихидуховнихдобара

– својинскиодносисуодносиизмеђуљудинасталиуследпо-
стојањанеједнакихмогућностизадовољењапотребазбогразли-
читихмогућностиприсвајањаматеријалнихидуховнихдобара

– субјекатсвојинејевласник,титулар
– објектсвојинејематеријалноилидуховнодобро
– основнисвојинскиоблици:

Наставнајединица:

РАСЛОЈАВАЊЕДРУШТВА
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1.РАСЛОЈАВАЊЕДРУШТВА
► ВЕРТИКАЛНАДИМЕНЗИЈАДРУШТВЕНЕСТРУКТУРЕ(ДРУШТВЕ-
НАСТРАТИФИКАЦИЈА)

► СТРАТУМ(лат.)–СЛОЈ
► ДРУШТВЕНИПОЛОЖАЈ
► УЗРОККЛАСНО–СЛОЈНИХРАЗЛИКАУДРУШТВУЈЕПОСТОЈАЊЕ
ПОДЕЛЕРАДА

► ДРУШТВЕНАУЛОГА(КАОФУНКЦИЈА,ОЧЕКИВАНОДЕЛОВАЊЕИ
ПОНАШАЊЕ)

► ВЕЗА:ДРУШТВЕНАУЛОГА–ДРУШТВЕНИПОЛОЖАЈ(ЗНАЧАЈКОЈИ
ДРУШТВОПРИДАЈЕНЕКОЈУЛОЗИ)

► СВОЈИНСКИОДНОСИ–ПОТРЕБЕ–МАТЕРИЈАЛНАИДУХОВНА
ДОБРА

■ приватнасвојина
■ јавна(државна,друштвена)
■ групна(колективна,задружна,акционарска)

– својинапремаобликупоседовања
– личнасвојина
– својинанадсредствимазадруштвенупроизводњу
– постојањесвојинскиходносауказујенапостојањенеједнаких
могућностивласникаиневласника(економскамоћ)

– друштвенамоћ
– друштвеноустановљенанеједнакамогућностдоношења
друштвенозначајниходлука

– изворидруштвенемоћи:
– својина(економскамоћ)
– друштвенаулога(функционалнамоћ)
– наслеђениилистечениуглед(статуснамоћ)
– монополназнањеиинформације(технократскаибирократ-
скамоћ)

– масовнекомуникације(манипулативнамоћ)
– физичкасила(природнамоћ)

Завршнидео:
– протумачитиилустрацијеууџбеникуиодговоритинапитања

ИзгледтаблеилиПауерпоинтпрезентација:
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2.СВОЈИНСКИОДНОСИ
► ОДНОСИИЗМЕЂУЉУДИНАСТАЛИУСЛЕДПОСТОЈАЊАНЕЈЕД-
НАКИХМОГУЋНОСТИЗАДОВОЉЕЊАПОТРЕБАЗБОГРАЗЛИЧИ-
ТИХМОГУЋНОСТИПРИСВАЈАЊАМАТЕРИЈАЛНИХИДУХОВНИХ
ДОБАРА

► СУБЈЕКТСВОЈИНЕ(ВЛАСНИК,ТИТУЛАР)
► ОБЈЕКАТСВОЈИНЕ(МАТЕРИЈАЛНОИЛИДУХОВНОДОБРО)

3.ОСНОВНИСВОЈИНСКИОБЛИЦИ
► ПРИВАТНАСВОЈИНА
► ЈАВНА(ДРЖАВНА,ДРУШТВЕНА)
► ГРУПНАСВОЈИНА(КОЛЕКТИВНА,ЗАДРУЖНА,АКЦИОНАРСКА)

4.СВОЈИНАПРЕМАОБЛИКУПОСЕДОВАЊА
► ЛИЧНАСВОЈИНА
► СВОЈИНАНАДСРЕДСТВИМАЗАДРУШТВЕНУПРОИЗВОДЊУ
► ПОСТОЈАЊЕСВОЈИНСКИХОДНОСАУКАЗУЈЕНАПОСТОЈАЊЕ
НЕЈЕДНАКИХМОГУЋНОСТИВЛАСНИКАИНЕВЛАСНИКА(ЕКО-
НОМСКАМОЋ)

5.ДРУШТВЕНАМОЋ
► ДРУШТВЕНОУСТАНОВЉЕНАНЕЈЕДНАКАМОГУЋНОСТДОНО-
ШЕЊАДРУШТВЕНОЗНАЧАЈНИХОДЛУКА

6.ИЗВОРИДРУШТВЕНЕМОЋИ
► СВОЈИНА(ЕКОНОМСКАМОЋ)
► ДРУШТВЕНАУЛОГА(ФУНКЦИОНАЛНАМОЋ)
► НАСЛЕЂЕНИИЛИСТЕЧЕНИУГЛЕД(СТАТУСНАМОЋ)
► МОНОПОЛНАЗНАЊЕИИНФОРМАЦИЈЕ(ТЕХНОКРАТСКАИБИ-
РОКРАТСКАМОЋ)

► МАСОВНЕКОМУНИКАЦИЈЕ(МАНИПУЛАТИВНАМОЋ)
► ФИЗИЧКАСИЛА(ПРИРОДНАМОЋ)
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Типчаса: обрада
Обликрада: фронтални
Наставнеметоде: дијалошка,раднатексту
Наставнасредства: живареч,текст
Циљчаса: усвојитипојамдруштвеногодносауконтексту

мноштвадруштвеногделовањакаоиприпадности
друштвенојгрупипремапореклу

Задацичаса: операционализовати социолошки појам
друштвеногодносакрозконкретнепримереи
помоћиученицимадаформулишусоциолошком
терминологијомконкретандруштвениоднос

Уводнидео:
– обновитипојамдруштвеногделовањаиусловљеностдело-
вањапотребама

– „Радје‚једнина‛самоондакадасепосматраодносчитавељуд-
скеврстепремаприроди,алијеувек‚множина‛кадасепосма-
траунутарродакаоодносизмеђуљуди.“Ј.Хабермас

Централнидео:
– социолошкисмисаодруштвениходносапосматратинарела-
цији:потребе→друштвеноделовање→друштвениодноси

– друштвенаделатностидруштвениоднос
– нужностзаједничкогвршењаделатностиповлачиинужност
успостављањаодговарајућиходноса

– свакојврстидруштвенеделатностисадржајноодговараод-
ређенидруштвениоднос

– друштвениодносимогубитиекономски,породични,поли-
тички,културниитд.асвеузависностиодсадржајадруштве-
неделатности

Наставнајединица:

ДРУШТВЕНИОДНОСИ
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– друштвениодносизависеиодприпадностигрупипремапо-
реклу(породични,класни,етничкиисл.)

– разликаизмеђуодносаделатностииодносанаосновугрупне
припадностипопореклујеуњиховојчврстиниистабилности

– јачисуодносипопореклу
– засведруштвенеодносејезаједничкоданастајууследзадо-
вољењанекељудске,личнеидруштвенепотребеилидасена
основуњихрађајупотребе:потреба→друштвениодносили
друштвениоднос→потреба

– нужностступањауконкретнедруштвенеодносеодређенаје
историјскиформираним:
■ системомодносаудруштву
■ друштвенимзаконима
■ важећимдруштвенимправилимаинормама

– каданебибилоовако,људибибиралидруштвенеодносеукоје
ћеступитипосвојојвољиисвојимсклоностима

– „Чакикадајепојединацтренутносамунекојпросторији,ње-
говопонашањеједетерминисанопрошлимибудућим,потен-
цијалнимодносима,онимштоједоживеоупрошлостиионим
штоочекуједаможедоживетиубудућности.“М.Поповић

Завршнидео:
– Задатак:Набројтедруштвенеодносекојесмодосадаспо-
мињали(ученицитребадасесетенекихододносакојесмо
упознали:својинскиодноси,односиупроизводњи,односирас-
поделе,односиразмене,односипотрошње,односиизмеђуак-
тераинтелектуалногделовања,односиизмеђууправљачаииз-
вршилаца,односиизмеђувласникаикорисникаробе...)
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1.ДРУШТВЕНИОДНОСИ
► „РАДЈЕЈЕДНИНАСАМООНДАКАДАСЕПОСМАТРАОДНОСЧИ-
ТАВЕЉУДСКЕВРСТЕПРЕМАПРИРОДИ,АЛИЈЕУВЕКМНОЖИНА
КАДАСЕПОСМАТРАУНУТАРРОДАКАООДНОСИЗМЕЂУЉУДИ.“

Ј.ХАБЕРМАС

3.ДРУШТВЕНАДЕЛАТНОСТИДРУШТВЕНИОДНОСИ
► НУЖНОСТЗАЈЕДНИЧКОГВРШЕЊАДЕЛАТНОСТИПОВЛАЧИИ
НУЖНОСТУСПОСТАВЉАЊАОДГОВАРАЈУЋИХОДНОСА

► СВАКОЈВРСТИДРУШТВЕНЕДЕЛАТНОСТИСАДРЖАЈНООДГОВА-
РАОДРЕЂЕНИДРУШТВЕНИОДНОС

► ДРУШТВЕНИОДНОСИМОГУБИТИ:ЕКОНОМСКИ,ПОРОДИЧНИ,
ПОЛИТИЧКИ,КУЛТУРНИИТД.АСВЕУЗАВИСНОСТИОДСАДР-
ЖАЈАДРУШТВЕНЕДЕЛАТНОСТИ

► ДРУШТВЕНИОДНОСИЗАВИСЕИОДПРИПАДНОСТИГРУПИПРЕ-
МАПОРЕКЛУ(ПОРОДИЧНИ,КЛАСНИ,ЕТНИЧКИИСЛ.)

► РАЗЛИКАИЗМЕЂУОДНОСАДЕЛАТНОСТИИОДНОСАНАОСНОВУ
ГРУПНЕПРИПАДНОСТИПОПОРЕКЛУЈЕУЊИХОВОЈЧВРСТИНИ
ИСТАБИЛНОСТИ

► ЈАЧИСУОДНОСИПОПОРЕКЛУ
► ЗАСВЕДРУШТВЕНЕОДНОСЕЗАЈЕД-
НИЧКОЈЕ:
1.НАСТАЈУУСЛЕДЗАДОВОЉЕЊА

НЕКЕЉУДСКЕ,ЛИЧНЕИ
ДРУШТВЕНЕ,ПОТРЕБЕИЛИ

2.НАОСНОВУЊИХСЕРАЂАЈУ
ПОТРЕБЕ

► НУЖНОСТСТУПАЊАУКОНКРЕТНЕДРУШТВЕНЕОДНОСЕОД-
РЕЂЕНАЈЕИСТОРИЈСКИФОРМИРАНИМ:

–СИСТЕМОМОДНОСАУДРУШТВУ
–ДРУШТВЕНИМЗАКОНИМА
–ВАЖЕЋИМДРУШТВЕНИМПРАВИЛИМАИНОРМАМА

2.СОЦИОЛОШКИСМИСАОДРУШТВЕНИХОДНОСА
ПОТРЕБЕ→ДЕЛАТНОСТ→ДРУШТВЕНИОДНОСИ

► ПОТРЕБА
↓

ДРУШТВЕНИ
ОДНОС

► ДРУШТВЕНИОДНОС
↓

ПОТРЕБА

ИзгледтаблеилиПауерпоинтпрезентација:
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4.ЗАДАТАК:
НАВЕДИТЕДРУШТВЕНЕОДНОСЕКОЈЕСМО
ДОСАДАСПОМИЊАЛИ:

► ОДНОСИУПРОИЗВОДЊИ
► СВОЈИНСКИОДНОСИ
► ОДНОСИРАСПОДЕЛЕ
► ОДНОСИРАЗМЕНЕ
► ОДНОСИПОТРОШЊЕ
► ОДНОСИИЗМЕЂУАКТЕРАИНТЕЛЕКТУАЛНОГДЕЛОВАЊА
► ОДНОСИИЗМЕЂУУПРАВЉАЧАИИЗВРШИЛАЦА
► ОДНОСИВЛАСНИКАИКОРИСНИКАРОБЕ

► КАДАНЕБИБИЛООВАКОЉУДИБИБИРАЛИДРУШТВЕНЕОДНО-
СЕУКОЈЕЋЕСТУПИТИПОСВОЈОЈВОЉИИСВОЈИМСКЛОНО-
СТИМА

► „ЧАКИКАДАЈЕПОЈЕДИНАЦТРЕНУТНОСАМУНЕКОЈПРОСТО-
РИЈИ,ЊЕГОВОПОНАШАЊЕЈЕДЕТЕРМИНИСАНОПРОШЛИМИ
БУДУЋИМ,ПОТЕНЦИЈАЛНИМОДНОСИМА,ОНИМШТОЈЕДОЖИ-
ВЕОУПРОШЛОСТИИОНИМШТООЧЕКУЈЕДАМОЖЕДОЖИВЕ-
ТИУБУДУЋНОСТИ.“

М.ПОПОВИЋ
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Типчаса: обрада
Обликрада: фронтални
Наставнеметоде: дијалошка,раднатексту
Наставнасредства: живареч,текст
Циљчаса: даученициопојмуетничкезаједницепроми-

шљајууконтекстуусвојенихзнањаодруштвеној
групи

Задацичаса: карактеристике,обележјаиврстеетничкихзајед-
ница–анализиратинапримеримаконкретних
етничкихзаједница

Уводнидео:
– обновитипојамдруштвенегрупе
– којесмодруштвенегрупедосадаупознали
– штаученицизнајуопојмуетничкезаједнице
– којеетничкезаједницепознају

Централнидео:
– етничкезаједницесунајуниверзалнијеглобалнељудскескупи-
неудосадашњојисторији

– усветупостојиоко2000етничкихзаједница
– карактеристикеетничкихзаједница

■ говореједнимјезиком
■ живеназаједничкојтериторији
■ имајузаједничкукултурнуиполитичкуисторију

–обележјаетничкихзаједница
■етничкиидентитет–друштвено–историјскасамосвесто
  заједничкојгрупнојприпадности
■својствозаједнице–солидарност,блискост...
■карактерсамосталности–великеглобалнедруштвене
  скупинекојеимајукарактерсамосталности(имају
  формиранеподсистемепривреду,политикуикултуру)

Наставнајединица:

ЕТНИЧКЕЗАЈЕДНИЦЕ
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■културно-историјскаблискост(анебиолошкосродство
  каокодпородице)
– врстеетничкихзаједница
►етније
– најелементарнијиоблициеничкихзаједница
– родови,братства,племена
►племе
– вишеужихилиширихродоваилибратстава(фамилија)
– племенска,патримонијалнаорганизацијародова
– етничкезаједницепрвихцивилизованихдруштавасу
►народикојисунастали
– кадасевишеплеменавежезаједнутериторију
– кадасепроменеоблиципривређивања
– кадасепроменеоблицивласти
– друштвениусловинастанканарода:
– народједруштвено-историјскатворевинанасталараспадањем
првобитнезаједницеиформирањемкласногдруштва(феуда-
лизам)

– везујесезадруштвенуподелурадакарактеристичнузафеу-
дализамиуједињавањељудиулокалним,провинцијскимгра-
ницам

►народ
– скупинавећегбројаплеменакоја
– живенаистојтериторији(дужипериод)
– створилисузаједничкудржаву
– имајузаједничкукултуру(језик,уметност,веру,обичаје,мо-
рал...)

– друштвеноисторијскиусловинастанка
►нација
– крај18.ипочетак19.века
– прелазаксафеудализманакапитализам
– вишистепенподелерадакарактеристичанзакапитализам
– потребазаповезивањемљудинатериторијиширојодлокалне
– појаваовихдруштвенихфакторадоводидопроменедруштве
ногживотаидруштвенесвестиипојавенационалнесвести
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1.ЕТНИЧКЕЗАЈЕДНИЦЕ
► НАЈУНИВЕРЗАЛНИЈЕГЛОБАЛНЕЉУДСКЕСКУПИНЕУДОСА-
ДАШЊОЈИСТОРИЈИ

► ОКО2000РАЗЛИЧИТИХЕТНИЧКИХЗАЈЕДНИЦА

2.КАРАКТЕРИСТИКЕЕТНИЧКИХЗАЈЕДНИЦА
► ГОВОРЕЈЕДНИМЈЕЗИКОМ
► ЖИВЕНАЗАЈЕДНИЧКОЈТЕРИТОРИЈИ
► ИМАЈУЗАЈЕДНИЧКУКУЛТУРНУИПОЛИТИЧКУИСТОРИЈУ

►нација
– народназаједницанасталапојавомепохекапитализмаитр-
жишниходноса

– формирасенакомпактнојтериторији(националнедржаве)
– народнијезиккористикаокњижевнијезик
– уевропскимоквириманационалниразвојтекаојенеравномер-
нокодразличитихнарода

– најпресеконституишуфранцускаиенглесканација
– затимнемачкаииталијанска

Завршнидео:
– разговорсаученицимаопојавамадеформисаненационалне
свестиувиду

■национализма
■шовинизма

ИзгледтаблеилиПауерпоинтпрезентација:

3.ОБЕЛЕЖЈАЕТНИЧКИХЗАЈЕДНИЦА
► ЕТНИЧКИИДЕНТИТЕТ–ДРУШТВЕНО–ИСТОРИЈСКАСАМО-
СВЕСТОЗАЈЕДНИЧКОЈГРУПНОЈПРИПАДНОСТИ

► СВОЈСТВОЗАЈЕДНИЦЕ–СОЛИДАРНОСТ,БЛИСКОСТ...
► КАРАКТЕРСАМОСТАЛНОСТИ–ВЕЛИКЕГЛОБАЛНЕДРУШТВЕНЕ
СКУПИНЕКОЈЕИМАЈУКАРАКТЕРСАМОСТАЛНОСТИ

► КУЛТУРНОИСТОРИЈСКАБЛИСКОСТ–НЕБИОЛОШКОСРОДСТВО
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5.ДРУШТВЕНИУСЛОВИНАСТАНКАНАРОДА
► НАРОДЈЕДРУШТВЕНО–ИСТОРИЈСКАТВОРЕВИНАНАСТАЛА
РАСПАДАЊЕМПРВОБИТНЕЗАЈЕДНИЦЕИФОРМИРАЊЕМКЛАС-
НОГДРУШТВА(ФЕУДАЛИЗМА)

► ВЕЗУЈЕСЕЗАПОДЕЛУРАДАКАРАКТЕРИСТИЧНУЗАФЕУДАЛИ-
ЗАМИУЈЕДИЊАВАЊЕЉУДИУЛОКАЛНИМ,ПРОВИНЦИЈСКИМ
ГРАНИЦАМА
●НАРОД

► СКУПИНАВЕЋЕГБРОЈАПЛЕМЕНА
► ЖИВЕНАИСТОЈТЕРИТОРИЈИ(ДУЖИПЕРИОД)
► СТВОРИЛИСУЗАЈЕДНИЧКУДРЖАВУ
► ИМАЈУЗАЈЕДНИЧКУКУЛТУРУ(ЈЕЗИК,ВЕРУ,ОБИЧАЈЕ,МОРАЛ,
УМЕТНОСТ...)

