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Предговор
Научно-стручни скуп «Саверемена универзитетска настава» одржан је у Требињу од 28. до 29.
новембра 2003. године у организацији Природно-математичког факултета Универзитета у
Бањој Луци. Скуп представља наставак већ традиционалоног окупљања око слично
насловљене научно-стручне проблематике у организацији:
1. Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци (Скуп у Бањи Врућици 21. и 22.
12. 2001.);
2. Филозофског факултета Универзитета Српско Сарајево (Скуп на Јахорини 10. и 11. 6.
2002.) и
3. Педагошког факултета у Бијељини Универзитета Српско Сарајево (Скуп у Бањи
Дворови код Бијељине 21. и 22. 2. 2003.)
За факултете који организују скупове заједничка је одлика да образују кадрове који се
спремају за рад у образовању. Главнина очекиваних учесника на скуповима били су
наставници и сарадници тих факултета. То је условљавало готово поновљене наслове скупова
и оквире обухваћене проблематике око које би се окупили универзитетски наставници и
сарадници који имају разнородна поља научне активности.
За Скуп у Требињу Организациони одбор је дао 7 основних тема:
(1) Наука и универзитетска настава – међусобни утицај науке и образовања.
(2) Интеграција у токове свјетске науке.
(3) Концепт привреде и концепт високог школства – знање као ресурс.
(4) Технологија наставног процеса природних наука.
(5) Реформисана настава основне и средње школе – образовање наставника.
(6) Мотивираност младих људи за бављење научно-истраживачким радом.
(7) Информациона инфраструктура науке и образовања у Републици Српској.
Одбор је прихватио 29 пријављених наслова: 2 уводна предавања и 27 реферата (укупно 37
аутора) које је уклопио у поредак предвиђених тема. Од тога је саопштено 20 радова. Скуп је
окупио око 100 учесника из Бања Луке, Бијељине, Српског Сарајева, Требиња, Новог Сада и
Београда.
На Скупу је вођена расправа послије групе излагања, а на крају су дати и закључци.
Закључено је да се припремљени рукописи предају организатору и да се штампају у зборнику
радова. Организацију наредног скупа прихватио је Филозофски факултет Универзитета
Српско Сарајево.
Прикупљање рукописа радова за штампу обавио је Организациони одбор Скупа, а Научнонаставно вијеће Природно-математичког факултета именовало је Редакциони одбор на својој
64. сједници 1.4.2004. године.
Предате рукописе радова Редакциони одбор, на својој сједници 16.4.2004. дао је на преглед и
оцјену. Послије прегледа, на основу добијених мишљења, Редакциони одбор је прихватио
радове за штампу, на сједници одржаној 20.4.2004. године, Закључено је да се дају на
превођење изводи оних радова за које аутори нису доставили апстракт на енглеском језику
(преводилац Биљана Белина).
Период припреме Зборника радова за штампу из више разлога је продужен тако да је
обухватио периоде важења два закона о издавачкој дјелатности што се одразило на формалне
облике припреме публикације.
Зборник обухвата радове који представљају разнолике концептуално-теоријске,
истраживачке, аналитичке и компилацијске приступе посвећене проблемима савремене
универзитетске наставе.
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У току припреме издања Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета
Универзитета у Бањој Луци, на 72. сједници (одржаној 20.12.2004. год.) прихватило је
иницијативу да се покрене издавање серије Скуп, у којој би се публиковали радови са скупова
у чијој организацији учествује овај факултет. Редакциони одбор Научно-стручног скупа
Савремена универзитетска настава, припремио је први број ове серије.
Неколико радова сопштених на скупу у Требињу директно је проистекло из реализације
пројекта «Побољшање квалитета учења и обуке у настави природних наука и
математике», Природно-математичког факултета у Бањој Луци, који је дио «Развојног
пројекта образовања у Босни и Херцеговини», финансираног кредитом Свјетске банке.
Овај пројекат је финансијски потпомогао одржавање скупа и публиковање Зборника радова.
Остали радови, који су настали активношћу аутора у другим оквирима који нису финансирани
из пројекта, такође представљају допринос рјешавању проблематике из оквира овог пројекта.
Посебно се захваљујемо Генералном директору Електропривреде Републике Српске који је
пружио финансијску подршку за одржавање скупа у Требињу.
Бања Лука, 26.2.2005. год.
Боро П. Павловић
Лејла Васић
Зоран Рајилић
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БОЛОЊСКИ ПРОЦЕС И НАСТАВНИЧКИ ФАКУЛТЕТИ
Dragoqub Mirjani}
Medicinski fakultet Univerziteta u Bawoj Luci
Save Mrkaqa 14, 78000 Bawa Luka
ABSTRACT
MIRJANIĆ, D.: BOLOGNA PROCESS AND TEACHING SCHOOLS. Skup, 1: Savremena
univerzitetska nastava, Zbornik radova naučno-stručnog skupa, Trebinje, novembar 2003. 5-9, Banja Luka,
2004. [Faculty of Medical Science of Banja Luka University, 78000 Banjaluka, 14 Save Mrkalja Street]
The fourth meeting of Teaching Schools is organized at the same time as preparations of the
University for the carrying out of a radical reform and fast attachment to the European model of high
education. Bologna changes exert influence on our region and request fast and appropriate acting from a
considerably indifferent circles. The aim of this action is to point to implementation of Bologna declaration on
teaching process organisation at the teaching schools, since the Bologna declaration has been signed by
minister of education of the Republic of Srpska on September 19th 2004 in Berlin. It is necessary to analyze
considerable aspects of studies organisation-introducing of two-level studies system (3+1+1; 3+2; 4+1),
professional terms, studies length, giving labour process and credit system.