6.ДРУШТВЕНИУСЛОВИНАСТАНКАНАЦИЈА
► КРАЈ18.ИПОЧЕТАК19.ВЕКА
► ПРЕЛАЗСАФЕУДАЛИЗМАУКАПИТАЛИЗАМ
► ВИШИСТЕПЕНПОДЕЛЕРАДАКАРАКТЕРИСТИЧАНЗАКАПИТА-
ЛИЗАМ

► ПОТРЕБАЗАПОВЕЗИВАЊЕМЉУДИНАТЕРИТОРИЈИШИРОЈОД
ЛОКАЛНЕ

► ПОЈАВАОВИХДРУШТВЕНИХФАКТОРАДОВОДИИДОПРОМЕНЕ
ДРУШТВЕНОГЖИВОТАИДРУШТВЕНЕСВЕСТИИПОЈАВЕНАЦИ-
ОНАЛНЕСВЕСТИ

4.ВРСТЕЕТНИЧКИХЗАЈЕДНИЦА
●ЕТНИЈЕ

► НАЈЕЛЕМЕНТАРНИЈИОБЛИЦИЕТНИЧКИХЗАЈЕДНИЦА:
► РОДОВИ,БРАТСТВА,ПЛЕМЕНА
●ПЛЕМЕ

► ВИШЕУЖИХИЛИШИРИХРОДОВАИЛИБРАТСТАВА(ФАМИЛИЈА)
► ПЛЕМЕНСКА,ПАТРИМОНИЈАЛНАОРГАНИЗАЦИЈАРОДОВА
► КАДАСЕВИШЕПЛЕМЕНАВЕЖЕЗАЈЕДНУТЕРИТОРИЈУ
► КАДАСЕПРОМЕНЕОБЛИЦИПРИВРЕЂИВАЊА
► КАДАСЕПРОМЕНЕОБЛИЦИВЛАСТИ
► НАСТАЈУНАРОДИКАОЕТНИЧКЕЗАЈЕДНИЦЕПРВИХЦИВИЛИЗО-
ВАНИХДРУШТАВА
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●НАЦИЈА
► НАРОДНАЗАЈЕДНИЦАНАСТАЛАПОЈАВОМЕПОХЕКАПИТАЛИЗ-
МАИТРЖИШНИХОДНОСА

► ФОРМИРАСЕНАКОМПАКТНОЈТЕРИТОРИЈИ(НАЦИОНАЛНЕДР-
ЖАВЕ)

► НАРОДНИЈЕЗИККОРИСТИКАОКЊИЖЕВНИЈЕЗИК
► УЕВРОПСКИМОКВИРИМАНАЦИОНАЛНИРАЗВОЈТЕКАОЈЕНЕ-
РАВНОМЕРНОКОДРАЗЛИЧИТИХНАРОДА

► НАЈПРЕСЕКОНСТИТУИШУФРАНЦУСКАИЕНГЛЕСКАНАЦИЈА
► ЗАТИМНЕМАЧКАИИТАЛИЈАНСКА

7.ПОЈАВЕДЕФОРМИСАНЕНАЦИОНАЛНЕСВЕСТИ
► НАЦИОНАЛИЗАМ
► ШОВИНИЗАМ
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Типчаса: обрада
Обликрада: фронтални
Наставнеметоде: дијалошка
Наставнасредства: вербална,визуелна
Циљчаса: Усвајањепојмакултурекаопојмаукоме

сеизражавачовековасуштина,тј.суштина
мисаоног,духовногбићакојекрозсимболичку
активностпревазилазиприроднудатост.

Задацичаса: Подстаћиученичкумисаонуактивностикроз
дијалогдоћидоразликовањапојмовасимбол
изнактеусвајањепојмасимболакрозанализу
различитихпримера.

Уводнидео:
– обновитипојамкултуреицивилизације
– указатинанеодвојивостпојмакултуреодпојмачовека
– прочитатипокушајеодређењапојмачовекаусветскојлитера-
тури(уџбеникСимболичкикарактеркултуре)

– задржатисенаодређењучовекаикултурекојесудалиЛ.Вајт
иЕ.Касирер

Централнидео:
– „Човекјебићекојестварасимболе.Целинасвихтихсимбола
чиникултуру.“

– Л.Вајт:„Културајенасталакадајенастаочовек...којиможе
даговорииупотребљавасимболе.“

– културасејављакаодругаприрода,својственасамочовеку
– човекјеактивнобиће–овосеиспољавакакоуматеријалној
сфери(нпр.оруђа)такоиудуховној

– унастајањусимболичкихтворевинаучествујецелокупначове-
коваприрода:свест,способности,несвесно,емоције

– појамсимбола
– људсказамисао,пројекцијасмисла,препознатљивогсамочо-
веку,насвечулно–оноштоживотињанеможедасхвати

Наставнајединица:

КУЛТУРАКАОПОЉЕСИМБОЛИЧКЕИНТЕРАКЦИЈЕ
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– тојесмисаокојиимајукњиге,језик,грађевине,песме,слике,мит...
– двострукикарактерсимбола:а)физички,материјални(карак-
терматерије,звук,укус…);б)смисао„сонестране“чулног

– смисаокојисепридајесимболиманемавезесафизичкимсвој-
ствима

– Џ.Лок:„Симболистичусвојезначењетакоштоимгаљуди
произвољнонамећу.“

– запримерсимболаузетикрстирибу
– тражитиодученикадаобјаснезаштосуовосимболи,штазнају
оњиховомзначењу

– помоћиученицимадасхватесмисаоовихсимбола(Ђ.Шушњић,
Симболи)

– човековепотребе:а)заочувањембиолошкогбића;б)тежња
задуховним

– свестосопственојпролазности–покретачпотребезапревази-
лажењемсвогсмртногбића

– победапролазностиимасвојеостварењеусимболимакаошто
су:грандиознеграђевине,књижевнадела,писмо,слике

– појамзнака
– знацисузаменанечегупросторуивременуизначеистошто
иобјекат,појавакојупредстављају:саобраћајнизнак=криви-
на,одронкамена,укрштањесапутемсапрвенством,ублизи-
нишколе....писаклокомотиве,сиренааутомобила=опасност
одлокомотиве,аутомобила;картографскизнаци=објектима
којепредстављају;светланасемафору=радњикојутребаучи-
нитиупростору;знакзарадиоактивнозрачење=присутности
радиоактивнихматерија;

Завршнидео:
– проширитиразговоросимболиманаследећимпримерима:

■ заставе–држава,удружења
■ грбихимна
■ породичнакућа

– навестипримерестатуснихсимбола:кућа,аутомобил,накит
– навестипримереличностикојесусимболнечега:успесиура-
товањуиосвајању,терора,диктатуре,успешнидржавници,
успехауспорту,музичкеуметности,ликовнеуметности...
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1.ЧОВЕК–СИМБОЛ-КУЛТУРА
► ЧОВЕКЈЕБИЋЕКОЈЕСТВАРА
СИМБОЛЕ

► КУЛТУРА ЈЕЦЕЛИНАСВИХ
ТИХСИМБОЛА

Л.ВајтиЕ.Касирер

– универзалнисимболиженскелепоте:Клеопатра,ММ
– биљкекаосимбол:мира,љубави,успеха,краљевскелозе,ба-
ханалија,местаИсусовогпогубљења...

– Задатак:објаснитипојамкултурекаопољасимболичкеин-
теракције

– (подсетитиседајекултураједанодподсистемахоризонталне
димензиједруштвенеструктуре

– тозначидасеуњојобављаспецифичнодруштвеноделањеу
оквирудруштвенеподелерада

– дасупојединциидруштвенегрупеносиоциодређених
друштвенихулога

– дасекрозтоделањеостварујеипросторнадимензијадруштве-
неструктуретј.просторусмислудруштвеногпросторакао
пољасоцијалнеинтеракције

– социјалнаинтеракцијајемогућаиостварујесекрозчовеко-
вусимболичкуактивностаскупсвихтихсимболајекултура)

ИзгледтаблеилиПауерпоинтпрезентација:

ЧОВЕК  СИМБОЛ

КУЛТУРА

2.СИМБОЛ-ЗНАК
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3.СИМБОЛ
ДВОСТРУКИКАРАКТЕР:
► ФИЗИЧКИ,МАТЕРИЈАЛНИ–ДОСТУПАННАШИМЧУЛИМА
► ЗНАЧЕЊЕКОЈЕСУИМЉУДИДАЛИАКОЈЕНЕМАНИКАКВЕВЕЗЕ
САЊИХОВИМРЕАЛНИМСВОЈСТВИМА

4.Ђ.ШУШЊИЋ
► ЦЕОСВЕТСЕВИДИКАОКЊИГАСИМБОЛА
► ЗНАЧЕЊАПОЈАВАСУВАЖНИЈАОДСАМИХПОЈАВА...ПОЈАВНО
НИЈЕБИТНОАОНОБИТНОНИЈЕПОЈАВНО

► ОКОЈЕУСМЕРЕНОНАФИЗИЧКОАДУХНАМЕТАФИЗИЧКО
► ПОЈАМРАЗУМЕМОАСИМБОЛТУМАЧИМО

5.СИМБОЛИИЧОВЕКОВЕПОТРЕБЕ
► МАСЛОВЉЕВАХИЈЕРАРХИЈА
ПОТРЕБА

► ОЧУВАЊЕМБИОЛОШКОГБИЋА,ЧОВЕК
СТИЧЕУСЛОВЗАОСТВАРЕЊЕСВОЈЕДУ-
ХОВНОСТИ

► СВЕСТОСМРТНОСТИ,СОПСТВЕНОЈ
ПРОЛАЗНОСТИ,УЖИВОМСВЕТУИМАСАМОЧОВЕК

► СВЕСТОПРОЛАЗНОСТИЈЕПОКРЕТАЧЧОВЕКОВЕАКТИВНОСТИ
ЧИЈИЈЕЦИЉДАСЕСТВОРИ„НЕШТО“КРОЗЧЕГАЋЕПРОЛАЗ-
НОСТДАСЕПРЕВАЗИЂЕ

► ГРАНДИОЗНЕГРАЂЕВИНЕ,УМЕТНИЧКАДЕЛА,ПИСМО,НАУЧНА
ДОСТИГНУЋА,РЕЛИГИЈА…

► НАОВАЈНАЧИН,УСТВАРАЊУНЕПРОЛАЗНОГ,ЧОВЕКРЕАЛИЗУЈЕ
ПОТРЕБУЗАСАМООСТВАРЕЊЕМСЕБЕКАОСМРТНОГ,ПРОЛАЗ-
НОГБИЋА

ЗА
САМООСТВАРЕЊЕМ

ЗА
УГЛЕДОМ

ЗА
ПРИПАДНОШЋУ

ЗА
СИГУРНОШЋУ

ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНЕ

6.ЗНАК
► ЗАМЕНАЗАНЕШТОРЕАЛНО,КОНКРЕТНОУВРЕМЕНУИПРО-
СТОРУ

► БЕЗДУБЉЕГЗНАЧЕЊА–ИСТИСМИСАОЗАСВЕЉУДЕ
► НПР:КАРТОГРАФСКИЗНАЦИ,САОБРАЋАЈНИЗНАЦИ,СВЕТЛОСНА
СИГНАТУРА,ЗВУЧНЕПОРУКЕ…





ПЕДАГОШКАДОКУМЕНТАЦИЈА

Свеобразовно-васпитнеустановедужнесудаводепедагошкудо-
кументацијуиевиденцијуоученицимаиостваривањусвојихзадатака
ипрограма.Обрасцезавођењепедагошкедокументацијеиевиденци-
је,којиимајукарактерјавнихисправа,прописујенадлежноминистар-
ство.УосновнешколскедокументесвакакоспадаДневникобразов-
но-васпитноградазаразреднуипредметнунаставууосновнојшколи,
каоиДневникобразовно-васпитноградаусредњојшколи,прилаго-
ђенпотребамаизаконскимодредбамакојесеодносенасредњушко-
лу.Напочеткудневниканалазисеупутство.УупутствузаДневник
разредненаставе,пишеследеће:„Евиденцијаобразовноваспитногра-
даводисезасвакоодељењеуосновнојшколи.Дневникје,пресвега,
књигаевиденције,анепланирањерада.Циљевиденцијејеправилан
радуорганизовањуиреализацијипроцесаобразовно-васпитногра-
дауодељењу,каоиконтинуиранопраћењеразвојаиуспехаученика
токомшколскегодине.Дневниксеводиискључивонанивоуодеље-
ња(чистогиликомбинованогоддваразреда).Заправилноствођења
Дневникаодговоранјеодељењскистарешина,којиуписујевећинупо-
датака,апредметнинаставнициисараднициуносеподаткеосвојим
задужењима,односноактивностиматокомпедагошкоградасаучени-
цима.Дневниксенеизносиизшколскезграде,ачувасенабезбедном
местуушколи…Дневниксадржипоглављасапрегледнимрубрика-
мазаадекватнунаменскуевиденцију…Часовирадасепопуњавајуу
складусашколскимкалендаром,премабројунаставнихнедељаине-
дељномдневномоптерећењуученика.Салевестранеуносесечасо-
виредовненаставе,какосуреализованиутокудана,асадеснеостале
активности(допунска,додатна,часовиодељењскогстарешине,оде-
љењскезаједнице…)Изостанциинапоменепопуњавајусенауоби-
чајенначин.УрубрикуНапоменеуносеседогађајикојисуутицали

XI
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наодржавањенаставеилисуодбитногзначајазаобразовноваспит-
нирадуодељењу.Уподтабелунаднустранеуносисенедељнипре-
гледчасова.Недељуовераваодељењскистарешина…Наставнеирад-
несуботеевидентирајусепосебно,унаменскимрубрикама,ускладу
сашколскимкалендаромзатекућугодину…Рубрикенамењенеуно-
шењуоценаученикаразликујусеудневницимаразреднеипредмет-
ненаставе,каоидневницимазасредњушколу.

Матичнакњигајевеомаважаншколскидокументукојисебеле-
жеосновниподациоученикуондакадаупишеодређенушколу,по-
дациоуспехуиизостанциманакрајусвакешколскегодине,каракте-
ристичненапоменекаоиподациоодласкуудругушколуислично.
Подациизматичнекњигесуосновниизворподатакакојисеуносеу
сведочанства,каодокументозавршенојодређенојшколи.Матичну
књигупопуњаваразреднистарешина.Сматраседасуподацикојису
унетиуматичнукњигузваничниидефинитивниизатониједозвоље-
номењатиих.Акодогрешкеипакдође,свакапреправкаморабити
оверенапечатомшколе.

Ђачкакњижицајесвојеврсна„личнакарта“ученика.Уњусеуно-
сеосновниподациоученику:имеипрезиме,датумиместорођења,
гдестанује,косумуродитељиислично.Уђачкукњижицусеуносе
оценеуспехаученикаиизостанци,наполугодиштуинакрајушкол-
скегодине.Осимовихрубриказаоцене,уђачкојкњижициналазисе
ипросторзаевидентирањепохвалаилиевентуалнихдисциплинских
мера(казни)којесупредузетепремаученику,каоинезадовољавајући
успехизпојединихпредметаутокугодине,радиобавештавањароди-
теља(старатеља).Родитељпотписомпотврђуједајеупознатсапода-
цимаоуспехуивладањукојејењеговодетепостигло.

Педагошкадокументацијау21.веку

Задатаксвакогнаставникајестедасвојимкомпетенцијамаосигу-
рапостизањециљеваобразовањаиваспитањаистандардапостигну-
ћа,уважавајућипринципеобразовања,предзнања,потребе,интересо-
вањаипосебнемогућностидететаиученика.Такође,свакинаставник
имаобавезуидужностдаводипрописанупедагошкудокументаци-
ју.Министарствопросветеинаучнотехнолошкогразвојаје2014.год.
сачинилоупутствоисмерницекакосмањитиобимдокументацијеко-
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јунаставникишколаморајудапопуњавају.Уовомдокументу,дато
јестручноупутствоизанаставникеалиизашколе,штапредставља
стварниминимумиукомсмислутребатумачитизаконскаакта,која
прописујуобавезнудокументацију.

Садржајкојиследисаставниједеообукекојасереализујеуокви-
руелектронскогделасеминара„Ефикасновођењепедагошкедокумен-
тације“којисеподкаталошкимбројем197налазиуКаталогу1акре-
дитованихпрограмастручногусавршавањазашколску2016/2017.
годину.АуторисуЖолтКоњаиГоранСтанојевићаустановекојестоје
изаовихпрограмасуЦентарзаунапређењенаставе„Абакус“иОбра-
зовно-методичкицентар„Катедра“.Електронскидеосеминарајена
образовномпорталу:http://www.elektronskiseminari.edu.rs/

Свакинаставникучествујеуглобалном(годишњем)планирању,
затимизрађујеоперативнепланове,планирадопунскуидодатнуна-
ставу,непосредносеприпремазанаставу,водииредовнодопуњује
својпортфолио,стручносеусавршаваиводиевиденцијуотоме.Он
такођеводипедагошкуевиденцијуонапреткусвихсвојихученика.
Унекимшколама,наставницитакођеизрађујуизвештајеорадусво-
јиходељења,разредаилиштампајусведочанства.

Наставникможе,акомутотехничкиусловиомогућавају,дапри-
према,чуваидостављасвупотребнудокументацијууелектронском
облику,штојевеомаолакшавајућаоколностзасвеунаставномпро-
цесу.Данас,урадусвакогнаставникапојединачноаишколекаоце-
лине,вештинаурадунапедагошкојдокументацијијеуправото–ка-
конајједноставнијеинајефикаснијеизрађивати,допуњавати,чувати
иделитисвупотребнудокументацијууелектронскомоблику.Некаод
докуменатакојенаставнициморајудаводеикојипредстављајууиз-
весномсмислу„личнукарту“свакогнаставникасунаставниковпотр-
фолиоипедагошкесвеске.

Портфолио

Портфолиојепоодређеномкритеријумубрижљивоорганизова-
наиразвијеназбиркаразноврснихматеријалакојадајесликуото-
мештанаставник,васпитачилистручнисарадникзнаиможедаура-

1 http://www.elektronskiseminari.edu.rs
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ди,одсликавањеговапостигнућа,професионалноискуство,ставове
иразмишљања.

Портфолиопредстављаосновузанапредовањеуслужбиивреднова-
њераданаставника.Најједноставниначиндаседоброорганизујепорт-
фолиојепортфолиоуелектронскомоблику.Натајначинможемодапри-
кажемосвештосморадили,својепримередобрепраксе,фотографијеи
снимкесарадионицаичасова,ученичкерадове,својепрезентацијеисл.

Минимумкојибисвакипортфолиотребалодасадржиобухвата
имеипрезименаставника,образовање,академскутитулу,радноместо,
радноискуство,испитзалиценцу,познавањестраногјезика,инфор-
матичкекомпетенције.Уколикостенапредовалиуслужбиииматене-
коодзакономпрописанихзвања,итојепотребнонавести.Упортфо-
лиутребадасенађеисписаксвихакредитованихинеакредитованих
програмастручногусавршавањакојејенаставникпохађао,учешћеу
пројектима,објављенирадови,наградекаоисписакобласти(компе-
тенција)укојиманаставникнамеравадасеусавршава.

Педагошкесвеске

Педагошкадокументација(популарнијеназванапедагошкасве-
ска)подразумеваличнунаставниковуевиденцијукојасадржиподатке
одзначајазарадсаученицимаињиховонапредовање.Оваврстадо-
кументацијеможебитииуелектронскомоблику.Постојимногораз-
личитихформианаставниктребадаодабереонукојанајвишеодго-
вараспецифичностимањеговогпредмета,ученицимаињемусамом.

Онлајнсистемизаскладиштењеподатака

Гдеускладиштитипедагошкудокументацијунаинтернету?
Постојивеликибројбесплатнихмогућностизаскладиштењепо-

датакапедагошкедокументацијенаинтернету.Несамодајеомогу-
ћеноотпремање(upload)докуменатанаинтернетињиховомењање
заједносасарадницима,већсеинсталацијомодговарајућеапликаци-
јекреирадиректоријум(folder)нараднојповршинирачунараилимо-
билномуређају(лаптопу,таблету,мобилномтелефону)иомогућава
сесинхронизацијадатотека(files)измеђукреираногдиректоријумаи
складиштанаинтернету.
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DropBox

Дроп-бокс(енгл.DropBox)јепопуларанмеђусистемимазаскла-
диштењеподатаказатоштојепоуздан,лакзаупотребуибрзосеподе-
шава.КреирањемналоганаДроп-боксуседобијаиницијалних2GB
простора.СамимпроласкомкрозУпутствозапочетнике(енгл.Get
tingStartedtutorial),добијаседодатних250MB.Укључивањемауто-
матскоготпремањасликанабилокојојмобилнојапликацијидобијасе
додатних3GBпростора.По500MBзасвакупрепоруку,тј.засваког
пријатељакомепрепоручитеикојикреираналогиинсталираДроп-
боксапликацију,до32препоруке,тј.до16GBпростора.

Фајловимасеможеубилокомтренуткуприступити:
–изпретраживача,прекоДроп-боксвеб-сајта,
–изапликацијасараднеповршинезаВиндоувс(Windows),Мек

(Mac)иЛинукс(Linux)или
–измобилнихапликацијазаиОС(iOS),Андроид(Android)и

Блек-бери(BlackBerry)

OneDrive

Ван-драјв(енгл.OneDrive)пређашњиСкај-драјв(енгл.SkyDri
ve)јеМајкрософтовсервисзаскладиштењеподатака.Корисници
Виндоус8,8.1и10оперативногсистемавећимајуВан-драјвуграђен
уоперативнисистем.

Можесекориститидиректнонавеб-серверу,алипоредтогапосто-
јиимогућностпреузимањадесктопапликацијезаВиндоус,Андроид,
иОС,Виноус-фон(енгл.WindowsPhone)иИкс-боксапс(енгл.Xbox
apps).Мадапостојеапликацијеизадругеуређаје,Вандрајвјепресве
ганамењенВиндоускорисницима.

НаВан-драјвусемогучуватибилокојитиповидатотека(слике,
видео,документи),аможеимсеприступитисабилокограчунараили
мобилногуређаја.НајвећапредностВан-драјвајењеговаблискапове-
заностсаМајкрософт-офиспрограмима(енгл.MicrosoftOfficeappli
cation)Ворд,Пауер-поинт,Ексел(енгл.Word,PowerPoint,Excel).Са
Ван-драјвомпрактичнодобијамобесплатнионлајнпрограмскипакет
којислужизапрегледиуређивањедокуменатауоквирупрограмског
пакета.
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Ван-драјвпросторуприступамопомоћуМајкрософтналога,
тј.имејладресеилозинкекојукористимозапријављивањенасер-
висекаоштосуХотмејл(енгл.Hotmail),Лајв(енгл.Live),Аутлук
(Outlook)илиМесинџер(Messenger).Дакле,свакокоотвориХотмајл,
ЛајвилиАутлукимејлналогаутоматскидобијасвојВан-драјвпро-
стор.

Оникојикористе,нпр.Џи-мејл(енгл.Gmail)илибилокојидру-
гимејлналогтакођесемогупријавитизастицањеМајкрософтнало-
гасатекућомадресомкојукористе.

Преузимањемсаадресеhttps://onedrive.live.com/about/enus/dow
nload/иинсталацијомапликацијеВан-драјвзаВиндоуснарачунару
креирамодиректоријум(енгл.Folder)Ван-драјвкојијесинхронизо-
вансапросторомнаинтернету.ТозначидасвештосеналазинаВан-
драјву,јавићесеиуовомфолдеру,каоисвештокреирамоиликопи-
рамоуовајдиректоријум,појављујесенаВан-драјвугдемуможемо
приступитисасвихосталихуређајанакојесмоинсталиралиодгова-
рајућуапликацију.

КаоикодДроп-бокса,можемобиратидалижелимодасинхро-
низујемосвефолдереифајловесаинтернета,саониманарачунару.

GoogleDrive

Гуглдиск(енгл.GoogleDrive)јенаследникалатаГуглдокументи
(енгл.GoogleDocs).СаГуглдискомседобијауређивачтекста,аплика-
цијезаизрадутабела,презентација,упитника,каои15GBбесплат-
ногпросторанаинтернету–штојетренутнонајбољапонуда.

СамимкреирањемЏи-мејлналогадобијасеприступГуглдиску.
Настранициwww.drive.google.comизабересе„ИдиуГуглдиск“.Уко-
ликоиматеЏи-мејлналог,упрозорукојисеотварапотребнојеприја-
витисесаЏи-мејлпараметрима.

НаГуглдискусемогуотпремитислике,видеоматеријали,
документи,итд…Уиницијалних15GBулазиипросторзаГугл
електронскупошту(енгл.Googlemail),фотографијеотпремљенена
Гуглфотографије(енгл.GooglePhotos)каоидокументикојисекреи-
рајудиректнонаГуглдиску.

Датотекамасеможеприступитикласичнопрекоинтернетпре-
гледача,мадасеизмеђуосталихпрепоручујеГуглХром(енгл.Google
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Chrome)застабилнијирадизбогдодатнихопцијанпр.отпремањеце-
лихдиректоријума.

Могућејеинсталиратииапликацијузараднуповршину,усвр-
хуманипулисањадатотекамадиректноизфајл-системарачунара.
Датотекенараднојповршиниинаинтернетусеаутоматскисинхрони-
зују.Каоидругиоваквисервиси,ГуглдискимаапликацијезаиОСи
Андроид,такодаседатотекамаможеманипулисатиипрекотелефона.

ГуглдискимауграђениОфис-пакеткојимсемогуотваратииме-
њатидокументи,табелеипрезентације,чакиакосукреираниудру-
гомпрограму.

ИкодГуглдиска,каоикодДроп-боксаиВан-драјвафункциони-
шепребацивањефајлованаинтернетпревлачењемупрозорпретра-
живача(енгл.draganddrop)чимеседатотекеаутоматскиотпремају
наинтернет.

Гуглапликације

Најједноставнијиинајраспрострањенијисистемкојисеможеко-
ристити,несамоуобразовањувећимногоширесуГуглапликаци-
је.ИакоречГуглуглавномасоциранаинтернетпретраживач,заправо
представљаамеричкумултинационалнукомпанијукојасебависер-
висимаипроизводиманаинтернету.

ПрвикораккакоришћењубројнихмогућностикојеГуглапликаци-
јенудејекреирањеналога.Премастатистикама,Гуглјеимаовишеод
милијардуактивнихкорисникаимејлналогаусветууфебруару2016.

Тојеједанодразлогазаштосепрепоручујеовај,анедругисер-
виси.Већинанаставника(иученика)имавећотворенГуглналог,али
нисусвиупознатидасвојналогмогукориститииудругесврхе,ане
самозаразменупорукапрекоимејла.
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КакокориститиГуглдискзаефикасновођењепедагошкееви-
денције?

Гуглдиск

Свакинаставникилистручнисарадникћесесложитисатимда
јенеопходноводитипедагошкудокументацијууврловеликомобиму.
Гуглдискјеврлопогодноместозатаконешто.Акопоставитесавпо-
требанматеријалнасвојдиск,азатимсвојеплановеиизвештајеподе-
литесапедагошкомслужбомшколе,наједноставанначинстесвадо-
кументаучинилисебиувекисасвакогместадоступним,азавршили
стеидеошколскихобавезакојесеодносенапедагошкуевиденцију.

Можетебиратисакимћетеделитиматеријале,директороми/или
педагогом,тимовима,стручнимвећимаиликолегамаатакођебирате
далионивашематеријалемогусамодавидеилиидауређују.

Применановихтехнологија

УоквируРадионицеопримениновихтехнологија2,одржане7.
фебруара2017.године,ДејанЉубојевићјетежиштерадионицепоста-
вионатехнолошкиоплемењенојпракси,аненаприменитехноло-
шкихрешењапосвакуцену.Основнеидејесу„Инспирацијаиинфор-
мација“,сапосвећивањемпажњесвимкључнимсегментиманаставе:
припреми,разради,имплементацији,оцениипроцени,тедаљена-
доградњенаосновуоцењеног.Обликовањесазнањауоквирутеорије
конверзацијеможесепредставитиуследећиметапама:

Формекогнитивногучења:
Читај,гледајслушај
Формакогнитивногучењапутемчитања,гледањаилислушања,

илипутемпраћењаводичајевероватнонајзаступљенијаформауче-
њауформалномконтексту.Ученикилистудентсеактивноангажу-
јесапрезентацијом,апредавачподржаваиохрабрујењиховупажњу
изаинтересованостпутемадекватногорганизовањаипредстављања
идејаиинформација.

2 ДејанЉубојевић,LearningDesign,РадионицаодржананаФилозофскомфакултетуу
НовомСаду,7.фебруара2017.године.
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Истражуј
Формакогнитивногучењаодвијасепутемистраживања,читањаи

ослањањанакритичкоразмишљање,дабиодговорилинапитањеили
решилизадатипроблем.Учењепутемистраживањазахтевадасесту-
дентимаодредифокусњиховогистраживања,ресурсиипредлогме-
тодерада.Истражујформасеодносинаактивносазнавање(учење)
потребнодаупотпуниучење.Ресурсиуовомсмислумогудаукљу-
чеипредавача,алисепретежномислинакњиге,научнерадове,изве-
штајеиразнедигиталнересурсе.Улогапредавачаједаосигурадасу
потребниресурсидоступни,дајефокусистраживањајаснодефини-
сан.Радубиблиотеци,илисауџбеникомсунекеодпознатијихформи
учењапутемистраживања;истотакорадсаонлајнресурсима,елек-
тронскимбиблиотекамаисистемимасапретраживањедабисеобез-
бедилопредзнањезарадсаелектронскимархивама.

Дискутуј
Формакогнитивногучењаукојојученициистудентиучепутем

међусобногдијалога,идијалогасапредавачем.Учењепутемразгово-
раомогућујетзв.социјално-конструктивистичку(енг.SocialConstru
ctivist)формусазнавања.Оваформапрепознајезначајивредностикоје
проистичуизсоцијалногаспектасазнавања.Студентимасезадатема
којуоникроздискурсивнипроцесобрађујуописујућииартикулишу-
ћивластиторазумевањеислушајући,коментаришући,идоговарају-
ћиидејасаостаткомгрупе.Улогапредавачаједаводиифокусиради-
скусију,дапредложисврсисходнијуформу:дебатуилидијалог,ида
осигурадасестудентикритичкиосврнунанаучено.

Практикуј/Вежбај
Формакогнитивногучењаукојојстудентиучепутемпрактичног

деловањауправцузадатогциља,честорадитестирањаспособностида
применетеоретскознање.Учењепутемпраксе,илиискуства,јекључ-
нодабисетеоретскознање’уземљило’упракси,илидабисеприме-
њивањеупраксиупотпуностиразумело.Студентидобијудаизврше
задатакунекомзадатомконтексту,азадатакиконтекстсутакоорга-
низованидадопринесуповезивањутеоретскихконцептакојитребада
сенауче.Улогапредавачаједаобезбедидацелокупнапрактичнаак-
тивностбудестварноповезанасатеоријом,дасустудентиадекватно
мотивисанидаповежупрактичнуактивностсатеоријом,тедадоби-
јуповратнуинформацију,илиизконтекстаукомсепрактичнаактив-
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ностобавља,илиодпредавача,дабиимсеомогућилодасекритички
осврнуипродубењиховотеоретскознањеидабимоглидапобољша-
јусвојупраксу.

Сарађуј
Формасазнавањапутемсарадњеподразумеваучењеупаровима

илиумалимгрупамадабипроизвели/направилинекипроизвод.Са-
знавањекрозСарадњуспајасоцијалноучењесаискуственимучењем
(Практикуј)илиистраживачкимучењем(Истражи).Производучења
крозсарадњуможедабудеизвештај,илиизрадарешењазадатогпро-
блема,илиелаборацијазадатетемеилирешења.Вредностовогпри-
ступајеутомештосадрживредностисвихосталихприступа.Ова
формасазнавањејеускоповезанасаформомНаправи/Изради.Педа-
гошкекарактеристикеовеформесу:Предавачдефинишециљкојисе
постижекрозсарадњу,путемдискусијеимеђусобнихпреиспитивања
идејаи’прототипа’упроцесупостизањациља.Повратнаинформаци-
ја,илиоценаједеломуочигледномуспеху/неуспехуупостизањуци-
ља,иупроценииоценикојупредавачдâувезиквалитетаизрађеног
исамогпроцесаизраде.Предности:поштосадржисвеосталеформе,
њиховепредностисусадржанеиуовојформи,адодатнапредностје
уомогућавањутимскоградаиискуствакојетимскирадсадржи.Ма-
не:манесадржанихформиуовојформисуприсутне,адодатнамана
јеузависностиодобромтимскомраду.

Направи/Изради
Формакогнитивногучења,студентиучепутемизраденечега(нпр.

писаногтекста,конструкцијеилиприредбе).Учењепутемизрадеод-
носисенаактивностиукојимастудентпоказујепроизводнаученог.
Овојетипичнопутемизрадеесеја,извештајаилидизајна,итд.Ова
формаипроцескојијепрати,требалобидаомогућеученицимаисту-
дентимадаконсолидујуштасунаучили,честокрознеколикотема,и
повежутеоријусапраксом.Учењепутемовеформебитребалодаје
многозанимљивијеисавишесатисфакцијезастудентенегообично
вежбање.Крозсинтетисањесвојихидејадабиихартикулисалиили
изразилинаучено,студентибитребалодабудупонуканиимотиви-
санидасеосврнунаразумевањенаученог.Очекујеседасестуденти
крозсазнавањеуовојформипопотребиучеиудругимформама,као
штосуистражуј,практикуј,дискутуј.



НАСТАВНИКСОЦИОЛОГИЈЕ–
ОДЕЉЕЊСКИСТАРЕШИНА

Васпитнотелобезпедагошкевере
јетелобездуше.

ЕмилДиркем

Радушколи,довешћепрофесорасоциологијеуситуацијуда
обављаитаквепословезакојенијебиоприпреманутокусвог
примарногобразовања.Ивећинаосталихпрофесоратекушколипочне
даобављанизактивностикојесуновинауњиховомпрофесионалном
радуасвакодневицасушколскогживота.Многи,вероватно,приступају
тимпословимапонекаквојинтуицијиамождачакипосећањуна
својеђачкеданеипонашањесвојихпрофесора.Сатомпрепреком
недовољногпознавањаначинаобављањашколскихобавеза,нарочито
онихваннаставногкарактера,срећесевећинапрофесора.Питање
јеколикотепословепознајуистаријипрофесориалијенањиховој
страниискуствоивремепроведеноушколи,штонаравно,нијеине
морабитигарантквалитетнограда.

Једанодтаквихпословаваннаставногкарактерајеиодељењско
старешинство.Усвакодневномживотушколенијепосвећенадовољна
пажњаовомделунаставничкогпозиваштојепоследица,пресвега,
системскогодсустваприпременаставника,пресвегапредметне
наставе,запозивнаставника,тј.зарадушколи.Самимтим,много
тогаурадунаставникајепрепуштеноинтуицији,таленту,личној
одговорностиипроцеништојенепоузданослонацквалитетног
радашколеипотврданеопходностиистинскепрофесионализације
наставничкогзанимања.

Којеодељењскистарешина?УЗаконуоосновнојиЗаконуо
средњојшколи,затимустатутусвакешколепрецизнојеодређеношта

XII
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обухватапојамодељењскистарешина.Одатлесевидиданаставник,
уулозиодељењскогстарешине,водипедагошки,организационо
иадминистративноодељењекојемујеповерено.Осврнимосена
следећезапажање:„Усвакодневнојпраксивећинаодељењских
старешинасвојуулогусводиначистоадминистративнуфункцију…
Улогаодељењскогстарешинејепримарноваспитнеприроде.Сам
термин'старешина',наслеђенјеизпедагошкетрадицијеитребага
схватитиусавременомипримењеномзначењу.Данассенерадио
старешиникаоауторитативнојихијерархијскинадређенојличности,
већоруководиоцу,координаторуилицукојеканалишеиусмерава
целокупниваспитнирадуодељењу“(Трнавац,2005:111).

Аштајеодељење?Одељењеје„релативносталнаскупина
ученикакојуобучаваједаннаставникилинаизмјениценеколико
наставника…“(Педагошкаенциклопедија2,1989).Унашојшколи,
одељењејеосновнаорганизационајединицаобразовно-васпитнограда.
Уформалномсмислу,одељењасеформирајунапочеткусвакогновог
циклусаобразовања.Унашојосновнојшколи,одељењасеформирају
напочеткупрвогипетогразредааусредњојшколинапочетку
средњошколскогобразовањаиосновнасврхањеговогпостојањаје
остварењеобразовно-васпитнихциљевашколе.„Поштоситуациони
покретачиинтеракцијеушколскомодељењунеделујустихијнонегосу
саображениунапредутврђенојиуглавномобавезнојформи,школско
одељењејеформалнамалагрупа“(Хавелка,1980:45).Међутим,
формираноодељењенијесамоподутицајеморганизованогшколског
животаираданегоиподутицајемнизанеформалнихчинилаца.Зато
сесвакошколскоодељењеупоредоразвијаикаонеформалнамала
група.Уствари,текформираноодељењеученикапредстављаскуп
а„временомћеизтогскупаученикаизрастигрупаиликолектив
каоједнавишеилимањеиздиференциранасоцијалнопсихолошка
структура.Какваћесегрупаразвитиизтогскупа…зависићеод
деловањамногихчинилацакојисупретходилиформирањугрупеи
којисејављајуутокуњеногразвоја“(Хавелка,1980:45).Нашеје
мишљењедајеједанодтихчинилацаиодељењскистарешина.
Зашто?Затошто„групанастајетеккадамеђучлановимаскупадођедо
сврсисходнеинтеракције…Највишистепенинтеракцијејављасетек
ондакадачлановискупа(групе)имајузаједничкициљ…Заједнички
циљје,дакле,онајкојемсвичлановигрупетежеикојије,кадаје
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постигнут,уистојмериприступачансвакомчланугрупе.Такавстепен
сврсисходностијерезултатразвојагрупеиреткосесрећекодгрупа
чијиразвојтекпочиње“(Хавелка,1980:43).

Већинапрофесорасвојимученициманеприступасааспектанеког
општегциљасредњошколскогобразовања,који,наравноукључује
иваспитнициљ.Пачакиакоје(каоштоијесте)тајциљнаписану
школскимдокументимакаоионимкојасеодносенашколу,неможе
серачунатисамонаефикасностодлукаипрописа.„Идеалсене
постављадекретом,потребноједаонбудесхваћен,вољен,жељенод
свихонихчијијезадатакдагаостваре“(Диркем,1981:98).Овојеу
ускојвезисапрофесионалномотвореношћузаприхватањеновинау
наставномраду,заличнимусавршавањемимењањемиприменуистог
усопственомраду.Свеовоподразумеваразмишљањеообластисвог
професионалногделовањаиоблицимасвогпонашања.Ијединона
тајначинизлазисеизколотечине„већвиђеног“,устаљеног,безброј
путапоновљеног.„Размишљањеје,свакако,природнипротивник,
рођенинепријатељрутине“(Диркем,1981:94).Утомконтексту,улога
одељењскогстарешинејављасекао„креација“самогпрофесоракоме
јестарешинствоповерено.

Оваулогаможебитисведена,например,самонаоправдавање
ученичкихизостанака.Али,онаможебитиреализованаитакодау
центарставиученикеиваспитнициљсредњошколскогобразовања,
координацијуиповезивањеваспитнихутицајасвихучесника
образовно-васпитногпроцеса,уочавањеикориговањепропустакоји
сеутомсистемујављајуасвеуциљустварањатаквихљудичијеће
особинебитиприхватљивенесамозасадашњостнегоизабудућност.
Овакавприступулозиодељењскогстарешинеможемосрестисамокод
онихпрофесоракојиипремасебиимајуистистав:самокритичност,
отвореносткановом,спремностзамењањем,усавршавањеми
уношењемновинаусвојупедагошкупраксу.Саовимјепотребно
упознатипосебномлађепрофесорекојисунапочеткупрофесионалне
каријеренебилиимовакавфлексибиланприступиспремностна
„улагање“постаоопредељењеуњиховомприступуученицима.У
противном,дешаваћесе„дасенаставникчестосачуђењемпита
чемуслужиикудаодлазењеговинапори;онневидијаснокакосе
његовефункцијеспајајусавиталнимфункцијамадруштва“(Диркем,
1981:99).
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Досада,утрадиционалнојнастави,најзаступљенијаинајвише
развијанаулогабилајепредавачка.Међутим,саразвојемконцепта
педагошкекомуникацијеговорисеопотребиосвајањановихулога
одстраненаставника.Педагошкакомуникацијасеодређујекао
„размјенапорука,каоиуспостављањеодноса,споразумијевање,
средстваиначинопхођењамеђуучесницимаупроцесуучења
ипоучавања“(Сузић,2003:254).Утомконтексту,одмноштва
наставникових улога, одељењском старешини би требало
приближитисмисаотаквихулогакаоштосу:„…наставниккао
васпитач,наставниккаокоординатор,наставниккаокреаторнових
интерперсоналниходноса,наставниккаоградитељемоционалне
климеуодељењу…“(Сузић,2003:255).

Сматрамодајепотпунонереалноочекиватиданаставници,
ииначенедовољноприпремљенизарадушколи,безпроблема
испунеовакозахтевнозамишљенуулогуодељењскогстарешине.Али,
наставницисуфундаменталниљудскиресурскојимшколарасполаже
иморасеинтензивиратињиховостручноусавршавање.„Концепција
добрестратегијеразвојакадровауовојобластипретпостављаи
познавањезахтевапословаипознавањерелевантнихкарактеристика
њиховихизвршилаца.Акоимамоваљануанализуодређеногпосла…
иакоимамодобрупроценурелевантнихособина…појединацакоји
тајпосаообављају,тадаможемодовољнопоузданоодредитиучему
гатребаобучавати,закојевреме,којисумуразвојнидометиидруго“
(Дунђеровић,2004:266).Акоовоприменимонанаставникеиулогу
одељењскогстарешинекојуониобављају,ондајејаснодатајдео
наставничкогпослазахтевапосебнуобуку.Али,нетребазапоставити
једнуважнучињеницу:некимнаставницимаћеобукапомоћидајош
бољеобављајупосаоалитонећеважитиизаостале.„Поредразлика
успособностима,јављајусеразликеумотивацији,личнимособинама
(самопоуздање,доминација,агресивност…),ставовимаитд.што
доприносидасеразликејављајуиусамомпроцесуедукације“
(Дунђеровић,исто).