SA@ETAK
^etvrti skup nastavni~kih fakulteta se organizuje u jeku priprema univerziteta za
radikalne reforme i brzo prikqu~ivawe Evropskom prostoru visokog obrazovawa. Talas
bolowskih promjena zapqusnuo je na{e prostore i od pomalo uspavane akademske sredine zahtijeva
brzo i pravilno reagovawe. Ciq ovog rada je da uka`e na primjenu Bolowske deklaracije na
organizaciju nastavnog procesa na nastavni~kim fakultetima, imaju}i u vidu da je resorni
ministar RS 19. septembra ove godine u Berlinu potpisao navedenu Deklaraciju. Neophodno je
analizirati kqu~ne aspekte organizacije studija - uvo|ewe dvostepenog sistema studija (3+1+1; 3+2;
4+1), stru~ne nazive, du`ina trajawa studija, akreditacija procesa rada i kreditni sistem.

1. ИСТОРИЈАТ




-




Maja 1998. godine, ministri Francuske, Italije, Britanije i Wema~ke,
potpisali su Sorbonsku deklaraciju koja je fokusirana na:
Progresivnu konvergenciju op{tih okvira diploma i ciklusa u otvorenoj
evropskoj regiji za visoko obrazovawe,
Zajedni~ki sistem diploma za prediplomski (bachelor) i poslediplomski (master
and doctor) nivo,
Pove}awe i olak{avawe pokretqivosti studenata i profesora (studenti treba
da provedu najmawe jedan semestar u inostranstvu); otklawawe pote{ko}a za
pokretqivost i unapre|ewe priznawa diploma i akademskih kvalifikacija.
19. juna 1999. godine, 29 evropskih ministara visokog obrazovawa potpisalo je
Bolowsku deklaraciju za uspostavqawe evropske regije za visoko obrazovawe do
2010. godine i promociju evropskog sistema visokog obrazovawa u svijetu.
Ministri su potvrdili u Bolowskoj deklaraciji wihove namjere i:
Prihvatawe sistema za lako ~itqive i uporedive diplome,
Prihvatawe sistema od dva osnovna ciklusa (prediplomski/diplomski),
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Uspostavqawe sistema kredita (kao ECTS),
Unapre|ewe pokretqivosti kao i prevazila`ewe pote{ko}a (prepreka),
Unapre|ewe evropske kooperacije za osigurawe kvaliteta,
Unapre|ewe evropske dimenzije u visokom obrazovawu.




Na Pra{koj konferenciji 19. maja 2001. godine, 33 ministra rekla su:
Reafirmisati obavezivawe na ciqeve Bolowske deklaracije,
Cijeniti aktivno u~e{}e u Evropskoj univerzitetskoj asocijaciji (EUA) i
Studentskoj uniji u Evropi (ESIB),
Napraviti dokument stru~ne pomo}i evropske komisije,
Komentarisati daqe procese sa pogledom na druga~ije ciqeve Bolowske
deklaracije,
Naglasiti bitne elemente u oblasti evropskog visokog obrazovawa: do`ivotno
u~ewe, u~e{}e studenata, naglasiti atraktivnost i konkurentnost evropskog
visokog obrazovawa u odnosu na druge krajeve svijeta (ukqu~uju}i i aspekt
tradicionalnog obrazovawa).

















19. septembra 2003. godine u Berlinu, ministri prosvjete RS i FBiH potpisali
su Bolowsku deklaraciju. Glavni aspekti Berlinske konferencije su:
Struktura diploma: Usvajawe sistema u osnovi baziranog na dva glavna ciklusa
(svi su ministri obe}ali otpo~iwawe implementacije sistema sa dva ciklusa do
2005.).
Promocija pokretqivosti (ministri }e preduzeti neophodne korake da omogu}e
dodjelu dr`avnih kredita i stipendija).
Uspostavqawe kreditnog sistema (Oni su podr`ali daqi napredak s ciqem da
ECTS postane ne samo sistem transfera, ve} i akumulacije).
Priznavawe diploma: Prihvatawe sistema lako ~itqivih i uporedivih diploma
(svaki student koji diplomira do 2005. treba automatski i besplatno dobiti
Dodatak diplomi).
Institucije visokog obrazovawa i studenti (konstruktivno u~e{}e studentskih
organizacija u Bolowskom procesu).
Promocija evropske dimenzije u visokom obrazovawu (ministri su zapazili da je
nakon wihovog poziva iz Praga razvijeno vi{e modula, kurseva i programa s
evropskim sadr`ajem, orijentacijom i organizacijom).
Promocija atraktivnosti Evropskog prostora visokog obrazovawa (potvr|ena je
spremnost da se daqe razvije program stipendija za studente iz tre}ih zemaqa).
Permanentno obrazovawe.