Ипак,ускладусаопштимтенденцијамапрофесионализације
наставничкогзанимања,сматрамодаусавршавањенаставникатребада
обухватииобукукојасеодносинајачањеонихкомпетенцијанаставника
којесумупотребнекадасенађеуулозиодељењскогстарешине.У
тусврху,требаупознатипрограместручногусавршавањакојена
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почеткусвакешколскегодинеобјављујеМинистарствопросвете,
наукеитехнолошкогразвојауКаталогупрограмасталногстручног
усавршавањанаставника,васпитачаистручнихсарадниказату
школскугодину.Међупрограмимасеувекналазеитаквипрограми
којизациљимајупобољшањеонихзнањаивештинанаставникакоји
ћемупомоћиуквалитетнијемикомпетентнијемобављањуулоге
одељењскогстарешине.Свакипрофесорсоциологије,којикрозсвоје
универзитетскообразовањенијеимаоприликудастекнеоваквазнања
ивештине,требадазнадапрограмипостоје,дасеушколиинформише
крознаведениКаталогидасвојестручноусавршавањеобогати
некимодпрограматаквогсадржаја.Натајначин,припремљенијеи
одговорнијеобављаћеиулогуодељењскогстарешине,акомуушколи
будедодељена.

Одељењскомстарешиниједнагрупаученикабиваповерена„на
чување“исвуосталубригудоксуђацитешколе.Нанекиначин,део
родитељскефункције,прелазиинаодељењскогстарешину.Овим
јењеговаодговорностнесамовећа,негоиудвостручена.Родитељи
ученикаимајусвојезахтевеиочекивањааистоважиизасамушколу
којанијесамообразовнанегоиваспитнаустанова.Однаставника
уопште,апосебноододељењскогстарешине,родитељиученика
очекујуда„схватиидаподстичеживотузаједници,дапомогне
културномразумевањудруштва,дабудепокретачиницијативау
школи“(Ђелпи,1976:77).Одељењскистарешинајекључнатачка
прекокојесеодвијасарадњашколеипородицеиодкогаувеликој
меризависикакоћеидалићеродитељскасубјективностбити
амортизована,каквоћемишљењеошколииматиродитељиученика,
апрекоњихиширадруштвеназаједница,далићешколапридобити
овељудезасвојесарадникеилићеониигнорисатишколуињене
намере.„Златноправилокомуникацијесародитељимагласи:Родитељ
требаданапустишколусапријатнимемоцијамаижељомдапоново
дође,безобзиранастатусњеговогдететаутојсредини“(Обрадовић
иМандић,1999:42).

Уускојвезисапретходнимјесазивањеивођењеродитељских
састанака.Родитељскисастанцисеунормалнојдинамицишколског
животаодржавајуполовиномполугодишта,накрајуполугодиштаи
наставнегодине.Попотреби,могусесазиватиичешће(реализација
екскурзије,проблемиуодељењуисл.).Веомајеважаннаступ
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одељењскогстарешине,начиннакојисеобраћародитељимаи
целокупнањеговапојава.

Оноштоулогуодељењскогстарешинеусредњојшколичини
специфичномиштојеразликујеодулогењеговихколегауосновној
школи,свакакојеузрастученикасакојимаради.Наиме,речјео
адолесцентима,младимљудимаувеомаосетљивомживотномдобу,
којимајепомоћпотребна,многијерадоиприхватајуасвизаједно,
саразличитимодступањима,пливајууморужељаимогућности
којеживотреалнонуди,причемусуњиховепредставеосеби
самимаусвемутоме,честонејасне.Руковођењеодељењемкоје
чинеуправоадолесценти,уистовремејепрофесионалнаобавеза,
алииизазовиризик.Некаистраживањаотиповимаруковођења
одељењемпоказаласудајенајуспешниједемократскоруковођење.
„Важноједапросветнирадници,којидемократскируководеразредом,
имајувишеразумијевањазаставовеивриједностиадолесцената.
Ауторитарновођствонаставникаизазиванеповољнуатмосферуу
разреду.Адолесцентисутадавишеагресивни.Потчињенису.Очекују
наредбеоднаставника.Оваквиодносидоводедонесигурности,
лошиходносаугрупи,кршењаправилашколеиправиладруштва,а
агресивностсепојачава.Адолесцентимогудаприхватеилиодбаце
наставника,дагаволеилимрзе,дажеледасеидентификујусањим
илидасетакмиче“(Тубић,2004:275).

Васпитнаулогаодељењскогстарешине,каојошједнанова
друштвенаулогакојасенамећепрофесорусоциологије,отвара
увекактуелнопитањеособиналичностинаставника,јеруправоу
васпитномрадуделујеселичношћуналичност.Свакинаставник,
којикрећекасвојимученицимасадобромнамеромиискреном
жељомдаимпомогненаживотномпуту,требадаверујеумогућност
васпитавања.Притоме,предусловнаставника–доброгваспитачаје
сплетследећихособина:

„Бити личност од повјерења која зрачи оптимизмом и
разумијевањем,својустручностприлагођаватипсихофизичком
узрастуваспитаника,демократскисепонашати,својимрадоми
понашањемдаватипримерученицимаибитифизичкииментално
здрав“(Тубић,2004:273).

Сасвојимученицимаодељењскистарешинаостварујеконтакт
свакодневно,премапотреби,иначасовимаодељењскогстарешине.
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Отематскомсадржајуовихчасова,одељењскомстарешинивелику
помоћможедапружистручнисарадникушколиалиисами
ученициизборомипредлагањемтемакојећесереализоватина
часуодељењскогстарешине.„Мене,каонаставника,таквисастанци
подстичу.Посматрањеученикаукљученихузбивањауучионици
увекјеинспиративно,акадађациучествујуудоношењуодлукао
активностимауодељењу,јачајуњиховоосећањедасудеозаједнице
исвестотомедаимучионицазаистаприпада“(Стајлс,2005:5).

Осимпедагошкогвођењаодељења,одељењскистарешинаводи
одељењеиадминистративно.Топодразумевавођењецелокупне
педагошкедокументацијетогодељења.Уовоспада:попуњавање
дневникарада,матичнекњиге,ђачкихкњижицаисведочанстава,
каоиизвештајаорадуиуспехуодељења.Одељењскистарешина
представљасвојеодељењеинаседницамаодељењскогвећаиима
обавезудаприсуствујепоправнимиразреднимиспитимаакополаже
некоодњеговихученика.

Уорганизациономсмислу,одељењскистарешинаводиученикена
екскурзију,разнедругепосетеиизлетекаоинаматурсковече.

Уидеално-типскомсмислу,одељењскистарешинапоседује
низпозитивнихљудскихособинаакрозодговарајућуобукустиче
ипотребназнањаивештиненеопходнезауспешнукомуникацију,
организацијуисарадничкиодноссаученицима.Уоквируодељења
каогрупе,одељењскистарешинамобилишепозитивнеснагекоје
увекпостојемеђуученицимаиувераваихдајеостварењециља
могуће.Управоовде требададођедоизражајанаставникова
вештинаорганизовањасвогодељењаучијемзаједничкоминтересу
ћеучениципрепознатиисвојличниинтересчимесеодељењукао
групиобезбеђујеквалитетвише–дагасматрамоколективом.Наиме,
школскаорганизацијаинаставниковаорганизацијаодељењаодређују
далићесеикакоученицимеђусобнодиференцирати.„Например,
уколикосенископрихваћенимученициманеобезбедеадекватни
условизауспостављањесоцијалниходносасависокоприхваћеним
ученицима,кодњихможедоћидопојавејошвећегсмањивања
социјалногстатусаисамопоштовања.Додуше,непостојигаранција
даћеоведвегрупацијеученикаприхватитимеђусобнеконтакте.
Међутим,постојиопасностдасевисокоприхваћениученицииздвоје
уексклузивнегрупеинатајначинодвојеодосталихприпадника
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групе“(Крњајић,1990:126).Управошколатребадаутиченаученичке
интеракцијетакодаунапређујепријатељскеодносемеђувршњацима
а„наставницитребадапосветевишепажњесоцијалнимобрасцимау
одељењу,каоиначиниманакојеихтребаповезиватисаобразовним
постигнућем“(Крњајић,1990:127).

Пожељноједаусвомодељењу,одељењскистарешинамеђу
ученицимаподстичевршњачкуинтеракцијууциљупостизањашто
бољихобразовнихрезултата.„Начиннакојинаставнициструктуирају
циљевеучењаодређујекакоученициступајууинтеракцијуједни
садругимаисанаставником“(Шевкушић,1993:75).Циљзакоји
одељењскистарешинатребаиможедасезалажејепобољшањеуспеха
целогодељењаасвакипојединиучениктребададâсвојдопринос
крозсвојуспеходноснокрозпомоћдругимадаостваребољиуспех.
Овакоструктуиранциљпосматраногодељењапознатјеупедагошкој
литературикаокооперативнаструктурациља.„Кооперативна
структурациљапостојикадаученициопажајудамогупостићисвој
циљако,исамоако,другиученицисакојимарадеисакојимасу
повезанидостигнусвојециљеве…Способностученикадасарађујуса
другимајестекључзауспехусвимобластимаживота.Знањеивештине
сунеупотребљивиакоихученикнеможеприменитиукооперативној
интеракцијисадругима“(Шевкушић,1993:75).Кооперативнаструктура
циљанаставепостојинасупроткомпетитивнојструктури(ученикможе
постићисвојциљсамоакодругинемогудосегнутисвојециљеве)и
индивидуалнојструктурициља(достизањециљаучењанијеповезано
сапостигнућемдругихученика).Наставник,унашемистраживању
одељењскистарешина,преузимаулогуоногкоолакшавакооперативне
групнепроцесеуодељењу.„Већинанаставникакојисуучествовали
уистраживањимаоефектимакооперативногучења,извештавалису
скорооневероватнојпромениупросоцијалномпонашањуученика
(узајамнапомоћ,дељењематеријала,бригазадругог)абилоје
приметноинестајањебројнихконфликата“(Шевкушић,1993:83).

Школскисистемјеодувекпредстављаонајзначајнијуобласт
друштвеногделањакојасебавиинтеграцијомновихгенерација
уорганизовандруштвениживот.Топодразумевадајетајсистем,
крозпроцессоцијализације,подстицаоиформирањедруштвено
пожељнихособиналичности.Натојрелацијидруштво–личност–
школа,претходноконципиранимистраживањем,мистављамоакценат
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на,приличнозанемарену,улогуодељењскогстарешине.Сматрамо
даон,крозадекватнуприпремљеностзаовуодговорнуфункцију,
можемногодопринетиформирањунеконфликтног,кооперативног
стилапонашањакодученика,штобиседаљепренелоинањихово
понашањеудруштвууопште.Адекватнимангажовањемодељењског
старешине,ученициуоквирусвогодељењакаодруштвенегрупе,
требадаучествујуууспешнојреализацијизаједничкихциљеваида
отоместекнупозитивноискуствотј.дазаједничкициљнеугрожава
њиховеиндивидуалнепотребеициљеве.Самооваквимделовањем,
школаипреддруштвомипредгенерацијамакојесунањуупућене,
можедаоправдакарактернесамообразовненегоиваспитнеустанове.





ЗНАЧАЈНЕКОМПЕТЕНЦИЈЕ
РУКОВОДИЛАЦАУОБРАЗОВАЊУ

Лидерствојевеомасложенаменаџерскаактивност
утицањанадругеданапорнораденаостваривању

организационихциљеваизадатака.
ДејанЕрић

Нашколу,каоорганизацију,односесеправилакојаважеза
организацијууопште.Утомконтексту,уоченоједауспешностбило
којеорганизацијезависиодонихкојињомеруководе.Руководиоци–
директоришкола,бирајусеизшколскеструктуре.Законоосновама
системаобразовањаиваспитања(2003)прописујеусловепотребне
заизбордиректорашколе.Тосунаставнициилистручнисарадници,
сараднимстажомоднајмањепетгодина,лиценцомииспитомза
директора.Највећуновинумеђуовимусловимасвакакопредставља
испитзадиректора.„Крозиспитзадиректораизражавасеопредељење
законодавцазапрофесионализацијудужности“(Крнета,2006:138).
Иакоправилникополагањуиспитазадиректорајошниједонет,то
штозаконпредвиђаовакависпит,говориорешеностидасеобласт
образовањапрофесионализујеусвимсегментима.Испитзадиректора
јеиндикаторитенденцијанадлежногминистарствадасепокуша
извршитиселекцијаљудикојируководешколама.„Испитомбитребало
дасепроверезнања,вештинеиспособностизадиректора,утврђене
стандардимаодстранеНационалногпросветногсавета.Према
општеприхваћенојподели,знањасеодносена:стеченообразовање
зарадуустанови,познавањесистемаобразовањаиваспитања,
релевантнихпрописаидругазнања;вештине–комуникацијске,
решавањеконфликата,преговарањаидруге;способности–лидерске,

XIII



178 ЗорицаКубурић,СнежанаДачић

односноменаџерске,пројектногистратешкогпланирања,визионирања,
управљањапроменама,организовањатимскоградаидруге“(Крнета,
2006:138).Веомајеважноштосеовонашлоподокриљемзаконске
форме.Коликојебитноштосеулозидиректораприступилосааспекта
професионализације,каоисааспектастандардизованогквалитетакоји
директор,каонезаобилазаниважанљудскиресурсшколетребада
поседује,илустроваћемоследећимпримером.„Четириистраживања
међузапосленимауобразовању,којајеупериодуод1988.до1992.
годинеизвршилаЛиндаЕванс,показујудаетика,задовољствопослом
имотивацијамањезависеодвисинеплате,политикеобразовањаи
наставногпрограманегооднепосредних,специфичнихусловарада.
Утврђеноједајекључнифакторкојивршиутицајнатеуслове,
управо–директор“(Чапрић,2006:148).

Наовајначиндошлисмодоодносанарелацијидиректор–
запослени–успешносторганизације.„Одсавременешколесеочекују
променеивећаефикасностиефективностуобразовању.Директори
осећајунедостатакнеопходнихвештинаизнања,дабимоглиуспешно
даодговоренатакваочекивања“(Ђуришић-БојановићиМаксић,
2006:340).Дабисмопотпунијесагледалиновезахтевекојисепред
директорешколапостављају,морамосеосврнутинаједанаспект
школекаоорганизацијепримерене21.веку.Речјеошколикао
организацијичијејефункционисањенеодвојивоодинформационе
технологије.

Информационатехнологија1–деодруштвеногокружења

Свакипокушајанализепроцесаглобализацијеморадаузмеу
обзирмноштвофактора–какоуразматрањуњенихузрока,такоиу
разматрањупоследица.Узроккојиниједнаанализанеможедазаобиђе,
јестеутицајтехнолошкогнапреткананастанакиразвојглобализације.
Овдесепосебномислинанапредакуразмениинформацијау
областикомуникација.Општеприхваћенаконстатацијаједаинтернет
представљаобележјеглобализације.Коликосеовоодражаванасваку
државупојединачно,можемоуочитинапримерунашеземље.

1 „Информационатехнологија–методеисредствакојисепримењујууприкупљању,
преносу,обради,складиштењуиприказивањуинформација“(МандићиРистић,2005:300).
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„РепубликаСрбијајеодлучиладапосветизначајнупажњу
информационимикомуникационимтехнологијама.Дана05.10.2006.
годиненаседнициВладеСрбиједонесенајеСтратегијаразвоја
информационогдруштвауРепублициСрбији,којатребадаомогући
даљиразвојнационалнепривредеиглобалнуконкурентностСрбије
европскимизазовима“(www.ecdl.rs).Овајдокументјезначајансегмент
запридруживањеЕвропскојунији,јерзахтеваиспуњењеуслова
конкурентностииприсутностиуинформатичкојделатности.Да
јеовозаистатако,видисеизреченицекојомСтратегијапочиње:
„РепубликаСрбијатребадапосветипосебнупажњуинформационими
комуникационимтехнологијама(удаљемтекстуИКТ2)усвимсвојим
развојнимстратегијама,јерИКТпружајувеликемогућностииимају
свеопштиутицајнанационалнепривредеиглобалнуконкурентност“
(СлужбенигласникРС,бр.87/2006).Доношењенационалнестратегије
којасеодносинаразвојинформационогдруштвауСрбијипредставља
иманифестацијусвестидаједанасимператив„хватањекорака“са
процесимакојикарактеришусавременисвет.Поштојеевропско
окружењенашприроднипростор,ондајенеопходно,радиличног
опстанка,битиускладусатимпростором.Ауправоје„Европска
унија2000.годинезадржавечланицеодредиларазвојнециљеве
названеЛисабонскастратегија.Онаобухватациљевеистратегије
чијијециљприпремазатранзицијуупривредуидруштвокојису
заснованиназнању,узбољуполитикурадазаинформационодруштво
иистраживањаиразвој.ИзградњаинформационогдруштвајеуЕУ
удиректнојвезисарасположивошћуидоступношћуИКТграђанима,
организацијамаичитавомдруштву…Е-Европајелансиранадецембра
1999.године,какобиЕУосигураласвекористиодпроменакоје
доносиинформационодруштво.Главнициљевие-Европесуда
свакогграђанина,свакидомишколу,свапредузећаиадминистрацију
приближедигиталномдобуиомогућеимприступинтернету.Планје
дасестворидигиталнописменаЕвропа,којуподржавапредузетничка
културакојајеспремнадафинансираиразвијановеидеје.Е-Европа
такођежелидаосигурадачитавпроцесбудедруштвеноукључив,да

2 „Информационо – комуникационе технологије (ИКТ)… под овим термином
подразумевамо савремене технологије које служе за комуникацију, приступ, креирање,
обраду и складиштење података“ (Мандић и Ристић, 2006:35). „Комуникација може да
укључиједаниливишемедија.ДанашњиИТмогудаобрађујунеколиковрстамедијапопут
текста,гласа,графике,сликеианимације“(Turban,McLeanandWеtherbe,2003:135).



180 ЗорицаКубурић,СнежанаДачић

сеизградиповерењекорисникаидопринеседруштвеномјединству“
(Стратегија…1.2).

ПратећиоваквекоракеЕвропскеуније,земљеЈугоисточне
Европесусеорганизовалеокозаједничкогинтереса–изградње
информационогдруштва.Назаједничкојконференцијиподназивом
ТелекомуникацијезаразвојодржанојуБеограду29.октобра2002.
године,овеземљесуприхватилеипотписалемеђународниспоразум
АгендаеЈИЕзаразвојинформационогдруштва,каоосновнидокумент
заразвојинформационогдруштвауовомрегиону.„Овајспоразумје
ускладусаакционимплановимае-Европа2002.и2005.ипланом
е-Европа+заземљекандидате,ипредстављапотврдуспремности
земаљаЈугоисточнеЕвропедараденаразвојуинформационогдруштва,
ускладусаразвојнимпроцесимаИТуЕвропи“(Стратегија…5.7.6).
ШтосеСрбијетиче,свеиницијативевезанезапромоцијуиунапређење
информационогдруштва,требадајојомогућедакренедаљеуправцу
развојаидасеупотпуностиинтегришеуглобалнуекономију.Ово
јеизводљивосамоакосеприступипроменаманасвимнивоима
иукраткомвременскомроку.Стратегијомјеовопредвиђено,а
превазилазиоквиренашеграда,пасетимпрегледомнећемодетаљније
бавити.ОноштојезаовајрадзначајноуСтратегијијеизражено
следећомреченицом:„Заједносапроменамауправномирегулаторном
погледу,морајусемењатииљуди.Изазовиповезанисаљудским
ресурсимауконкурентномизахтевномокружењусукомплекснии
тешки…СвакапроменауоквируИКТсектораимаћеусвојојоснови
људскудимензију.Људибитребалода:разумејупромене,прихвате
промене,будуустањудаихспроведу“(Стратегија…5.7.6).Нас
интересујекакосеовоодражаванаобластобразовањаиљудекојиу
образовањураде.