Evropski prostor visokog obrazovawa i Evropski istra`iva~ki prostor - dva
pupoqka dru{tva zasnovanog na znawu (ukqu~iti doktorski nivo kao tre}i
ciklus u Bolowski proces, zna~aj istra`ivawa i nau~nog usavr{avawa i
promociju interdisciplinarnosti u o~uvawu i poboq{awu kvaliteta visokog
obrazovawa).
Procjena (ministri su zadu`ili radnu grupu da organizuje proces procjewivawa
prilikom pripreme wihovog sastanka 2005. Uz to bi se pripremili detaqni
izvje{taji o napredovawu i postizawu sredworo~nih ciqeva postavqenih za
naredne dvije godine: osigurawe kvaliteta, sistem od dva ciklusa i priznavawe
diploma i trajawa studija.
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2. ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ СИСТЕМА ВИСОКОГ ШКОЛСТВА КОЈЕ
ПРОИСТИЧУ ИЗ БОЛОЊСКОГ ПРОЦЕСА








Dva ciklusa studija u ukupnom trajawu od 5 godina.
Uvo|ewe ECTS-a kao mjere obima studija i uvo|ewe dopune diplome (diploma
supplement) kao prate}eg dokumenta koji opisuje savladani program.
Uvo|ewe zajedni~ke diplome (joint degree) koje izdaju dvije ili vi{e institucija.
Definisawe postupka priznavawa ste~enih kvalifikacija i diploma u skladu sa
Lisabonskom konvencijom.
Formirawe agencije za akreditaciju, uvo|ewe sistema kontrole kvaliteta.
Ukqu~ivawe studenata kao partnera u obrazovni proces.
Uspostavqawe mehanizama za u~ewe cijelog `ivota.

U ciqu sagledavawa stawa na na{im univerzitetima u svjetlu evropskih koncepcija
visokog {kolstva izvr{i}e se institucionalna evaluacija svih univerziteta u RS i
FBiH. Na osnovu provedenih analiza na univerzitetima iz na{eg okru`ewa mo`e se
zakqu~iti da je neophodno uraditi sqede}e:
 Pove}awe efikasnosti sistema visokog obrazovawa u smislu smawewa odustajawa
od studija, kao i smawewa prosje~nog vremena potrebnog za dobijawe diplome.
 Usagla{avawe sistema visokog obrazovawa sa evropskim tendencijama i to
posebno kroz uvo|ewe mehanizma kontrole kvaliteta nastavnog procesa i to kako
samih programa tako i izvo|ewa nastave.
 Uspostavqawe relevantnosti nastavnih programa u odnosu na nacionalne
potrebe i zahtjeve tr`i{ta. Omogu}avawe uvo|ewa multidisciplinarnih i
interdisciplinarnih programa koji vode ka novim profesijama proisteklim iz
razvoja tehnologije.
 Ja~awe koncepta primjewenih studija koje pru`aju znawa i vje{tine potrebne za
neposredno ukqu~ivawe u proces rada.
 Ukqu~ivawe studenata kao partnera u obrazovni proces.
Do sada su u Republici Srpskoj obavqene intenzivne pripreme u ciqu
harmonizacije wenog visokog obrazovawa sa navedenim evropskim procesima. Naravno, i
ova, kao i mnoge druge evropske ideje, izaziva ~esto kontradiktorne akcije u RS. Mora se
ista}i da je ovo, svakako, istorijska {ansa RS i BiH, prije svega u domenu podizawa
kvaliteta, racionalnosti i efikasnosti studija, ali i drugih oblasti visokog obrazovawa.
Na slici 1a prikazani su modeli tradicionalnog obrazovawa u Evropi i RS do
2000. godine, kao i prijedlog novog modela visokog obrazovawa na nastavni~kim
fakultetima zasnovanog na principima Bolowske deklaracije.
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Na kraju }emo navesti osnovne elemente iz akcionog programa reformi univerziteta u
Wema~koj:
1. Osloba|awe nepotrebnog i zastarjelog u programima i postavqawe novih
sadr`aja, naro~ito u formulisawu novih ciqeva bachelor studija u odnosu na
stari dio studija,
2. Boqe komponovawe nastavnih sadr`aja,
3. Wegovawe interdisciplinarnosti u nastavnim sadr`ajima, tkzv. malih predmeta
sa ostalim disciplinama,
4. Uvo|ewe novih nastavnih formi (E-u~ewe, prakti~no orijentisanu nastavu,
timski rad, grupne projekte, itd.),
5. Modularizaciju nastave,
6. Poboq{awe nastavnih sadr`aja u pravcu zahtjeva prakse, sa novim putevima koji
unapre|uju razvoj nauke i pospje{uju istra`iva~ku praksu,
7. Nove forme ispitivawa studenata, naro~ito u prelazu sa bachelor na master
nivoe,
8. Nove metode kod izbora studenata i savjetovawa - usmjeravawe studenata,
9. Poboq{awe u pra}ewu studenata tokom napredovawa u radu (mentori, tutori
itd.),
10. Osigurawe kvaliteta preko metoda evaluacija i akreditacija,
11. Strukturirawe doktorskih studija sa dodiplomskim studijima,
12. Inovativnost kao moto `ivota i moto razvoja,
13. Promovisati u~ewe tokom cijelog `ivota ili permanentno obrazovawe.
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3. ЗАКЉУЧАК
Mo`e se konstatovati da Bolowska deklaracija iako je startovala sa velikim
brojem obrtaja mo`e se realizovati do 2010. godine, ali je to slo`en i naporan posao.