Образовањекаоосноваразвојаинформационогдруштва

Уконтекстуулогеинформационокомуникационетехнологије
уразвојудруштва,неопходноједауочимо„двоструку“улогу
образовања.Наиме,знањаоИКТусвајајусекрозпроцесобразовања.
Али,исамообразовање,каопосебнаобластдруштвеногделовања,
доживљавапроменеподутицајемИКТ.Овде,пресвега,мислимона
променеупогледузнањаљудикојирадеуобразовању:какокористити
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ИКТупроцесуобразовањаикојесвемогућностињиховапримена
пружа.ИнтеграцијаИКТусистемобразовањапокретачјеразвоја
целокупногдруштва,јерсеуосновииновацијаиекономскограста
налазеразличитиоблицизнања.Уствари,напрагусмонастајањановог
друштвеногпоретка,којисебазираназнањукаонајважнијемресурсу
изакојиулитературипостојеразличитиназиви:постиндустријско
друштво,информацијскодобаилиекономијазнања.„Улагањеу
економијузнања–увидујавногобразовања,улагањауразвијање
компјутерскихсофтвераиуистраживањеиразвој–чиниданас
важандеобуџетамногихземаља“(Гиденс,2006:383).Саставнидео
овихпроцеса,којисузанекедржавесадашњост,азаостатаксвета
неминовнабудућност,јестеиспособностиспремностграђанада
учечитавогживотаидареализујуконцептдоживотногобразовања.
„Накнаднообразовањеиучењетокомцелогживота,требадапостану
деонормалнихобразовнихпроцеса,гдепојединцинаконзавршетка
редовногшколовањамогудапобољшајусвојапостојећазнања
инаучедаискоришћавајунајмодернијатехнолошкадостигнућа“
(Стратегија…7.4.2.).КадајеречоИКТуконтекстудоживотног
образовањаиприпремањацелокупнепопулацијезаинформационо
друштво,ондасемислинастицањеосновнекомпјутерскеписмености,
каоинаподизањеопштесвестиозначајуинформационогдруштва.
„Млађегенерацијетребадабудукрозредовниобразовнипроцес
укљученеуовуакцију.Минималнистепенкомпјутерскеписмености
морадабудеобезбеђеннанивоуосновнихисредњихшкола.Старије
генерацијетребадабудуукљученеуовајобразовнипроцескрозниз
посебноприпремљенихкурсева.Онићебитиорганизованинанивоу
локалнихзаједница,усарадњисаприватнимсектором“(Стратегија…
7.4.1.).

ОвладаностИКТкаодеопрофесионалних
компетенцијанаставника

Каоштовидимо,Стратегијаразвојаинформационогдруштвау
РепублициСрбијипрепозналајеуоквируцелокупнепопулације„млађу“
и„старију“генерацију,каоињиховеразличитенивоеинформатичке
писмености.Насинтересујекакосеовекарактеристикепопулације
испољавајумеђуљудскимресурсимауобразовању.Наиме,велики
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проценатнаставникакојиданасрадеуобразовању,нијеуоквирусвог
редовногшколовањаимаосадржајекојисеодносенастицањеосновне
информатичкеписмености.Препознавшинеопходностпоседовања
оваквихзнањаивештина,многисусеинформатичкиописменили
самоиницијативно,крозодговарајућекурсевеиосвомтрошку.
Школесузасвојезапосленетакођеорганизовалеинформатичко
описмењавање,крозреализацијупрограмастручногусавршавањау
складусапонуђенимакредитованимпрограмима.

ПрвеакредитованепрограместручногусавршавањаМинистарство
просветеиспортаобјавилојеипослалошколамајуна2002.године.
Међустопрограмабилојепетизобластиинформатике.Први
Каталогпрограмастручногусавршавањаодштампанјезашколску
2003/2004.годинуисадржаваоједванаестакредитованихпрограма
изобластиинформатике.СледећиКаталогакредитованихпрограма
штампанјезашколску2006/2007.годинуиуњемујебилотринаест
програмаизобластиинформатике.Коликојеобразовањеповезано
саинформационокомуникационимтехнологијамаиколикосуоне
применљивеуовојобластидруштвеногделовања,можданајречитије
говориподатакдајеуКаталогуобјављеномзашколску2007/2008.
годинузапосленимауобразовањупонуђеночак49акредитованих
програма,подзаједничкимназивом„информатика“.

Такође,предвиђеноједасеИКТтехнологијеуобразовнисистем
уводеувишеетапа,азанаставникејепредвиђеноследеће:„упознавање
свихнаставникасамогућностимакојепружановаинформациона
технологијауобразовањуиоспособљавањенаставника;увођење
информационетехнологијеусвенаставнепредметеускладуса
специфичностиманаставнихпредмета;информатизацијасвих
делатностиушколама,нафакултетимаимеђусобноповезивањесвих
образовнихинституција,библиотека,научнихинститута,министарства
идругихрелевантнихфакторауобразовању“(МандићиРистић,
2006:12).

Штосетичегенерацијанаставникакојепристижуушколе,
можемосправомконстатоватидасутомладиљуди,којису
информатичкиоспособљени,јеримјетокомшколовањапружена
адекватнаобука,почеводзавршнихразредаосновнешколе,кроз
средњошколскепрограме,каоитокомстудијанавећинифакултета.
Уобразовању,каоиудругимобластимадруштвеногделовања,
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неопходнојеуложитинапордасеизградестандардизнањаи
вештинакојимаљуди,каонајзначајнијиресурс,требадарасполажу.
Овосесвакакоодносииназнањаивештинеупогледукоришћења
ИКТ.Усветусувећучињенизначајникорациутомправцуте„у
документуУлогаипотребенаставникауокружењуподржаном
ИКТ(доступнонаwww.unesco.org)наводиседајенаставник
информатичкиоспособљенако:

–Познајеосновнеелементеуправљањарачунаромивлада
основнимкорисничкимапликацијамакаоштосу:обрадатекста,
графоанализа,електронскапоштаитд.

–Знадапроцениикористирачунарињеговеапликативне
програмезапотребенаставе.

–ПримењујеИКТускладусасавременимнаставнимметодама,
истраживањимаиоблицимапраћењаивредновања.

–Знадавреднујеобразовнирачунарскисофтвер.
–Знадакреираодговарајућупрезентацију.
–Знадакористиресурсеинтернета.
–УмедаушколскипрограмиактивностиученикаунесеИКТ.
–Дакреирамултимедијалнедокументезапотребенаставе.
–Дапознајеправилаетикеипитањаправедностиуодносуна

ИКТ.
–ДаперманентнопратиразвојИКТ.
Заразвијањеовихкомпетенција,неопходнојеуспостављање

целокупногдоброкоординисаногсистемапрофесионалногразвоја
наставника,одњеговогпочетногобразовањатокомстудија,преко
увођењаупосаодоконтинуираногпрофесионалногусавршавањапри
раду“(МандићиРистић,2006:37).Дајеинформатичкаоспособљеност
неодвојиваодпрофесионалногнапредовањанаставника,јаснојеи
изусловакојисупрописанизакаријернонапредовањеистицање
звања.Наиме,уСГРСбр.14/2004.објављенјеПравилникосталном
стручномусавршавањуистицањузвањанаставника,васпитача
истручнихсарадника.Учлану15овогПравилникастоји:„Утоку
стручногусавршавањанаставник,васпитачистручнисарадникможе
дастекнезвање:педагошкисаветник,ментор,инструкторивиши
педагошкисаветник,подусловимаипопоступкуутврђенимовим
правилником.“Међуусловимазастицањеовихзвањаобавезноје,као
једанодуслова,наведенаиинформатичкаписменост.
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ОвладаностИКТкаодеопрофесионалних
компетенцијаруководилацауобразовању

Освртнанаставникеињиховепрофесионалнекомпетенције
упогледуовладаностиИКТ,олакшаванамиприступразматрању
професионалнихкомпетенцијадиректорашкола,каоруководилаца
уобразовању,јерпраксаједосадапоказала,аиЗаконоосновама
системаобразовањаиваспитањапредвидео,даседиректоришкола
уСрбијирегрутујуизшколскеструктуре–изредованаставникаи
стручнихсарадника.Знањаивештинекојимаћедиректоришкола
моратидарасполажу,свакакоћебитиобјављениуподзаконскомакту,
којићепретходитиполагањуиспитазадиректоре.Сматрамодајеу
томпоступкуважнотежитистандардизацијизнањаруководилацау
образовањуидајетопосебноупутноприменитинастандардезнања
везанихзаИКТ.Овојевишеструкозначајноиусловљенојеследећим:

„Скоросвеорганизације,приватнеилијавне,упроизводњи,
пољопривреди,илиуслугамакористеразличитетиповеинформационих
технологија,укључујућиелектронскутрговину,дабиподржали
својрад.Заштојеовотако?Разлогјеједноставан.Информациона
технологија(ИТ)јепосталаглавнифакторзаолакшавањепословних
активностиусветуданас“(Turban,McLeanandWеtherbe:2003:4).Ако
овајпроцескарактеришесвеорганизације,заштобиорганизацијеу
областиобразовањабилеизванњега?

Резултатпретходногједасеиначиннакојисеуправљапослом
такођемења,идаћеулогаИТусвимпословимаорганизацијепостати
свеважнија.„Стога,потребноједасвакименаџерипрофесионални
чланособљанаучиоИТ-унесамоудоменусвојеужеспецијализације,
већуцелојорганизацији,каоиумеђуорганизациономокружењу“
(Turban,McLeanandWеtherbe,2003:31).Очигледнодајесвакомеко
имааспирациједауспешноводинекуорганизацију,неопходноИТ
образовање.Сматрамодаиуорганизацијамаизобластиобразовања
требастваратименаџерекојићетобитисамоондаакорасполажу
адекватнимИТзнањем.

Уорганизацијикојаприпадабилокојојобластиљудскогделовања,
руководиоцизаснивајусвојеодлукенаинформацијамакојима
располажу.„Већинаруководилацапроведескоро90%свогвременау
комуникацији.Руководиоцислужекаонервницентриумрежиобраде
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информација,којасеназиваорганизација,гдесталносакупљају,шаљу
иобрађујуинформације.Каколошакомуникацијаможедазначии
лошеруководство,руководиоциморајуефикаснодакомуницирајуи
међусобноисадругима,какоунутар,такоиизванорганизације“(Tur-
ban,McLeanandWеtherbe,2003:134).Крајњипроизводинформационе
технологијеуправосуинформације.Затојеовладаносткоришћењем
савременеИТипознавањемогућностикојеонапружа,предуслов
добреинформисаности,асамимтимиуспешногруковођења.
Овосесвакакоодносиинаруковођењеуобластиобразовања,јер
информацијекојеправовременотребадастигнудоједногдиректора
школеикојеонтребадапроследи,представљајуњеговукомуникацију
унутарорганизације(школе),алиикомуникацијусадругимшколама,
локалномсредином,министарствомитд.

Уорганизацијамапостојестручњацизаразличитеобласти
деловања.Данасјенеопходнодасвакаорганизацијаимасвоје
информатичареидасеослањанањиховознање.Али,онинесмеју
битипокрићеосталимакојисузапослениуорганизацијизаконстантно
неадекватнуовладаностИКТ.ЗатосустандардиИКТзнањазапослених
веомаважнизасвакуорганизацију.Местоиулогаруководилацасуту
посебнозначајни.Прво,ониморајударасполажуадекватнимИКТ
знањима,данебисмоималиситуацијуукојојсе„стварајуподређени
којизнајувишеодшефова.Стварајусекомпетентниљудинанижим
оперативнимнивоима,анаврхуостајеруководилацкојијеубеђен
дањеговауторитетидаљеможепочиватисамона–личности“
(Станојевић,2003).Друго,руководилацјеодговоранзаразвојљудских
ресурсасвојеорганизације.„Људскиресурспредстављанајважнији
ресурсименаџериморајудамупосветепосебнупажњу,собзиром
нањеговевеликеспецифичности.Радитисаљудимазначиразвијати
их.Утомележивеликамудростменаџмента“(Ерић,2000:401).Један
одвидоваразвојаљудскихресурсајесталностручноусавршавање
запослених.ДапотребазастручнимусавршавањемуобластиИКТ
постоји,можедапрепознасамоонајруководилацкојисâмима
потребназнањаизовеобластиикојизнасврхуисмисаостицања
оваквихзнањаизугласвојеорганизацијеиуспешностињеногдаљег
пословања.

ДалијеовладаностИКТдеолидерскихкомпетенцијаруководилаца?
Сматрамодајеодговорпозитиван.Нашприступлидерствуприхвата
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мишљењедаје„лидерстводеоменаџментпроцесаистокаоиактивности
планирања,организовањаиликонтроле.Међутим,докменаџмент
подразумеваиуправљањематеријалнимресурсима,лидерствосе
односисамонаактивностиуправљањаљудскимресурсима“(Ерић,
2000:412).Токонкретнозначидајелидеронајменаџеркојиуспевада
утиченадругељудерадиостварењациљеваизадатакаорганизације.
Великизначајсепридајеособинамалидера.Улитературисенаводе
многеособинеипритомсеистичедаихјевеоматешкопрецизно
одредити.Уконтекстунашеграда,издвојилисмомеђуособинама
„знањеикомпетентност–лидерисусвеснизначајазнањаисталнораде
нањеговомусавршавању“(Ерић,2000:413).Сматрамодасудеотих
лидерскихзнањаионакојасеодносенаИКТ.Такође,мишљењасмода
сенаистиначинможеговоритииолидерствууобластиобразовања.
Школесуорганизацијечијијеосновнициљобразовањеиваспитање
деце.Далииколикодиректоршколеможебитилидер,асамимтим
ивршитиутицајназапосленеушколидаштоквалитетнијеостваре
њеносновнициљ?Сматрамодаможеидајеоводеоменаџмента
уобразовању,алидаулитературиовонијепредметозбиљнијих
проучавања.Уидеално-типскомсмислумеђуособинамакојимаби
располагаодиректоршколе–лидер,свакакобисеусклопузнањаи
компетенцијаналазилаизнањаизобластиИКТ.

ДиректоришколаиовладаностИКТ–
далисумогућистандарди?

Унастојањудасепрофесионализујусвефункцијеуобразовању,
донетјечитавнизподзаконскихакатакојимајеоворегулисано.Они
суобухватиликакофункцијеизваншколе–просветногсаветникаи
просветногинспектора–такоифункцијеунутаршколе–наставника,
васпитача,стручнихсарадникаисекретарашкола,доксезадиректоре
очекујеподзаконскиакткојијепредвиђенЗаконом.Усклопузнањаи
вештинакојећесеоддиректоратражити,сигурноћебитиионевезане
заовладаностИТ.Нашанамераједаусклопуовоградаизразимо
мишљењеидамопредлогонихИТзнањакојабисемогласматрати
стандардомзасведиректорешколауСрбији.

СматрамодатумаксималнотребаиспоштоватиСтратегију
развојаинформационогдруштвауРепублициСрбији,тј.смернице
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иоквиркојеонануди,атојеусклађивањесаевропскимнормама
истандардима.Кадајеречоинформатичкојписмености,ондасе
залажемозаЕЦДЛ,тј.заЕвропскукомпјутерскувозачкудозволу,
којаје„водећисветскисертификационипрограмкомпјутерских
вештиназакрајњекориснике.Онајемеђународнопознатакао
општеприхваћеномерилозакрајњекорисникекомпјутерскихвештина
иводећијесертификаткојитребадабудеусвојенодстраневлада,
међународнихорганизацијаисличнихкорпорација.ЕЦДЛпотврђује
дајеонајкодобиједипломупотпунокомпетентанзакоришћење
персоналнограчунараиопштихкомпјутерскихапликацијаида
познајесуштинскеИТконцепте“(МандићиРистић,2005:7).Ову
формустандардаинформатичкогобразовањаунутарЕвропскеУније,
диктиралајепотребаобезбеђењаравноправнефлуктуацијекадрована
њеномпростору.ЗападноевропскеземљесууврстилеЕЦДЛусвоје
стратегијеинформатичкогразвоја–ЕУјеоквирнимпланомдаљег
развојаинформационогдруштвазапериодод2007–2011.године
предвиделасертификацијујош20милионаграђана.ЕЦДЛједанас
водећисертификационипрограм,јерјеприхваћениизванЕвропске
Уније:користисеу140земаљаипреведенјена32језика.

ШтосеСрбијетиче„већове,2007.године,очекујусерезултати
применеСтратегијеуРепублициСрбијинаплануинформатичког
образовањапоевропскимнормама.Европскипросек,ипак,тешко
намједостижан:тренутнодипломуЕЦДЛимамањеод5.000грађана
Србије(око8.000–10.000тренутнојенаобуци),агодишњебитребало
100.000грађанадајестекне,дабисмодостиглиевропскипросек.ЕЦДЛ
стандардсевећдвегодинеспроводиуСрбији.Фебруара2007.године
одржанаједругапоредуКонференцијаЕЦДЛ,подназивомНационална
стратегијаразвојаинформационогдруштва“(Савременапраксашкола,
2007:30).Уовомконтекстунапоменућемодасуиудржавамаунашем
непосредномокружењусличнипроцесивеомаприсутни.„Искуство
Хрватскенаовомпољудрагоценоје.Наиме,ВладаХрватскедонелаје
законоелектронскомпотпису,азатимувелаЕЦДЛнормеуобразовни
системиуправу,руководећисечињеницомдасуобразовањеипривреда
замајацкојиводикаинформатичкомдруштву“(Савременапракса
школа,2007:29).Самачињеницадајепоменутаодлукадонетананивоу
Владеговориозначајукојиовадржавапридајесвимкорацимакојије
водекастатусуинформатичкогдруштва.
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Кадајеречонашојземљииобразовањукаопосебнојобласти
друштвеногделовања,сматрамодабиувођењеECDLстандарда
требалодабудепредметозбиљногразмишљањасвихонихсубјеката
којиодлучујуореформиобразовногсистема.Мишљењасмодаби
овуврстузнањаивештинатребалидасавладајупрводиректори
школа,аразлогесмовећразмотрилиупретходнојанализипотребеза
стандардизацијомИТзнањаруководилаца.Кадајеупитањуобласт
образовања,додатниразлоглежииутомештојенанашобразовни
системосновногисредњегобразовањапримењенпројекатпод
називом„РазвојшколствауРепублициСрбији“.Крајњициљовог
пројектајеунапређењеобразовањауРепублициСрбијикрозчетири
пројектнекомпоненте:Школскигрант–школскоразвојнопланирање,
Развојстандардаивредновањеквалитетаобразовања,Јединствени
информационисистемуобразовањуиДецентрализацијаобразовања.
ПројектнакомпонентаподназивомЈединствениинформационисистем
подразумеваувођењеинформационогсистемауосновноисредње
образовањесациљемдасеуоквирујединственогинформационог
системаоствариразменаподатакаитоодшколапремаопштинама
ирегионалнимшколскимуправама,одшколскихуправапрема
МинистарствукаоипротокподатакаодМинистарствапремашколама.
„Изградњајединственогинформационогсистемазаобразовнисистем
РепубликеСрбијезначистварањедобреосновезаефикасноуправљање
ируковођењенасвимнивоимаодшколадосамогМинистарства.Сваки
информационисистем(ИС)сенужнопосматрауширемконтекстукоји
јевезанзапроцесдоношењаодлука,гдеседефинишекаонужаналат
алиисредствозадоношењеваљаниходлука:стратешких,тактичких
илиоперативних.Управојетослучајсаинформационимсистемом
уобразовању.Генералнопосматраноодинформационогсистемау
образовањуочекујесеподршказаунапређењеуправљањаресурсима
усистемуобразовањаипраћењерезултатасистемаобразовања–
повећањеефикасностииефективности“(Солдић-Алексић,2006:56).
Доношењеодлукауобразовномсистемудешавасенанивоушколе,
општине,школскеуправеиМинистарства.Насовомприликом
интересуједоношењеодлукананивоушколетј.управљањељудским
иматеријалнимресурсимакојимарасполажесвакашколаикоји
чинењенуспецифичност.Заваљаноступрављањаиодлучивањана
овомнивоунеопходнаје„способностсекретараидиректорашкола
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дакористепогодностиинформационогсистемакаоосновногалата
усвакодневномрадуитимеојачајусвојеменаџерскеспособности“
(Солдић-Алексић,2006:56).