Akademska javnost, koja je odlu~uju}i ~inilac za wenu realizaciju, nije u mogu}nosti sama
da realizuje taj proces bez adekvatne pomo}i i podr{ke nadle`nih institucija. Kod
predlo`enog metoda visoko{kolskog obrazovawa na nastavni~kim fakultetima treba se
odlu~iti za model 3+1+1 ili 4+1 imaju}i u vidu nedostatak nastavni~kog kadra u osnovnim
{kolama.
U zakqu~ku treba jo{ ista}i da ukoliko na{i univerziteti `ele dostojno mjesto
me|u evropskim univerzitetima, a u zajedni~kom evropskom prostoru za visoko obrazovawe,
moraju:
 Krenuti sa primjenom najjednostavnijih aspekata Bolowske deklaracije i to vrlo
oprezno,
 Posvetiti pa`wu svim osnovnim doga|ajima koji se odigraju u okviru Bolowskog
procesa,
 Obezbjediti mnogo efikasniji tok relevantnih informacija za cijelu akademsku
javnost i nastaviti sa primjenom i drugih relevantnih aspekata Bolowske
deklaracije.
Bez dobro informisanog i ispravno uvjerenog univerzitetskog osobqa i {ire
kompetentne javnosti nije mogu}e uvesti u `ivot najzna~ajniji ciq Bolowskog procesa:
zajedni~ki evropski prostor za visoko{kolsko obrazovawe i istra`ivawe.
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Скуп, 1: Савремена универзитетска настава, Зборник радова научно-стручног скупа, Требиње 28-29.
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The report has the following contents:
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II Theoretical, terminological and methodological paths and errors in natural sciences;
III The scientific bases of plans and programmes in the European education;
VI Theory about cosmically origin of Homo sapiens (Darwin);
V Bibliography
Part II, there are some examples of the paths and errors in the theory, terminology and methodology in
natural sciences, ecological classification of natural sciences and ecological definition of the sciences and their
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In the part III the examples of the problems with Plans and Programmes of European education are
consisted.
Part IV contains the theory about cosmically origin of Homo sapiens (Darwin).
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II Teorijski, terminolo{ki i metodolo{ki putevi i stranputice u prirodnim naukama;
III Nau~ne osnove planova i programa obrazovawa Ujediwene Evrope;
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2. Terminolo{ki putevi i stranputice u prirodnim naukama;
3. Metodolo{ki putevi i stranputice u prirodnim naukama.
Tre}e poglavqe sadr`i probleme vezane za nau~ne osnove izrade planova i programa
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^etvrto poglavqe sadr`i obrise Teorije o vanzemaqskom nastanku misaonog ~ovjeka (Homo
sapiens, Darwin).
Peto poglavqe sadr`i popis najzna~ajnijih djela kori{tene literature.
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I. УВОД
N a u k a je otkrivawe zakona nastajawa, egzistencije i transformacije prirodnih
sistema materije u neke druge materijalne sisteme, sa vi{im ili ni`im stepenom
integracije, odnosno evolucije.
Prema e k o l o { k o m s h v a t a w u materije (Laku{i}, R., 1985. ”Dijalog”, L-2 : 183194, Sarajevo), pod materijom podrazumijevamo sve {to objektivno postoji i sve {to ~ovjek
misli i zna o objektivnoj i subjektivnoj stvarnosti koja ga okru`uje, na lokalnom,
regionalnom, planetarnom i kosmi~kom nivou. Materija, u globalu, je b e s k o n a ~ n a u
prostoru i vremenu (filozofski shva}enim) i mimo we ni{ta ne postoji.
Materija se diferencira u pet nivoa evolucije: f i z i ~ k i , h e m i j s k i ,
biolo{ki, misaoni i ekolo{ki.
F i z i ~ k i n i v o e v o l u c i j e m a t e r i j e ima ~etiri subnivoa: subatomski,
atomski, atomsko-molekularni i elementarni.
E l e m e n t i M e n d e q e j e v o g p e r i o d n o g ili prirodnog sistema su samo
razli~iti stepeni integracije subatomskih sistema i poredani su po stepenu slo`enosti
strukture atoma, koja je upravo proporcionalna m a s i , od broja 1, koji ozna~ava hidrogen
ili vodonik, do oko 109, koliko ih je otkriveno do sada.
H e m i j s k i n i v o e v o l u c i j e m a t e r i j e se diferencira na dva subnivoa
evolucije: jediwewsko - molekularni i jediwewski u globalu.
J e d i w e w a h e m i j s k o g n i v o a e v o l u c i j e m a t e r i j e samo su razli~iti
stepeni hemijske integracije elemenata, od onih najprostijih poput LiH, sa molekularnom
te`inom 1+3=4, ili H2O sa molekularnom te`inom 2+16=18, do onih najslo`enijih RNK,
DNK itd., ~ija molekularna te`ina iznosi vi{e miliona.
Na `alost, zbog izuzetno velikog broja razli~itih jediwewa, Prirodni sistem
jediwewa jo{ nije prou~en, no javqaju se wegovi fragmenti, poput Sistema ugqenikovih
jediwewa, {to potvr|uje da taj sistem u prirodi postoji i da treba raditi na wegovom
otkrivawu.
B i o l o { k i n i v o e v o l u c i j e (`ive) m a t e r i j e ima pet Subnivoa evolucije,
koji su ozna~eni kao carstva `ivih sistema: Prokarionti, Protisti, Planta, Fungy, Animalia, a po
najnovijoj klasifikaciji i carstvo qudi Sapientietalia, kojih, mo`da u Kosmosu ima na
desetine, stotine ili hiqade vrsta.
Stepeni i substepeni integracije u Biolo{kom nivou evolucije i wegovim
substepenima, odnosno carstvima, veoma su detaqno razra|eni u sistematikama pomenutih
carstava, wihovih filuma, klasa, redova, porodica, rodova, vrsta, podvrsta, varieteta i
formi. Biosistematika u Evropi ima tradiciju od preko 2500 godina, od genijalnih gr~kih
nau~nika i filozofa, poput Aristotela, preko {vedskog fitologa Karla Linne-a do ruskog
fitologa Tahtaxiana i drugih, ~iji rezultati su pra}eni i mnogim stranputicama, o
kojima }e biti govora ne{to kasnije.
E k o l o { k i n i v o e v o l u c i j e m a t e r i j e je jedinstvo Fizi~kog, Hemijskog i
Biolo{kog nivoa evolucije Materije, a od dolaska misaonog ~ovjeka na planetu Zemqu i
Misaonog nivoa evolucije, koji sve intenzivnije djeluje, na `alost naj~e{}e negativno, na
prirodne - klimatogene ekosistgeme Geobiosfere.
E k o l o { k i n i v o e v o l u c i j e m a t e r i j e ima dva simetri~na subnivoa
evolucije - Sjevernu i Ju`nu Geobiohemisferu, sa zonalnim suprastepenima integracije:
polarnim ledenim pojasevima, pojasevima tundri, pojasevima ~etinarskih {uma, qeti
zelenih {uma, subtropskih tvrdolisnih uvijek zelenih {uma i tropskih uvijek zelenih
{uma. Planinski masivi, shodno geografskom polo`aju i nadmorskoj visini Z a k o n i t o
p o n a v q a j u Z o n a l n e e k o s i s t e m e , od podno`ja, tj. Zone u kojoj se nalaze, prema vrhu
planine, odnosno prema Sjevernom ili Ju`nom polu i wihovim ledenim kapama.
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II. ТЕОРИЈСКИ, ТЕРМИНОЛОШКИ И МЕТОДОЛОШКИ ПУТЕВИ И
СТРАНПУТИЦЕ У ПРИРОДНИМ НАУКАМА
II 1. ПУТЕВИ И СТРАНПУТИЦЕ У ТЕОРИЈИ ПРИРОДНИХ НАУКА
U radu ”Prirodni sistem Materije i sistem nauka o woj” (Laku{i} R., 1985) date su
definicije nivoa evolucije i stepena integracije materijalnih sistema i nauka o wima.
Ovom prilikom dajemo dopunu Sistema nauka i objekata wihovog prou~avawa:
M a t e r i o l o g i j a je nauka o M a t e r i j i u g l o b a l u ;
K o s m o l o g i j a je nauka o K o s m o s u u g l o b a l u ;
G r a v i t a c i o l o g i j a je nauka o S i l i g r a v i t a c i j e ;
S o l e o l o g i j a je nauka o S u n ~ e v i m s i s t e m i m a (o na{em Suncu);
G e o l o g i j a je nauka o planeti Z e m q i (Gea);
G e o g r a f i j a je nauka o I z r a d i k a r a t a komponenata i elemenata planete
Zemqe;
E k o l o g i j a je nauka o G e o b i o s f e r i , tj. o ekosistemima Geobiosfere;
L i t o l o g i j a je nauka o L i t o s f e r i ;
G e o n u k l e o l o g i j a je nauka o J e z g r i P l a n e t e Z e m q e ;
M i n e r a l o g i j a je nauka o m i n e r a l i m a ;
M o l e k u l o l o g i j a je nauka o m o l e k u l a m a j e d i w e w a ;
E l e m e n t o l o g i j a je nauka o E l e m e n t i m a Mendeqejevog Sistema;
A t o m o l o g i j a je nauka o A t o m i m a E l e m e n a t a ;
S u b a t o m o l o g i j a je nauka o s u b a t o m s k i m s i s t e m i m a (~esticama);
A t o m o n u k l e o l o i g i j a je nauka o N u k l e u s i m a a t o m a i n u k l e a r n i m
s i l a m a (jakoj i slaboj);
N e u t r o n o l o g i j a je nauka o N e u t r o n i m a ;
P r o t o n o l o g i j a je nauka o P r o t o n i m a ;
E l e k t r o n o l o g i j a je nauka o E l e k t r o n i m a ;
F o t o n o l o g i j a je nauka o F o t o n i m a ;
M a g n e t o l o g i j a je nauka o M a g n e t i z m u ;
E l e k t r o - m a g n e t o l o g i j a je nauka o E l e k t r o - m a g n e t n o j sili;
G e n o m o l o g i j a je nauka o G e n o m i m a b i o l o { k i h s i s t e m a ;
G e n o l o g i j a je nauka o G e n i m a ;
H r o m o s o m o l o g i j a je nauka o H r o m o s o m i m a ;
C i t o l o g i j a je nauka o ] e l i j a m a ;
H i s t o l o g i j a je nauka o T k i v i m a ;
O r g a n o l o g i j a je nauka o O r g a n i m a ;
I n d i v i d u o l o g i j a je nauka o I n d i v i d u a m a ;
P o p u l a c i o l o g i j a je nauka o P o p u l a c i j a m a ;
S p e c i o l o g i j a je nauka o V r s t a m a ;
G e n u s o l o g i j a je nauka o r o d o v i m a ;
F a m i l i o l o g i j a je nauka o F a m i l i j a m a ;
O r d o l o g i j a je nauka o R e d o v i m a `ivih sistema;
K l a s s o l o g i j a je nauka o K l a s a m a `ivih sistema
F y l l u m o l o g i j a je nauka o P h y l l u m - ima `ivih sistema;
R e g n u m o l o g i j a je nauka o C a r s t v i m a `ivih sistema;
B i o l o g i j a je nauka o `ivim sistemima u globalu;
A n t r o p o l o g i j a je nauka o ~ovjeku (vrsti Homo sapiens). Klasifikacija nauka o
~ovjeku data je u radu - Laku{i} R., 2001, - Ekolo{ke osnove Medicinskih struka i
nauka. Kongres Ratne Medicine Ekolo{ki aspekti rata: 79 - 85. Bawa Luka.