Информационисистемуобразовању(EducationInformation
System–EIS)јекаопројекат,послеприпремнихрадњи,почеодасе
реализујефебруара2003.иреализоваоседокраја2006.године.Мисе
овомприликомнећемобавитидетаљнијоманализомсамогпројекта.
Оноштојезаовајрадбитно,јестедајеуправопројекатEИСпотврда
тенденцијереформисањасистемаобразовања,каоделадруштва,у
складусазахтевимаинформационогдруштва.Притомупотпуном
нескладусаефектимакојисеочекују,јесудиректоришкола,каоглавни
актериодлучивања,којисунедовољноупућенииоспособљенида
користеоноштопружаинформационисистем,чијиједеопостала
свакашкола.Кадасе2003.годинекренулосаинсталацијомиобуком
корисниказаEИС,организованасупредавањаиобукезадиректоре
школа.Али,заборавилосе,илисенамернопренебреглачињеница,
дапредпредавачимаседивеликибројдиректора,којитаданије
биониелемнтарноинформатичкиписмен.Далисеодтихљуди
моглоочекиватидасхватепредностиодлучивањаиуправљања
школомкојабипосталадеојединственогинформационогсистема?И
уопштегледано,сматрамодајеуцелокупномпроцесуреформисања
нашегобразовногсистеманајмањепажњепоклоњенодиректорима
школа,нарочитоупогледуобукакојебибилеорганизованеодстране
Министарства.Притоммислимонасеминаребезкотизације,којеби
организовалоМинистарство(каоштојетонпр.учињенозаучитеље)
уциљуприпремезареализацијуреформисаногпрограмамлађих
разредаосновнешколе,вођењеновепедагошкедокументацијеи
слично.

У том контексту, залажемо се да сви директоришкола у
организацијиМинистарства,будуобухваћениЕЦДЛобуком,односно,
даимсеомогућиполагањетестоваунајближимовлашћеним
центримазатестирање.Сматрамодабисредствазаовотребалода
обезбедиМинистарство,крозпројекаткојимбиконкурисалокодоних
организацијакојеусвојимплановимаимајусредствапредвиђеназа
оваквуврстуфинансијскеподршке.Сматрамодајеовакавпредлог
оправданиреалан,утоликопрештојевећчланом58Законаоосновама
системаобразовањаиваспитања,предвиђенода„трошковеполагања
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испитазадиректорасносилицекојеполажеиспитзадиректора.“Ине
самото–државабиконкретним,анесамодекларативнимпоступком
показаладајојјеважнокаквимзнањимаиспособностимарасполажу
директоришколаидаМинистарствопросветеиспортастојиизатога.
Такође,овладаностИТнебибиочиндобревољепојединаца,него
обавезасвакогкопланирадаушколибудеруководилацименаџер.
Сâмпојам„овладаности“ИТдобиобиконкретну,мерљивудимензију,
анепроизвољностутумачењу.

Накрајуможемозакључитидајенапочеткуновогмиленијума
незамисливоговоритиобилокојојобластиљудскогделовања,адасе
неузмеуобзирњенаповезаностсаинформационимтехнологијама.
Товажиизаобластобразовања.Уобразовномсистему,најважнији
ресурссуљудикојиреализујуосновнуделатностшколе–образовање
иваспитањедеце.Међуљудскимресурсимашколе,мисмоуовом
радупосебнупажњупоклонилидиректоримашкола.Разлозизаово
сувишеструки.Наиме,истраживањакоднасиусветусупоказалада
директорзнатноутиченастварањеинтерперсоналнеклимеушколи
идадиректороваулогаушколисвевишетребадасепомераод
управљањаиконтроле,премамотивисањуиподстицањусарадника
кањиховомпрофесионалномразвоју.Оваквуулогуможедаприхвати
самодиректоршколекојијенесамоменаџернегоилидер(Ђуришић-
БојановићиМаксић,2006).Лидерскекомпетенцијеподразумевају
специфичансклопстеченихзнањаивештина,алииличнихособина,
каопсихолошкихпредиспозиција.Уконтекстутаквихкарактеристика,
неопходноје„дасеорганизујеобукабудућихдиректораињихово
систематскостручноусавршавањеуразличитимдоменима…Какосамо
обуканерешаваовајпроблем,укључивањеселекцијеустандардну
процедуруизборадиректорапостајенеопходно“(Ђуришић-Бојановић
иМаксић,2006:346).

Напретходнимстраницама,мисмопокушалидадамосвој
доприносразговоруолидерскимкомпетенцијамадиректорашколе,
крозанализуједногсегментазнањаивештинакојимабидиректор
–лидертребаодарасполаже.ТојеовладаностИТ,алинанивоу
стандарда.Определилисмоседа,ускладусаСтратегијомразвоја
информационогдруштвауРепублициСрбији,тобудуевропски
стандардитесезалажемодадиректоринашихшколаизобласти
ИТимајузнањенанивоуЕЦДЛ.Овонебисмелодабудеудомену
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добревољесадашњихдиректораилионихкојитопланирајудабуду
негобиморалодабудедеостратегијенадлежногминистарстваиу
доменуњеговеорганизацијеиконтроле.Заштобиоваквазнањабила
деолидерскихкомпетенцијадиректорашкола?Затоштодиректору
колективутребадапредњачиусвемупаиупогледустручностии
способности,дабудеузорколегама,алиидеооногаштојеобележје
садашњице–атосусвакакоИТимогућностикојепружајусвакој
организацији,асамимтимишколи.Наовајначин,заједносазнањима
ивештинамакојећебитипрецизиранеподзаконскимактомкојиће
претходитииспитузадиректорешкола,добилибисмокомплетан
профилкомпетентногруководиоца,којијепотребаннашимшколама
напочетку21.века.Акосестандардизацијајављакаонеопходносту
свимобластимадруштвеногделовања,ондајеиобразовањедеотог
процеса.Руководиоци,исвештосеодносинањих,немогуинесмеју
битиизвантогконтекста.





АКТИВНОСТИУЧЕНИКАИЗМЕЂУИГРЕИОБАВЕЗЕ

Минесхватамоштаигразначизадецу.Онајенајвећи
императивинајвећаобавезасвакогдетета.

ЉубивојеРшумовић

Вратимосепоновоученикурадикогајесваоваорганизација
методичкоградаунастави.Уширемконтексту,ученикједетекоје
усебиносисвесвојепотенцијалезавлаституреализацију.Децасу
увектаква,радозналаиотворенапредогромнимсветомкојисестално
мења,пасеионамењајуињемуприлагођавају.

Улоганаставникасоциологијевеомајезначајнаупредстављању
друштвауцелинииразличитихњеговихсегмената.Начиннакојито
наставникчинииемоцијакојуизазивакодученикаиндиректноће
утицатинабудућностсамогдруштва.Циљнамједаученицибуду
одговорникакопремасебиидругиматакоипремадруштвууцелини.
Дабиостварилитајциљпоједининаставницикористепринуду,тако
штонаређују,уцењују,претеикажњавајунаразличитеначине,што
понекаддајерезултате,алидецанереагујубашнајбољекадасесњима
такоради.Мождаћесеуплашитинекеказне,илипретње,иустраху
обавитионоштосеодњихзахтева.Алитониједобро.Такавначин
присиљавањауизвршавањуобавезапроизводитодадецаизрастају
уљудекојићесвојеобавезеизвршаватисамоподпритискомнеког
ауторитета.

Међутим,битноједаученициунаставиразвијајуиодноспрема
својимобавезамаиодговорностпремасебиисвету,чакикадасу
препуштенисамисеби,анедаихучимофункционисањуузпретње
инаредбе.

XIV
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Нашапорукајестедајенаставникнапозорници,анастава
својеврснапредстава.Такосесусрећудвеврстеигре.Једнаје
унутрашњадечијапотребадасеигра,другојесаманастава.Пратећи
властитирадираддругихнаставника,примећујемодајесвакинови
часдругачији,дајеречоуметностикојаседогађаутренутку.

Затојемогућесветешколскеобавезеученицимапредставитикао
новеигрескојимаћесесретатикадауђуусветодраслих.

Играсепрожимаипреплићесадругимделатностима,такода
свакаодњихсадржиусебииелементеигре.Теоретичарисудали
различитедефиницијеигре.Издвојићемосамоконстатацијудаје
првањенаодликаутомештојеонаслободнаделатност.Онамање
одмакоједругеделатноститрпипринудукојебиловрсте,природну
илидруштвену.Следећаспецифичностигрејеутомештојеосновни
смисаоициљуњојсамој.Праваиграједелатностукојојчовек
проналазизадовољствоирадостштојеуигруукључен,анезбог
циљевакојибисењомепостигли.

Уконтекстуметодикенаставесоциологије,интересујенасулога
игреуваспитно-образовномпроцесууопште,азатимуреализацији
наставесоциологије.Проучавањемигредошлоседозакључкадаона,
уширемсмислу,утиченадруштвенепромене,учијојосновијеутицај
којииграимауформирањучовека,тј.навика,способностиизнања
којеонстичетокомваспитно-образовногпроцеса.Светепромене
нисупримарнициљигрејер,реклисмо,основнасврхаправеигреје
уњојсамој.Играјетууслужбициљевакојеимаваспитно-образовни
процес:онаикадаваспитаваикадаобразује,односисепрематоме
каопреманечемуспоредном,неважном.Аутом„споредном“ефекту
игрележињеннепроцењивдоприносразвојудруштва,њенутицајна
културнеицивилизацијскетокове.

Највећавредностигарајеутомештосуустањудапривукуи
одржедечјупажњунапредвиђенимсадржајима,каоидаихмотивишу
дапотпуноучествујууодређенимактивностима.Затојеиразумљи-
воштојеидеалсвихвеликихпедагогадасесваковаспитањеиобра-
зовањетрансформишеуигру.Оваквомтрансформацијомпостиглоби
седаваспитно-образовнипроцесзањеговеучесникенебуденитерет
нипринуда,већзабаваизадовољство.Наравно,наставасеникада
неможедокрајапоистоветитисаигром,алисенеможениодвојити
одње(уколикосетодогоди,ондајеречосувопарномидосадном
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излагању,атовишенијенастава).Каодруштвенаактивност,игра
пружаизузетнемогућностизаразвојсоцијалнесвестикоддеце.
Такође,играизазивапозитивнеемоције,коједелујуинтегративно
наличност.Иградоприносиосмишљавањуемоцијаипрерађивању
социјалниходносакојидетедоводедосхватањадруштваисвоје
улогеуњему.Посебноигресаправилимаомогућавајуукључивање
појединцаудруштвенугрупуукојојћесеосећатиприхваћеними
безбедним,штодоприносињеговомсоцијалномиемоционалном
сазревању.Захваљујућииграмаулога,децаучедаделеулоге,
дапланирајуипроцењујусвојепонашањеипонашањеосталих
учесникауигри.Доприносигрејепосебнозначајануразвијању
самоконтролеиусклађивањувластитогпонашањасапонашањем
осталихчлановагрупе.

Игре које се примењују у васпитно-образовном процесу
доживљавајутрансформацијуускладусациљевимаизадацима
одређеногнаставногпредмета.Поштонаставасоциологијекао
наставнипредметимасвојециљевеизадатке,умешностикреативност
наставникасоциологијеиспољићесеуправоуспособностипримене
игреуреализацијинаставнихсадржајаовогпредмета.Притом,кроз
игруученициматребаомогућитидалакше,убедљивијеиупечатљивије
уче.Овоможедаимапосебнозначајанефекатусавременом
друштву.Данашњапородицастављадецуунекуврстуизолације.
Децасуготовопотпуноискљученаизрадаодраслих,васпитањеје
институционализовано,контактисадруштвеномсрединомсучесто
стихијни,контактисаприродомпроређени.Овомепосебнодоприносе
онеигреукојимаседететупружаприликадаучествујеуразрешењу
описаногпроблема.Поштовањемправилаигреидисциплинованим
понашањемдетепревазилазисвојесвакодневнопонашањепаи
сопствениузраст,теуспевадарешипостављенипроблем.Ово
потчињавање игри уствари ослобађа дете, подстиче његову
иницијативу,слободуистваралаштво.Утомконтексту,напоменућемо
даиграимависокстепенинтернационалнекомуникативности.„Игре
сусеодвајкадашириле,уовојилионојформи,почитавомсвету.Оне
пружајудоказосличностиљудскихприрода…Свакаиграимасвуда
својепристалице,такодасмоприморанидаизведемозакључако
необичнојуниверзалностипринципа,правила,направаиодважности“
(Кајоа,1979:105).
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Мисаонеактивностиученика
коједоприносеквалитетномпроцесуучења

Савременообразовањезаснивасенакомпетенцијама,анајважни-
јаодњихјестедаученикнаучидаучиидастеченознањепримењујеу
праксииуновимоколностима.Дабисетопостигло,важнојеучени-
кеусмераватинамеђусобнусарадњу,учећиихсоцијалнимвештинама
којесупотребнезатимскирад.Утоменампомажутаксономијезнања
којеговореовидовимаинивоимазнањакојесуусмерененапобољ-
шањеквалитетаобразовања(Блум,1970;Вучељић,Чабрило,2008).

ПоБлумовојтаксономијипостојеследећинивоизнања:препо-
знавање,разумевање,примена,анализа,синтезаивредновање.Пре
познавањејенивознањакојисезасниванапамћењуирепродукцији
различитихсадржаја.Ученикнаовомнивоузнатерминекојисеко-
ристе,можеданабројичињенице,основнепојмове,правила,прин-
ципеипроцедуре.Ниворазумевањаозначавадаученикразумеса-
држаје,штосеиспољавакаоспособностдаихпрерађује,дасхвати
смисаоисуштинуоногаштоучитејеумогућностидасвојимречи-
маискаженаучено.Нивоприменезнањаиспољавасеспособношћу
дасенаученоградивоискористиуконкретниминовимситуацијама.
Анализапретпостављаоспособљеностученикадаградиворазложи
насаставнеделовекакобисемоглајасносагледатињеговаструктура.
Тонеподразумевапростомеханичкодељењеградива,већтаквокоје
јаснопоказујеузајамнуповезаностделовауцелину.Синтезаозна-
чаваспособносткомбиновањаелеменатакакобиседобилановаце-
лина.Каорезултатсинтезедолазиседоновогисамосталногисказа,
доизрадесвогплана,односнодоновеструктуре.Вредновањеподра-
зумевадоношењесудованаосновусазнатихособинаилинаоснову
претпоставки.Ученикпроцењујелогичностнекецелине,усклађеност
закључакасадоступнимподацима,предвиђанаосновупретпостав-
ки.ЗатојеБлумоватаксономијапогоднакадатребаодредитиниво
садржинскихзнања. 

Марзановатаксономијаимаширокосхватањепојмазнањајер
укључујенесамознањакојасеодносеначињенице,појмове,садр-
жајеипроцедуре(садржинсказнања),већипоступкекојимаседо-
лазидоовихврстазнања,алииразвијасоцијалневештине,позитив-
непретпоставкезаучење,самосталнодолажењедознања(процесна
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знања).Марзановатаксономијапогоднајезаодређивањесазнајних
поступака,мисаонихпроцесапомоћукојихседолазидосадржин-
скихзнања.

Процесназнањасуонапомоћукојихученицидолазедосадр-
жинскихзнањакојасвевишеизграђују,допуњавају,проширујуиупо-
требљавају,такодатаквазнањапостајуважназаживот.Овазнањасу
заједничкасвимпредметимаинивоимаобразовања.Упраксисеса-
држинскаипроцесназнањамеђусобнопреплићуидопуњавају,алије
важнодаихразликујемокакобисеизбеглодасезарадсадржинских
знањанеиспустеизвидапроцеснаинањиманеради.Процесназна-
њаразвијајусеупоступкуусвајањасадржинскихзнањаинањимасе
нерадимимоградивапредметакојипредајемо.Туспадајусвемогућ-
ностикомплексногмишљења,тимскограда,коришћењаразличитих
изворазнања,представљањеидејанаразличитеначине,овладавање
стратегијамаучењаиразвијањепозитивнихнавиказаучење.

Процесикомплексногмишљењасувеомазначајниунастави,а
посебносенегујуунаставифилозофијеисоциологијеиониобухва-
тају:упоређивање,класификацију,закључивањепомоћуиндукције,
закључивањепомоћудедукције,заснивање,апстраховање,анализу
перспектива,анализугрешака,решавањепроблема,откривање,екс-
периментисањеиистраживање,проучавање.

Упоређивањејепроцесмишљењакојиобухватаутврђивањеи
описивањеразликаисличностиизмеђудвеиливишепојава.Питања
којаосликавајуовајпроцессу:штаможемодаупоредимо;наоснову
чегаупоређујемо;учемусусличностииразлике.

Класификовањејеразврставањеилиорганизовањеелемена-
таукатегоријенаосновуњиховихкарактеристика.Битнојеодредити
критеријумекласификације.Питањакојимасеподстичеовајмисао-
нипроцессу:штаидезаједно;почемусуствариупојединимгрупа-
масличне;којаправилаодређујугденештоприпада;штајетоштоне
припадаодређенојгрупи.

Закључивањепутеминдукцијејепроцесуопштавањанаосно-
вуинформацијаиопажања.Питањакојасеовдепостављајусупопут:
штатитоговори;штаможеодтогадасенаправи;накојимдоказима
заснивамозакључак;коликојевероватнодасенештодогоди.

Закључивањепутемдедукцијекористимодадонесемозакључ-
кеопојединачном,конкретномизопштег.Примерипитањакојанас
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упућујунаовајпроцессу:докојихзакључакадолазимонаосновуоп-
штихзнања;подкојимусловимабисетвојатврдњамоглареализовати.

 Заснивање:изношењеаргуменатазаилипротиводређених
тврдњи.Питањанакојимасенештозаснивасупопут:којимаргу-
ментимаседоказујетврдња;накојимпретпоставкаматемељитесво-
јутврдњу.

Апстраховањејеутврђивањесуштинезаодређенуситуаци-
ју;утврђивањезаједничкогзавишеелемената;проналажењеопштих
образаца. Питањакојаподстичуапстракцијусу:штајебитнакарак-
теристиказаразматрануситуацију;накомсеопштемобрасцузасни-
ваописанаситуација;накоједругеситуацијеможемодаприменимо
овајобразац;

Анализаперспективаомогућавасагледавање:штабиседесило
услучајудасеполазнепретпоставкеизмене;какосевидиразвојод-
ређенеситуације.Примерипитања:Којисуразлозизатвојстав?Ко-
јебибилосупротномишљењеиштабибилиразлозизањега?Шта
мисли,акосенештонепредузме–дочегаћеоваситуацијадовести? 

Анализагрешака:препознавањеиописивањегрешакаувла-
ститом,алииутуђемразмишљању. Примерипитања:Дасиимао/ла
времена,далибитоурадио/ладругачије?Штабиурадио/ладругачи-
је?Којегрешкеможедаконстатује?Какотоможедапоправи?Шта
можедапромени?Штајеутицалонатегрешке?Далијенекоутицао
натвојеразмишљањеилирад?

Одлучивање:бирањеизмеђудвеиливишеалтернатива.При-
мерипитања:штабибилонајбољеилиштабибилонајгоре?Закога?

Проучавање(испитивање):проучавањекарактеристика,проце-
са,узрока,околине…Примерипитања:какосетодогодило;заштосе
тодогодило.

Решавањепроблема(уужемсмислу):развијањеииспробава-
њеметода,нацртаилипродукатазасавлађивањепрепрекакојестоје
напутудоциља. Примерипитања:Какосесуочитисадатомсмет-
њом?Какобисеподдатимусловимадошлодоциља? 

Експериментисањеиистраживање:постављањепретпостав-
киињиховопроверавање.Примерипитања:Штаопажа?Какобито
објаснио?Штанаосновутогаможедапретпостави?Какобимогаода
проверитачностсвојепретпоставке? Откривање:побољшавањене-
чегапостојећег;развијањенечегановог,оригиналног.Примерипита-
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ња:Какобитомоглодасепобољша?Далибимоглонештоновода
сенаправи? 

Тимскирадимазациљдаразвијесоцијализацијскевештине.
Њихразвијамокрозобликерадакаоштосугрупниилирадупару.
Развијајусеиметодомпројеката,кадавишеученика/царадинајед-
нојтеми.Притимскомрадубитребалодасеразвијамотивацијазаза-
једничкециљеве,вршњачкоподучавање,преузимањеулогаислично. 

Радсаизворимазнањаподразумеваовладавањестратегијамаи
техникамаприкупљањаинформацијаиподатака,њиховуанализу,син-
тезуиинтерпретацијукаоиизраду„производа“.

Представљањеидејатребадаразвијекодученика/цејасност
ипрецизностизражавања,способносткомуникацијесаразличитим
окружењем,поштовањекултурногисоцијалногконтекстасаговорни-
каислично.