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B i o c e n o l o g i j a je nauka o ` i v o t n i m z a j e d n i c a m a ;
E k o l o g i j a je nauka o E k o s i s t e m i m a G e o b i o s f e r e ;
G e o b i o s f e r a je vrhunsko: fizionomsko, strukturno, funkcionalno, produkciono
i evolutivno jedinstvo svih subatomskih, atomskih, molekularnih, biolo{kih,
sociolo{kih, misaonih, umjetni~kih i tehni~kih sistema ` i v o g o m o t a ~ a
planete Zemqe.

II 2. ПУТЕВИ И СТРАНПУТИЦЕ У ТЕРМИНОЛОГИЈИ НАУКА
Redukcionizam:
- Geologija redukovana na litologiju ili petrologiju;
- ″geolo{ke karte″ svih mjerila su samo litolo{ke karte;
- Vremenske oznake u legendama ″geolo{kih karata″: trijas, jura, kreda itd. ne
odgovaraju fizi~ko-hemijskim osobinama stijena; (ekolo{ko vrijeme je
kombinacija ekolo{kih faktora pri kojoj su talo`ene date stijene; to nije {to i
kalendarsko vrijeme, filozofsko vrijeme, pa ~ak ni geolo{ko vrijeme);
- Kompetentnost ″geologa″ u paleontologiji i palinologiji nije na visini (samo
najboqi ekolozi, odnosno biosistemati~ari, fitocenolozi, zoocernolozi i
filogenolozi su kompetentni da tuma~e istoriju G e o b i o s f e r e );
- Fitocenologija redukovana na makrofitocenologiju je redukcionizam;
- Makrofitocenologija redukovana na dominantne populacije je redukcionizam;
- [umarska fitocenologija redukovana na populacije dominantnih vrsta drve}a
ili drve}a uop{te nije nauka ve} {umarska struka, i to na niskom nivou;
- Poqoprivredna fitocenologija redukovana na populacije dominantnih vrsta u
livadskim, pa{wa~kim i wivskim fitocenozama nije nauka ve} poqoprivredna
struka niskog nivoa;
- Biocenologija redukovana na makrobiocenoze povr{na je nauka, tj. struka;
- Makrobiocenologija redukovana na dominantne populacije nije Biocenologija
ve} u najboqem slu~aju povr{na Biogeografija;
- Hemijske formule stijena (jediwewa) redukovane na dominantne komponente
(CaCO3, MgCO3 itd.) ne odgovaraju istini o fizi~kim i hemijskim osobinama
stijena;
- Oznaka elementa (Kiseonika ili Oxygena) redukovana na jednu alotropsku
modifikaciju (O) je redukcionizam;
- Oznaka svih oblika svjetlosti redukovana na Lux veoma je gruba;
- Oznaka svih vrsta toplotne energije redukovana na neki stepen temperature (C, F)
ne odgovara realnosti;
- Redukovawe nuklearne energije na slabu i jaku ne odgovara stvarnosti;
- Redukovawe atomskog zra~ewa na mali broj zraka ne odgovara stvarnosti;
- Redukovawe ekoklime na nekoliko tipova {irom planete zemqe ne odgovara
objektivnoj stvarnosti;
- Redukovawe sistematike zemqi{ta samo na wegove fizi~ke i hemijske osobine i
zanemarivawe pedobiocenoze i ekoklime je duboko nenau~no;
- Redukovawe humusnog horizonta tla na A00, A1 i A2, (bez obzira na wegovo
porijeklo) ne odgovara nau~noj istini;
- Klasifikacija zemqi{ta (tala) optere}ena mati~nim substratom je
redukcionizam; itd.
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II 3. МЕТОДОЛОШКИ ПУТЕВИ И СТРАНПУТИЦЕ У ПРИРОДНИМ НАУКАМА
Mnoge navedene i nenavedene teorijske i terminolo{ke stranputice su usko povezane
sa metodolo{kim stranputicama i proizilaze jedne iz drugih. Sve one su naj~e{}e
posqedica nesagledavawa prirodnog sistema materije i sistema nauka o prirodi. Veoma
velika raznovrsnost ekolo{kog diverziteta na horizontalnom profilu G e o b i o s f e r e i
vertikalnom profilu wenih planinskih masiva, uz veoma grubu mre`u imena lokaliteta,
na geomorfolo{kim kartama, onemogu}avaju izradu preciznih: klimatskih, vegetacijskih i
drugih biolo{kih karata, karata zemqi{ta, pa i mati~nog substrata ekosistema, odnosno
ekosistema u globalu, te wihovih razvojnih faza - stijena, sipara, kamewarskih pa{waka,
livada, vri{tina, niskih {uma i visokih {uma, pa je bilo neophodno geomorfgolo{ke
osnove kartirawa zamijeniti biolo{kim i ekolo{kim osnovama, koje na osnovu
b i o i n d i k a t o r a omogu}avaju veoma precizno kartirawe ne samo biolo{kih sistema (populacija, fitocenoza, biocenoza, vrsta, rodova itd.), ve} i ekoklime wihovih stani{ta,
zemqi{ta, mati~nog substrata, pa ~ak i stepena antropogenih uticaja, od onih najni`ih u
okviru primarnih klimatogenih, preko sekundarnih i tercijarnih ekosistema do
antropogenih polupustiwa i pustiwa.
Na bilo kojoj koti u topografskim kartama, (pa ~ak i onim najdetaqnijim) u
prirodi se mogu javiti veoma razli~iti ekosistemi - do nivoa razli~itih klasa i
razli~itih razvojnih faza, {to topografsku osnovu ~ini nepodobnom za predstavqawe
objektivne stvarnosti o vegetaciji, tlu, ekoklimi itd.
Svako svo|ewe nekog slo`enog materijalnog sistema na jednu ili mali broj wegovih
komponenata ili elemenata zna~i redkcionizam, koji nas i teorijski i terminolo{ki i
metodolo{ki udaqava od nau~ne istine. Tek kada se pribli`imo nau~noj istini mo`emo
materijalni sistem koga prou~avamo najdubqe shvatiti, racionalno ga iskoristiti,
unaprijediti savremenim tehni~kim dostignu}ima i sa~uvati ga od antropogene
degradacije.
Novi - Genekolo{ki metod klasifikacije biolo{kih i
e k o l o { k i h s i s t e m a , a preko wih i zemqi{ta i ekoklime, omogu}ava wihovo precizno
registrovawe, prou~avawe, snimawe i kartirawe, ~ime se ekologija u globalu i nauka u
globalu, pribli`avaju najidealnijoj metodologiji prou~avawa `ivotne sredine qudskog
dru{tva, biqnog carstva, `ivotiwskog carstva, carstva gqiva, carstva protista i carstva
prokarionata.
Ovaj metod ima veoma visok stepen korelacije izme|u
F i l o g e n e t i ~ k o g i e k o l o { k o g s i s t e m a k l a s i f i k a c i j a . U wemu:
P o p u l a c i j a - jeste osnovni biolo{ki sistem individua u datom ekosistemu me|u
kojima se vr{i aktivna razmjena genomskog materijala i ostvaruje vitalno potomstvo;
V r s t a (species) je sistem populacija koje su prostorno, ekolo{ki i fenolo{ki
izdiferencirane, pripadaju razli~itim asocijacijama iste sveze, koja nosi naziv po datoj
vrsti, ~ije se ime roda zavr{ava nastavkom za svezu - i o n ( P a n c i c i o n s e r b i c a e Lakušić
in Br.-Bl. 1964);
R o d (genus) odgovara ekolo{kom redu (ordo) i zna~i sistem vrsta u filogeneti~kom,
odnosno sistem sveza u ekolo{kom sistemu, a dobija ime po imenu roda uz nastavak - etalia
(Fagetalia Pawlowsky 1928).
F a m i l i j a odgovara ekolo{koj klasi i zna~i sistem rodova u filogeneti~kom,
odnosno sistem redova u ekolo{koj klasifikaciji; klasa dobija ime po familiji uz
nastavak – etea (Pinetea /Ht. 1959/Lakušić 1972).
R e d filogeneti~kih sistema odgovara k r u g u ekolo{kih sistema; dobija ime kada
se na osnovu reda doda nastavak - eta (Campanulaleta Lakušić 1995, Fagaleta Lakušić 2002, etc.).
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K l a s a filogeneti~kih sistema odgovara z o n i e k o s i s t e m a na horizontalnom i
odgovaraju}em pojasu na vertikalnom profvolu planinskih masiva; dobija ime kada se na
osnovu imena Klase doda nastavak - a, (Monocotyledonea, Dicotyledonea, etc.)
F i l u m filogeneti~kih sistema odgovara subsferi ekolo{kih sistema i ima isto
ime kao i filum (Pteridophyta, Coniferophyta etc.).
R e g n u m u filogeneti~kom sistemu odgovara v e g e t a t i o u ekolo{kom sistemu, tj,
jedinstvu flore i vegetacije planete Zemqe, odnosno wene Geobiosfere.