Позитивнемисаоненавикеподразумијевајудаученикможе
критичкидапроцењује,дајеистрајанурадуидајењеговопонаша-
њетакводанеометадруге,даможедареагујебезанксиозности,беса
илинанездравначин.Онесеразвијајутакоштонаставникправита-
квеситуацијезаучењекојезахтевајудаученик:будеангажованиупо-
ран,савладаимпулсивност,будепрецизанијасан,заузимаставовена
основуаргумената,развијажељузадодатнимзнањима,дајеиприма
информацијеикритикебезосећајакривицеиугрожености,критички
сеодносипремасвоммишљењу,будеотворензасталноучење.Ак-
тивностикрозкојесепозитивнемисаоненавикемогуразвијатисуна
пример:дебатеоконтраверзнимтемама,проучавањелитературеко-
јаизражавасупротнагледишта,подучавањекрозпроблемскунаставу,
постављањетакозванихотворенихпитањаизадатака.

Примеритехникакојеподстичумисаонеактивности

„Шеширизаразмишљање“јеврлокориснаизанимљиватехни-
какојусмочестопримењиваленасеминаримазастручноусавршава-
њенаставника.Усредиштуовеметодестојидискусијанаједнутему
којајерелевантнаиактуелна.Петшешира,различитихбојасимболи-
зујупетразличитихначиназаанализупредмета,решавањепроблема,
аргументовањеивођењеразговора:
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Бели:Заснивасеобилнона„неутралним“чињеницама,броје-
вимаиинформацијама. 

Црвени:Показујеемоцијеиосећања,испуњенјеслутњамаи
интуицијом(позитивниминегативним). 

Црни:Свевидицрно,доносипотешкоће,немогућествари,не-
гативнеодлуке. 

Плави:показујехладноодстојање,контрола,пазинадругеше-
шире(интерновођењеразговора). 

Жути:веомајесветао,пуноптимизма,предвиђапозитивнубу-
дућност,позитиван,конструктиван.

Петучесникабирајупоједаншешир(којиондастављајуна
главу!)исамимтимзаузимајуодговарајућупозицијузаразговор.Они
спроводепрвурундудискусије(евентуалнонаконкраткефазеприпре-
ме).Отприликенакон10минута,замењујусешешириисамимтими
линијеаргументовања,крећесесановомрундом(двапута).Остали
учесницисууспољномкругуипосматрају.Свакоодњихиматачно
одређензадатакитачноодређенциљпосматрања:говортела,квали-
тетаргументације,дејствопроменешеширакодпојединачнихактера.
Наконзавршеткаовеметодеречимајуучесници,азатимпосматрачи.

Овајпоступаканимирапроменеперспективаипоказујевели-
кибројмогућихтачакаодредницаиразличитихпогледа.Постојиви-
шеваријанти:Паровиилимањегрупебирајуједнубојуилидобијају
одређенубоју.Тадазаједноприпремајуакцијуразговора,бирајуособу
којаћедискутовати,којаћенаконодређеневременскефазе(10мин.)
битизамењенадругомособом,евентуалноћесеспровестиитрећа
рунда.Оникојинисудиректноукључениуметоду,свепосматрајуиз
спољногкруга.Могусезамислитиимешанеформе,нпр.дваактера,
једансталнипосматрач.

Носилацплавогшеширапоседује„процеснукомпетенцију“
уоквирурунде.Модераторфлексибилнорегулишепроменушешира
узависностиодтокаиинтензитетаразговора.Значењесимболабоја
(погледајгоре)требадасеразјаснииуписанојформикојатребаби-
тиизложенанегдезавремеспровођењаовеметоде.Качесеплакати,
нпр.беликартонисписанса„чињеницама,бројевима,информација-
ма“,итд.

Материјалкојијепотребанзаовутехникусушешириодпапи-
раубоји(којејелаконаправити),јошбољибибилиправистарише-
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шири,плакати,намештајкојисеможепомерати(збогправљењаспо-
љашњегиунутрашњегкруга),блокиоловказабелешке.

Другатехникакојурадопрепоручујемојесте„техникадвостру-
ковођеногдневника“.Ученицимаседâупутстводаповукувертикалну
линијупосрединипразногпапира.Салевестранетребалобидазапи-
шунекиодломак,стих,сликуизтекстакојијенањихоставиоснажан
утисак.Садеснестранелистаучесницибитребалодазаписујусвојко-
ментароодломкукојисузаписали,баштајцитат.Ученикетребазамо-
литидапрочитајусвојецитатеикоментаре.Потомсеудискусијуукљу-
чујусви.Наставникпостављагенеричкапитања,питањакојадискусију
отварају(Brauneck,UrbanekiZimmermann,1995).

Активностсажимањаградива
Наосновуистраживањаосажимањутекста,којимученицииз-

двајајукључнеелементе,можемоиздвојититрипринципазаефектив-
носажимање:1.даученициизбришудеоинформација,дазамененеке
информацијеидазадрженекеинформације;2.дабиученицимогли
даизбришудеоинформација,некеинформацијезаменили,анекеза-
држали,потребноједаинформацијеанализирајунаприличнодубо-
комнивоу;3.разумевањеексплицитнеструктуреодређенеинформа-
цијепомажеуњеномсажимању.

Стратегијасажимањакојапратиправилаједнајеодонихкојом
се,придржавајућисескупаправилаиликорака,долазидосажимања.
Правиласуследећа:брисатиневажниматеријалкојијенепотребанза
разумевање;брисатиредундантниматеријал;заменитинабрајањаиз-
разомкојијеуопштенијиизаједнички;изабратитематскуреченицу
илијеизмислитиуколикоонанедостаје.Оваправилауказујунаког-
нитивнипроцессажимања.Акосамоусмеравамоученикекатомешта
требадаурадетонећебитидовољно,ученициматребапоказатикако
тодаураде.Акосамодајемоправила,бездемонстрирањанаприме-
ру,ученицинећебитиуспешниусажимању.Зато,приликомпрезен-
товањаовихправила,потребноједемонстриратиученициманаодре-
ђенимпримерима.

Оквирисажимањапредстављајудиректнуприменутрећег
принципа.Слободноможеморећидајетосеријапитањакојунастав-
ниципостављајуученицима.Овапитањасунаправљенатакодаис-
такнукритичнеелементе.Постојишестврстаоквирасажимања:при-
поведачкиоквир;тематско-рестрикционо-илустративниоквир;оквир
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дефиниције;оквираргументовања;проблем-решењеоквириоквир
разговора(Вучељић,Чабрило,2008).

Активностхватањабелешки
Дословнохватањебелешкинијеефикаснастратегија.Учени-

цикојипокушавајудазабележесвешточујуилипрочитајунемогу
сеангажоватиупоступкусинтетизовањаинформација.Хватањебе-
лешкитребапосматратикаопосаокојијеутоку.Доброједаучени-
ципоновопрођукрозсвојебелешке–даихпрегледајуиревидирају.
Процеспрегледањаиревидирањабелешкијевеомакористанзауче-
ње.Једнаоднајпрактичнијихупотребабелешкијестеприликомпри-
премезатест.Студијекојесебавеефектимахватањабелешкиуказују
дапостојијакавезаизмеђуколичинеинформацијакојустудентизапи-
шуусвојимсвескамаињиховогпостигнућанаиспитима.

Сажимањеградиваихватањебелешкијепосталочитаваумет-
носткојасеметодомменталнихмапапрактикујенаразличитимсе-
минариманакојимасеразвијајуинтелектуалневештине.Ноидаље
ушколамапреовладававербалниначинпрезентовањазнања.Обично
ученицимапричамооновомсадржајуилиимдајемодапрочитају.Ово
значидасуучениципрепуштенисамисебиприликомстварањаневер-
балнихпрезентација.Међутим,каданаставникпомажеученицимау
стварањуневербалнихпрезентација,ефектинапостигнућаученика
сувелики,јерстимулишеиповећаваактивностиумозгу.Активности
којеподстичуразвијањеневербалнихпрезентацијаиунапређујуњи-
ховоразумевањесадржајасу:креирањеграфичкихпрезентација;из-
радафизичкихмодела;генерисањементалнихслика;цртањеслика,
ангажовањеукинеастетичкимактивностима.Невербалнепрезентаци-
јетребадаразрадезнање(Вучељић,Чабрило,2008).

Домаћизадациивежбање
Овладавањебилокојомвештиномзахтеваодређенуколичи-

нуфокусираногвежбања.Каоједанодосновнихусловазаовладава-
њенаставнимсадржајима,домаћирадјесталнипратилацисаставни
деоцелокупногнаставногпроцеса.Иакосекрозвремесадржај,обим
итежинудомаћирадовисмењују,онисуодувекпредстављализнача-
јанфакторуваспитно-образовномпроцесу.

Односпремадомаћимзадацимауисторијинаставенијебио
увекуједначен.Ранијејеуоквируизрадедомаћихзадатакадомини-
раолекционизам,којимсуученицибилиоптерећенитакоштосупо-
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нављалилекцијерадизапамћивања.Ускладусасавременимтенден-
цијамауобразовањудолазидопроменаусадржајуисмислуизраде
домаћихзадатака,такодазадаципостепенопопримајупродуктиван
карактер.Продуктиванкарактерсезаправоодносинасамосталнодо-
лажењедоновихсазнањаинакреативнуприменустеченихзнања.

Аргументизадавањедомаћихзадатакасубројни,анекиодњих
судасеучењенаставиипослезавршетканаставе,дасеувежбагради-
воимајућинаумуфункционалнизадатакнаставе,дасекодученика
развијајунавикезаучење,дасеоснажујупозитивниставовиисоција-
лизација.Истраживањапоказујудаученицикојирадедомаћезадатке
постижубољерезултатетедасепросечнаоценаученикакојидневно
проведе30минутарадећидомаћезадатке,повећавазаокополапоена.

Сврхадавањадомаћихзадатакатребадабудејаснаиобразло-
женаученицима.Домаћизадатакслужидаученицивежбају,дасепри-
премајузанареднеактивностиилидапродубљујустеченознање.Ако
јеразлогдавањадомаћегзадаткавежбање,ондапрекодомаћегзадатка
требадавежбајунекуновувештинукојусурадилиначасу.Вежбање
вештинекојаученициманијепознатанесамодајенеефикасно,већ
можеводитикапогрешкама.

Акоједомаћизадатакзадат,требадабудеикоментарисан.Ис-
траживањапоказујудаефектидомаћихзадатакавеомамногозависе
однаставниковеповратнеинформације.Ефекатрастекаданаставник
оценидомаћизадатак,анајвећиефекатседобијакаданапишекомен-
тареученицима.

Неопходноједаученициињиховиродитељибудуунапредоба-
вештеникојијециљдавањадомаћихзадатака,којаћеколичинадома-
ћегзадаткабитидата,којесупоследицеакоседомаћинеурадиида
добијуобјашњењезаприхватљивеврстеукључивањародитељакод
израдедомаћегзадатка.Препорукаједаразреднистарешинаилина-
ставникнапочеткушколскегодинедâконкретнаупутства,изависно
одузрастаученика,таупутствајаснопредставиученицима,аиро-
дитељима.Помоћродитељакодизрадедомаћихзадатакасастојисеу
следећем:потребноједародитељипомогнусвомдететуокоорганизо-
вањапросторакојићеонотокомшколскегодинекориститизаизраду
домаћихзадатка;дапомогнудауспостависталанраспоредзаизраду
домаћегзадатка;дапомогнуданаправираспоредзакомплетнеактив-
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ноститокомнареднераднеседмице;даохрабре,мотивишуиподстак-
нусвоједетедасамосталнорадидомаћизадатак.

Дакле,домаћирадовипредстављајунезаменљиввидипутоса-
мостаљивањаученикаидолажењадобољихрезултатауваспитно-
образовномраду.Иакомногиуказујунаслабостизадавањадомаћих
задатака,јасноједасуони,каоврстаучениковогсамосталноганга-
жовањауодређенимактивностима,значајниуостваривањуваспитно-
образовнихциљеваизадатака.Затојенеопходносталнорадитинатра-
жењупродуктивнијихрешењазаученичкоангажовање.Ускладуса
својомулогом,домаћизадациостварујупозитиванутицајнанаставни
рад.Домаћирадовисузначајнизаостваривањеодређенихновихна-
ставнихзадатака,унаставкузапочетихактивности,алиикаопоуздан
начинутврђивањаипроширивањаусвојенихзнања.Домаћизадацису
уједноинезаменљивчинилацучениковогосамостаљивања.Очиглед-
ноједасенаставабездомаћихзадатаканеможезамислитикаоком-
плетнаидобраприпремазаживотирад(Вучељић,Чабрило,2008).

Значајповратнеинформацијеонапредовањуученика

Пратећирадучениканаставникимамогућностдаукажена
њиховуспехунапредовањутокомпроцесаучења.Једнаодуспешних
стратегијајестепружањеповратнеинформацијезасвакогпојединач-
ногученика.Принципинакојимасезасниваприменаповратнеинфор-
мацијесупроистеклиизрезултатабројнихистраживања.Повратна
информацијатребадаомогућиученицимадаразумејуштасуодради-
ликоректно,аштане.Повратнеинформацијекојесеодносенатесто-
веимајујакеимпликацијезаобразовање.Акоученицимасаопштимо
самодалисуњиховиодговоринатестуисправниилипогрешни,то
ћеиматинегативанефекатнањиховадаљапостигнућа.Саопштавање
ученицимаисправниходговораимаумеренефекатнањиховапостиг-
нућа.Показалоседанајвећиефекатимаповратнаинформацијауфор-
миобјашњењаштајенатестууодговоримабилотачно,аштаније.

Такође,показалоседајенајбољаповратнаинформацијаона
којаседајеодмахпослепроверезнања.Штосевишекаснисадава-
њемповратнеинформације,тосемањеунапређујепостигнућеучени-
ка,докјенајбољевремезадавањесамогтестазапроверузнања,дан
послеизучавањаградива.Критеријумизадавањеповратнеинформа-
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цијесубројни,аједанодњихјестедаповратнаинформацијатреба
дасеодносинаконкретаннивознања.Повратнаинформацијатреба
дабудезасновананаодређеномкритеријуму,даученикуукажегдесе
налазиуодносунанекиодређенициљустицањузнањаиливештина.
Овакавначинпружањаповратнеинформацијеимамноговећиефекат
напостигнућаученика.Акојеповратнаинформацијадатапреманор-
ми,онаговориоместуученикауодносунадругеученикеистограз-
реда,алиимнеговориништаоњиховомзнању.

Ученицимогуефикаснодаватинекесвојеповратнеинформа-
цијеиефикаснопратитисопственинапредакуучењу.Примењивање
повратнеинформацијеодученикауобликусамоевалуацијеимамно-
гопожељнихефеката(Вучељић,Чабрило,2008).

ИкакоистичеНенадСузић(2005)сврхаваспитањаиобразовања
јестеуразвијањуотимумасвакогдетета.Конкретнизадациодносе
сенаприпремањедецезаслободанживотувременуукомеживеиу
цивилизацијиукојојсекрећу.Будућидајеразвојипроменаглавна
карактеристикасавременогсвета,развијањеспособностиучењаје
примарнафункцијашколе.Развијањеспремностииспособности
заперманентноучењеиусавршавањејенеизбежанпроцес.Затосе
интер-активноучењејављакаонадопунатрадиционалнимметодама
рада.Схватањедасеобразовањезавршавадипломирањемније
функционално.Данасдипломаимазначењекомпетенцијазадаље
усавршавањеиучење.Улогенаставникасуданасбројне.Онније
самонаставникпредавач,већидидактичар,васпитач,инструктор
активненаставе,координатор,креаторинтерперсоналниходноса,
градитељемоционалнеклимеуодељењу.Улогаучениканијевишеда
самоактивнослуша,ученикјеиизлагачипрезентаториистраживач
ифацилитаторинадзорникиевалуатор…
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FlowersareRed1

Thelittleboywentfirstdayofschool
Hegotsomecrayonsandstartedtodraw
Heputcolorsalloverthepaper
Forcolorswaswhathesaw
Andtheteachersaid,„Whatyoudoin‘youngman?“
„I‘mpaintin‘flowers,“hesaid.
Shesaid,„It‘snotthetimeforart,youngman,
Andanywayflowersaregreenandred.
There‘satimeforeverything,youngman,
Andawayitshouldbedone.
You‘vegottoshowconcernforeveryoneelse
Foryou‘renottheonlyone.“
Andshesaid,
„Flowersarered,youngman
Greenleavesaregreen,
There‘snoneedtoseeflowersanyotherway
Thanthewaytheyalwayshavebeenseen.“
Butthelittleboysaid,
„Therearesomanycolorsintherainbow,
Somanycolorsinthemorningsun,
Somanycolorsintheflower
AndIseeeveryone.“
„Well“,theteachersaid,“You‘resassy
There‘swaysthatthingsshouldbe,
Andyou‘llpaintflowersthewaytheyare
Sorepeatafterme,
Andshesaid,
„Flowersarered,youngman,
Greenleavesaregreen
There‘snoneedtoseeflowersanyotherway
Thanthewaytheyalwayshavebeenseen.“
1 Harry Chapin, написао је и снимио ову песму 1978 за албум ”Living Room Sui-

te”.Идејазапесмуродиласекадамујесекретарицаиспричалаосвомсинукојиједонео
извештајизшколе.Наставник јенаписаопоруку:„Вашсинмарширауритмуразличитих
бубњара,алинебрините,ускороћебитиупаради,докрајамандата“.https://www.youtube.
com/watch?v=7qrbNygL0YU
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Butthelittleboysaid,
„Therearesomanycolorsintherainbow
Somanycolorsinthemorningsun
Somanycolorsintheflower
AndIseeeveryone.“
Theteacherputhiminacorner
Shesaid,„It‘sforyourowngood.
Andyouwon‘tcomeout,‚tilyougetitright
Andarerespondinglikeyoushould.“
Wellfinallyhegotlonely,
Frightenedthoughtsfilledhishead
Sohewentuptotheteacher
Andthisiswhathesaid,
„Flowersarered,
Greenleavesaregreen,
There‘snoneedtoseeflowersanyotherway
Thanthewaytheyalwayshavebeenseen.“
Timewentbylikeitalwaysdoes
Andtheymovedtoanothertown,
Andthelittleboywenttoanotherschool
Andthisiswhathefound,
Theteachertherewassmilin‘
Shesaid,„Paintingshouldbefun,
Andtherearesomanycolorsaflower,
Solet‘suseeveryone.“
Butthelittleboypaintedflowers
Inneatrowsofgreenandred
Andwhentheteacheraskedhimwhy,
Thisiswhathesaid,
„Flowersarered,greenleavesaregreen
There‘snoneedtoseeflowersanyotherway
Thanthewaytheyalwayshavebeenseen.“

StorySongsLtd.,1978.
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ПРИПРЕМАЗАСАРАДНИЧКУНАСТАВУ

1. Наставнипредмети 1.
2.

2. Имеипрезименаставника 1.
2.

3. Школа

4. Циклус други

5. Разред

6. Тема(е)изпрограмапредмета

7. Темасарадничкпгчаса

8. Циљсарадничкогчаса
(Представљаодговорнапитања:1.
Штаћеученицидауче,заштаће
битиоспособљени
2.Функционализација:заштојето
потребноикорисноученику,чему
имтослужи).

9. Трајањесарадничкогчаса 45/90минута

10. KOMПETEНЦИJE

10.1. Кључнекомпетенције
(Означитионекомпетенцијекоје
сеунајвећојмериостварујуу
реализацијиовогсарадничкогчаса)

■ КОМПЕТЕНЦИЈАЗАУЧЕЊЕ
■ РЕШАВАЊЕПРОБЛЕМА
■ КОМУНИКАЦИЈА
■ САРАДЊА
■ РАДСАПОДАЦИМАИ

ИНФОРМАЦИЈАМА
■ ДИГИТАЛНАКОМПЕТЕНЦИЈА
■ ОДГОВОРАНОДНОСПРЕМА

ЗДРАВЉУ
■ ОДГОВОРАНОДНОСПРЕМА

ОКОЛИНИ
■ ОДГОВОРНОУЧЕШЋЕУ

ДЕМОКРАТСКОМДРУШТВУ
■ ПРЕДУЗИМЉИВОСТ

ИОРИЈЕНТАЦИЈАКА
ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
■ ЕСТЕТИЧКАКОМПЕТЕНЦИЈА
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10.2. Предметнекомпетенције(исходи)
(Наведитеодабранепредметне
исходеизпрограмапредметакоје
остварујетеунајвећојмерикроз
реализацијуовогсарадничког
часа).

11. Стандарди

12. Кључнипојмовисасарадничког
часа

13. Главниделовисарадничкогчаса
савременскимодређењима-
секвенце
(Корациуимплементацији
блоканпр.–уводниразговор,
предавање,оглед,дискусија,раду
групама,излагањерезултатарада
група,дискусијаорезултатима
радагрупа,радназадацима,
интеграцијаисл.).

14. ГЛАВНЕАКТИВНОСТИТОКОМНАСТАВЕ

14.1 Припремнеактивности
наставника

14.2 Активностиученика
(Штасвеученицираденачасу-
посеквенцама,којиматеријалпри
томекористе)

14.3 Завршнеактивностинаставника
–проценаоствареностициљева
сарадничкогчасаикомпетенција
програма
(Какоичимесепроцењујестепен
остварености).

14.4 Активностизасамоевалуацију

15. Литературазаученике

16. Главнепорукеученицима

Извор:Унапређењеквалитетанаставе–развојкључнихкомпетенција
крозмултидисциплинарниприступ–Сарадњомдознања(2016).Београд:
Министарствопросвете,наукеитехнолошкогразвоја
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ПИСАНАПРИПРЕМАЗАЧАС
Школа:

Наставнипредмет:

Разред: Наставник:

Наставнатема: Наставнајединица:

Типчаса: Кључнеречи:

Циљевичаса

Образовни
(материјално-сазнајни)

Функционални
(развојни)



Васпитни 

Облицинаставнограда
Наставнеметоде
Наставнасредства
Наставниобјекат
Корелација
Литература
Иновације
Напомене,запажања

Структуранаставногчаса

Етапачаса Обликрада Методрада Трајање

Уводнидео

Главнидеочаса

Завршнидеочаса
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Токчаса

Активностиученика Активностинаставника
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РЕЧНИК

ДИДАКТИКА–речјегрчкогпорекла;изворнозначипоучавање
(дидаско–поучавам,дидаскеин–поучавати).Називупедагошкутер-
минологијууводеРаткеиКоменскиу17.веку.Иакојечовекодувек
поучаваомладугенерацију,новинупредстављајупојавекаоштосу
организованопоучавањеушколама,зачецинаставеиспецијализова-
нипоучаватељи.Већинатеоретичарасматрадидактикуграномпеда-
гогије(педагошкадисциплина)којапроучавазаконитостиобразовања
(наставеиучења).Некиауторисматрајујепедагошкомдисциплином,
којапроучавасуштинскепроблемеобразовањаиваспитањапутемна-
ставеиучења;другијесматрајунаучномдисциплиномусистемуна-
укеоваспитањуиобразовању.

ДИДАКТИЧКИТРОУГАО–уобичајенизраззатрибитнафакто-
раунастави,атосу:наставник,ученикинаставнисадржај.

ЈАНАМОСКОМЕНСКИ(1592–1670)чешкипедагог,највишеје
допринеоразвојумодернедидактике;сматрасенесамонајвећимпе-
дагогом17.века,негоиједнимоднајвећихсветскихпедагога.Тражио
јесвестрано,енциклопедијскообразовање,сапосебнимзахтевомдасе
учионоштојеоднајвећекористиучовековомживоту.Коменскисма-
традасазнавањетребадапочнепосматрањемприродеидаприрода
морабитинајважнијиосновиправиизворзнања.Отудаизводиприн-
ципочигледности,каозлатноправилоинајважнијеначелосвојенаста-
ве.Коменскидоводиморалноваспитањеуускувезусасвојимопштим
погледимаисхватањемваспитања.Онваспитањезасниванахришћан-
скојосновиихришћанскиметичкимначелима.Коменскијеауторраз-
редно-предметно-часовногсистемаорганизацијенаставе,школскего-
дине,распоредачасова,фронталненаставе,водећеулогенаставника,
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ичитавогнизадидактичкихпринципа.Дела:Отворенавратајезика
(1631),Светусликама(1654),Великадидактика(1657)идр.

КАТИХЕТИЧКИРАЗГОВОР–наунапредприпремљенапитања
морајуседатиунапреднаучениодговори.Тозначидаученикмора
знатиипитањаиодговоре.Овакавобликкомуникацијеипоучавања
постојаојеусредњовековнимцрквенимшколамаизмеђунаставника
иученика.Верскиуџбеницибилисуприређиваниуобликупитањаи
одговора,асврхаимјебиладаученицидословнозапамтеверскапра-
вила.Тојетзв.догматскоучење,укомесеоноштотребанаучитипри-
хватакаоконачнаистина.

КОМПЕТЕНЦИЈA–доказанаспособностпојединцадапримени
својезнање,вештинеиспособностиупослуилидокучи,какоу
приватномтакоиупрофесионалномразвоју.Компетенцијаподразумева
одговорностиаутономију.

Једнаоддефиницијаодређујекомпетенцијекаоунутрашњи
капацитетпојединцакојијепотребноисказатидабисеизвршиле
сложенеактивности.Структурукомпетенцијечинезнања,вештине,
ставови,вредностиирефлексијекојисупрепознатикаокључни
елементизаиновативниипродуктивниразвојсвакогпојединца.
Овакосхваћенекомпетенцијеизлазеизоквиратрадиционалних
школскихпредметаиогледајусеудинамичнијемиангажованијем
комбиновањузнања,вештинаиставоварелевантнихзаразличите
образовнеконтекстекојизахтевајуњиховуфункционалнупримену.
Оријентацијаобразовногпроцесакакључнимкомпетенцијаманене
значиувођењеновихпредмета,нитидодатнихчасовапосвећених
одређенојкомпетенцији.Основнапроменасепостижесарадњоми
координацијомактивностивишенаставника,односнопредметаи
иновирањемначинараданачасу.Свакичасјеприликадасеради
инакључнимкомпетенцијама,атосепостижестављањемученика
уситуацијекојетражедаинтегришузнања,повезујусадржајеиз
различитихобластииличногискустваипримењујувећнаучено.Од
ученикасеочекуједапримењују(употребљавају)знањауновими
различитимситуацијама,даистражујуиоткривају,дакреирајунове
продукте,каоидапроцењујуивреднујусопственапостигнућаи
ставове,алиипостигнућаиставоведругих.Сарадничканаставау
центаручењастављаученикакојисадаимаактивнуулогуунаставном
процесу,штоподразумевасамосталниинтелектуалнирадученикаи
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померањефокусасапитањасадржајанапитањастратегијаучења.
Знањенијеистоштоипамћењечињеница,правознањенастајекроз
различитемисаонепроцесе.

МЕТОДИКАНАСТАВЕ–педагошкадисциплинакојапроучава
законитостиобразовањаиваспитањапутемједногнаставногпред-
мета,односноваспитно-образовногподручја.Методикаобухвата
свесадржајекојисеодносенањусаму,наодређенинаставнипред-
метиостварењеваспитањаиобразовањапутемтогнаставногпред-
мета.Такопостојеиразличитеметодике:методиканаставематема-
тике,методиканаставесрпскогјезика,методиканаставефизичког
васпитања…

НАСТАВА–темељнидеошколскоградаукомесепланскииор-
ганизованоспроводиваспитањеиобразовањеученикапремапропи-
саномнаставномплануипрограму.Наставајеорганизованваспитно-
образовнипроцес.

НАСТАВНАЈЕДИНИЦА–представљаобимнаставногсадржаја
којијеодмерензаједаннаставничас(илизаблокчас).

НАСТАВНАСРЕДСТВА–дидактичкиобликованиобјективно
датипредмети,појавеипроизводиљудскоградакојислужекаоизво-
риучења.Наставнасредствакаоизворизнањазамењујуобјективну
стварност,којајевеомаразноврсна,затосуинаставнасредстваразно-
врсна,исвевишеседиференцирајуиусавршавају.

НАСТАВНАТЕМА–дабисадржајинаставнихпрограмамогли
битипоступнообрађени,прибегавасењиховојподелинавећесадр-
жајнецелине,којесезатимделенанаставнетеме,тј.мањесадржај-
нецелине.

НАСТАВНЕМЕТОДЕ–начинзаједничкограданаставникаи
ученика,чијисеизбориприменаобављајусциљемдасеоствареза-
дациваспитно-образовноградаунастави.Помоћунаставнихметода
наставникпреносиискуствачовечанствакојасууопштенаусистем
наука.Наставнеметодезависеодпосебнихсвојставаиспецифично-
стипојединихнаставнихпредметаињиховихсадржаја.Веомајева-
жноданаставникодабереипримениодговарајућепоступке(методе),
којићеподстаћипроцесеучениковогсазнавањаиучења.

НАСТАВНИПЛАН–школскидокументукомесупрописанавас-
питно-образовнаподручја,тј.наставнипредметикојићебитипроуча-
ваниуодређенојшколи,затимредоследпроучавањатихподручјаили
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предметапоразредимаилисеместрима,каоифондчасоваутокуне-
деље,годишњеиукупнозапоједининаставнипредмет.

НАСТАВНИПРЕДМЕТ–настаједидактичкомпрерадомпоједи-
нихнаучнихиуметничкихдисциплина.Исказивањенаставнихсадр-
жајаупојединимнаставнимпредметимаомогућавабољиувидусадр-
жајеобразовањаиваспитања,ипредстављасвојеврснугаранцијуда
ћепрописанинаставнисадржајиунаставибитипроучени.

НАСТАВНИПРОГРАМ–школскидокументкојисадржициље-
ве,задатке,дидактичкиструктурисаненаставнесадржајеипрограмске
целине,наставнетемеинаставнејединице,саупутствимазареали-
зацијузасвакинаставнипредмет.Затојенаставнипрограмконкрети-
зацијанаставногплана.

НАСТАВНИСАДРЖАЈ–целокупнољудскоискуство,трансфор-
мисанотакодапостанепреносивоиусвојивозаонекојимајенамење-
но.Наставнимсадржајимаодређенјепрограмваспитањаиобразова-
ња,којитребаостваритинаодређеномступњушколовања,атозначи
усвојитиодређенедимензијеиквалитетзнања,развитиодређенисте-
пенпсихофизичкихспособностииприхватитиваспитневредностиу
формирањууверења,опредељењаипонашањаученика.

НАСТАВНИЧАС–основнавременскајединицарадаунастави.
Настаојезаједносаразредно-предметнимсистемомнаставе,аучвр-
стиосеувођењемсистемапредметнихнаставникаод18.века.Систем
наставнихчасоваомогућиојеправилнуизменурадаиодмораученика,
аслужиикаопогоднаквантитативнајединицазаодређивањевреме-
напредвиђеногзапојединенаставнепредметеутокунедељеишкол-
скегодине.Каовременскајединицарада,наставничасседопочетка
20.векапоклапаосастрономскимсатомод60минута,алисеодтада,
натемељуистраживањаексперименталнепсихологијеипедагогије,
његовотрајањепочелоограничаватина45минута.Показалоседаје
товремегорњаграницамогућностиконцентрацијепажњеученикау
условимапредавачко-демонстрационогметода.

НАСТАВНИК–квалификованстручњаккојипоучавањемуче-
ника,наосновупрописаногнаставногпланаипрограма,организује
иизводицелокупаннаставни,односноваспитно-образовнипроцес.

ОБЛИЦИНАСТАВНОГРАДА–дидактичкиструктурисанефор-
ме(облици)уоквирукојихсерегулишуодносинаставникаиучени-
каутокунаставнограда.Облицинаставноградасуусловљенираз-
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редно-часовнимипредметно-часовнимсистемомрада,средствимаи
дидактичко-методичкимстваралаштвомнаставника.Најчешћиобли-
цирадаунаставису:индивидуални,радупаровима,групниифрон-
тални.Најбољирезултатирадапостижусепромишљеномкомбина-
цијомобликанаставнограда,зависнооднаставногпредмета,узраста
ученика,условарадаислично.

ОЦЕЊИВАЊЕ–поступаккојимсе,наначинутврђенпрописи-
ма,пративаспитно-образовниразвојученикаиодређујенивокојије
онувезистимпостигао.Оносенајпреивеомадугоповезивалосамо
саучениковимзнањем.Савременаконцепцијапосматраоцењивањеу
контекстуевалуације(вредновања)целокупногваспитно-образовног
процеса.Примењујусеследећисистемиоцењивања:нумерички(број-
чанимоценамаод1до5,од5до10исл.),поенскиилибодовни(оце-
насевезујезабројдобијенихпоенаилибодованатесту),симболич-
ко-словни(А,Б,В)иописни(аналитичкооцењивањеречима).

ПЕДАГОГИЈА–наукаоваспитању.Иакосевећинасавремених
теоретичараслажеуодређивањупредметапедагогије(педагогијаје
наукаоваспитању,предметпедагогијејестеваспитање),ипакпосто-
јемногеразликеиспоровиуодређивањуправогсмислаизначењата-
квеодредбепедагогије.Речпедагогијајегрчкогпорекла.Насталаје
одназиваробакојијеуАтиниводиосинасвоггосподараучитељу.Тај
робсеназиваопаидагогус(паис,паидос–дечак;аго,агеин–водити)
ињеговзадатакјебиодабринеосигурностидететадокјеизванку-
ће.УантичкомРимузаробљениучениГркпостајаоједомаћи(кућ-
ни)учитељдецисвогагосподара,ионјеназванпедагог(лат.паедаго
гус).Докјепрвироббринуосамоосигурностидечака,овајдругибио
јеучитељдецеуправомсмислу.Кадајепочеладасеизграђујерела-
тивноцеловитаконцепцијаваспитања,онајеназванапедагогија,ито
узначењунаукаоваспитању.

РЕСАВСКАШКОЛА–представљасинонимзапреписивањекао
методпоучавањаипреношењазнања.ВезујесезаманастирМанасију,
којисепремасредњовековнимизворимазваоРесава.Овајманастирпо-
дигаоједеспотСтефанЛазаревићизмеђу1407.и1418.године.Првих
деценија15.векаМанасијајебиласредиштекултурнеделатностице-
ледеспотовине.Уњојјеформираначитавашкола(„Ресавскашкола“)
књижевника,преводилацаипреписивача.Билајечувенапосвојимпре-
водимаипреписимаипослепададеспотовине,крозцео15.и16.век.
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САРАДНИЧКАНАСТАВА–подразумевамеђупредметно
повезивањеинатајначиномогућујеизградњузнањазнатношириход
знањакојанастајукаоограниченанапојединачнешколскепредмете.
Кодученикасепостижедубље,свеобухватнијеразумевањепојава,
процеса,појмоваипроблемајерученикимаприликудаихупознаје
исагледаваизразличитихугловаидаихразматраизразличитих
перспектива.Сложенијииразноврснијиконтекстучењаактивира
бројнеисложенијесазнајнепроцесеимеханизме,одкласификовања
иуспостављањалогичкиходноса,допроблематизовања,хипотетичког
икритичкогмишљења.Сарадничканастава,укојојучествујенеколико
наставникаразличитихпредметакојизаједничкиобрађујунекупојаву,
подстичеиостварујеконструктивнудискусијуунеконвенционалној
организацијичаса.Такође,евалуацијаисамоевалуацијадолазекао
спонтанапоследицаорганизованогсарадничкогчаса.Сарадничка
наставаподразумевакоришћењеикомбиновањеразноврснихначина
итехникаунастави,одкласичнихпредавања,доонихкојеизискују
активноучешћеученикакрозразличитеобликетимскограда,
сарадничког,пројектногиистраживачкогучења.Приформулисању
наставнихјединица/темаузимајусеуобзир,пресвих,могућности
школеипотребеученика,алиипотребелокалнеиширезаједнице,као
идасеуостваривањутаквенаставекористересурсикојималокална
заједницарасполаже.Натајначиншколаулазиуинтензивнију
сарадњуиразменусасрединомипостајеактиванизначајанчинилац
уњој.Озбиљанприступпланирањуиреализацијисарадничкенаставе
унапређујекултуруучењаирадаушколииутиченапроменеу
школскојпракси.Школатакопостајенесамозаједницакојаучи,већ
иживицентарусвојојсредини,аинтегративниприступнаставии
учењу.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА–јемисаонаактивносткојомсеобједи-
њавајусазнања,сажимајуирангирајуаргументи,стварајузакључци
иотварајупроблеми.Онаимафункцијујачањаконцентрације,учвр-
шћењасазнања,неговањамисаонихспособности.Систематизацијадо-
приносизгушњавањуоногаштојепређеноутокунаставе.Ученици
сепутемсистематизацијеградиваоспособљавајудапоштујулогички
редипамтеоноштојенајбитније.Систематизацијаможедасепрово-
диуоквируједногпредавања,даобјединивишепредавањаулогичку
целину,алииуоквируцелогпредмета.
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УЧЕНИК–носилацваспитно-образовнограда.Онјесубјекту
настави,којиприступачнимпоучавањемодстраненаставникаиса-
мосталнимрадомстичепотребнознање,развијасвојепсихофизич-
кеспособностииусвајадруштвеноприхваћеневредностииправи-
лапонашања.

ЦИЉЕВИИЗАДАЦИНАСТАВЕ–циљнаставејеостварење
образовањаиваспитањакаокрајњихрезултата.Поштосуобразова-
њеиваспитањесложенепедагошкекатегорије,крајњициљевинаставе
постижусепосредствомостваривањадиференциранихспецифичних
задатака.Задацинаставесу:материјални(образовни,информативни,
когнитивни)задатакодносисенастицањезнања;функционални(фор-
мативни,психомоторички,оперативни)задатакодносисенаразвија-
њеспособности;васпитнизадатакодносисенапотребудаученици,
наосновуусвојенихнаставнихсадржаја,усвојојсвестиформирају
одређенауверења,опредељењаиконкретнеобликепонашањаудру-
штву.Циљјеразвој,анесамоусвајањеградива.

УЧЕЊЕ–психичкипроцескојисеможедефинисатинаразнена-
чине:

а)учењејемењањепонашањаизазвановежбом,праксом,тре-
нингом;

б)учењејеусвајањеновихреакцијаилиодговораподутицајем
праксе;

в)учењејеусвајањезнања,развијањевештинаистицањенавика;
г)учењејеовладавањедостигнућимапретходнихгенерација.
ШКОЛСКАГОДИНА–непоклапасесакалендарскомгодином.У

нашојземљипочиње1.септембра,азавршавасе31.августанаредне
календарскегодине.Унекимземљамашколскагодинапочињеуокто-
бру(овосеодносиинависокошколство),децембру,јануаруислично,
штозависиодклиматскихидругихразлога.Обичносе,изванструч-
нихоквира,појамшколскегодинепоистовећујесанаставномгодином.
Речје,уствари,опериодуодпочеткадозавршеткаредовненаставе,
којијеозначенсаопштавањемпојединачногуспехаученика,поделом
ђачкихкњижицаисведочанстава,каоисумирањемукупнихрезулта-
тарадашколеутомпериоду.Позавршеткунаставнегодинепостоји
заученикетзв.велики(летњи)школскираспуст.Наставницикористе
тадасвојгодишњиодмор,чијаједужинарегулисаназакономинепо-
клапасесадужиномтрајањалетњегшколскограспуста.Преипосле
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истекагодишњегодмора,наставницисуобавезнидаучествујуураду
стручнихтела,наиспитима,даобављајуадминистративнепословеи
дасестручноусавршавају.Дакле,школскагодинајезавршенатекон-
дакадасереализујусвеобразовно-васпитнеактивностипланиране
затушколскугодинуикадасуизвршенеприпремезановушколску
годину:уписученика,формирањеодељења,поделаразреднихстаре-
шинстава,поделапредметаиодељењамеђунаставницимаислично.

ШКОЛСКИКАЛЕНДАР–(календаробразовно-васпитнограда
школе)напочеткусвакешколскегодинеминистарпросветеиспорта
доносиПравилникокалендаруобразовно-васпитноградазатушкол-
скугодинузаосновну,односносредњушколу.Школскикалендарсе
односисамонанаставнугодинуизатопрвичланПравилникаикаже
дасе„овимПравилникомуређујевремеостваривањанаставногпла
наипрограма,односнобројнаставнихираднихданаутокушколске
200../200…године,затимвремеитрајањешколскограспустаучени
ка…“УзПравилниксеобавезноштампатабеларнипрегледшколског
календара,укомесупрегледнодатинаставнидани,раднидани,ђачки
распусти,празнициислично.Правилникомјепредвиђенбројполуго-
дишта(два),бројнаставнихнедељаинаставнихдана,мањихраспуста
токомшколскегодине,терминиподелеђачкихкњижицаисведочан-
става,државнииверскипразнициислично.Радшколеупериодуод
последњегдатумаушколскомкалендарудо31.августа,школаједу-
жнадаорганизујетакодабудуокончанесвепредвиђенеактивности
затушколскугодинуиизвршенеприпремезановушколскугодину.
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