P r o s t o r i v r i j e m e u E k o l o { k o m k o n c e p t u m a t e r i j e nisu isto {to i
u filozofskom smislu rije~i. Naime, svaki materijalni sistem je ograni~en ukupnom
kombinacijom ekolo{kih faktora wegove egzistencijalne sredine i vremenom nastanka, te
trajawa sve do transformacije u neki drugi sistem istog ili razli~itog nivoa evolucije
ili stepena integracije materije.
A r e a l , tj, prostor `ivih bi}a ne odre|uju geografske koordinate na horizontalnom
profilu Geobiosfere, niti izohipse na vertikalnom profilu planinskih masiva, ve}
ograni~avaju}i ekolo{ki faktori u minimumu i maksimumu, a to su naj~e{}e: svjetlo,
toplota, voda i hrana, odnosno {irina amplitude varirawa ekolo{kih faktora u kojoj je
mogu}a egzistencija datog `ivog sistema.
V r i j e m e egzistencije bilo kog `ivog sistema, pa i sistema uop{te (fizi~kog,
hemijskog, biolo{kog, misaonog i tehni~ko-tehnolo{kog, te ekolo{kog) strogo je odre|eno
varirawem ograni~avaju}ih abioti~kih i bioti~kih faktora u ekosistemu kojem pripada, a
nema nikakve veze sa filozofskim, niti sa kalendarskim vremenom; (ako u jednom
stakleniku formiramo ekoklimu koja odgovara fazi cvjetawa date populacije biqke u
kulturi }e cvjetati, pa bilo to u januaru, martu, junu, avgustu, oktobru ili decembru).
F i l o z o f s k o v r i j e m e je samo op{ti pojam, koji ni u kakvom konkretnom
slu~aju, odnosno konkretnom ekosistemu G e o b i o s f e r e ne postoji, pa samim tim ne mo`e
imati nikakvog uticaja niti na prostor, odnosno areal, a niti na vrijeme egzistencije
bilo kog materijalnog sistema. Ono je beskona~no, kao i prostor, u filozofskom smislu
rije~i, dok je vrijeme egzistencije bilo kog materijalnog sistema, od najprostijih
subatomskih ~estica, preko atoma i molekula do `ivih sistema uvijek kona~no, i po
pravilu se skra}uje idu}i prema sve slo`enijim nivoima evolucije materije (fizi~kom,
hemijskom, biolo{kom, ekolo{kom i misaonom) i sve vi{im stepenima integracije unutar
svakog nivoa evolucije ponaosob.

III. НАУЧНЕ ОСНОВЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА
УЈЕДИЊЕНЕ ЕВРОПЕ
O b r a z o v a w e je proces preno{ewa nau~nih spoznaja o primarnoj, prije ~ovjeka
nastaloj i od ~ovjeka nezavisnoj stvarnosti (subatomskim, atomskim, molekularnim,
biolo{kim i ekolo{kim sistemima, te o ~ o v j e k o v o m m i { q e w u i na wemu
zasnovanom:
nau~nom,
obrazovnom,
kulturnom,
umjetni~kom
i
materijalnom stvarala{tvu.
P l a n o v i i p r o g r a m i o b r a z o v a w a ~ine su{tinu obrazovawa i prvi
preduslov za wegovu uspje{nu i racionalnu realizaciju. Drugi neophodan preduslov su
dobro obrazovani u ~ i t e q i , koji budno prate nau~nu literaturu, a tek na tre}em mjestu su
u x b e n i c i i p o m o } n a n a s t a v n a s r e d s t v a koja slu`e kao potsjetnici
nastavnicima i u~enicima u ovladavawu znawem, te kao zbirka ilustracija za lak{e
ovladavawe oblicima, pojavama i procesima u prirodi, dru{tvu i qudskom mi{qewu.
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O b r a z o v a w e je jedinstven proces - od pred{kolskog i osnovno-{kolskog do
sredwo{kolskog i univerzitetskog, kako dodiplomskog tako i postdiplomskog. Wemu se ne
smije prilaziti fragmentarno - po stepenima obrazovawa i po pojedinim predmetima, ali
se strogo mora voditi briga o sublokalnim, lokalnim, subregionalnim, regionalnim,
subglobalnim i globalnim specifi~nostima i zakonitostima.
Zna~aj sublokalnih, lokalnih, subregionalnih i regionalnih pojava, procesa i
zakonitosti dolazi do izra`aja naro~ito na bilo{kom i ekolo{kom nivou evolucije
materije, odnosno u biolo{kim i ekolo{kim naukama, te se wihovo nepoznavawe i
izostavqawe iz planova i programa bilo{kih i ekolo{kih predmeta katastrofalno
odra`ava na kvalitet obrazovawa, pa samim tim i na kvalitet stru~waka koje obrazujemo,
pa bilo za sam proces obrazovawa (u~iteqi, nastavnici, profesori sredwih {kola i
profesori univerziteta) ili za razvoj struka ({umarstva, poqoprivrede, farmacije,
veterine, medicine, biotehnike itd.).
Ako E v r o p u shvatimo kao region, J u g o i s t o ~ n u E v r o p u kao s u b r e g i o n ,
sjeverozapadni dio Jugoisto~ne E v r o p e kao lokalni nivo organizacije prirode, dru{tva
i qudskog mi{qewa, onda nam pojedini planinski masivi, poput D i n a r i d a ,
P r o k l e t i j a , [ a r i d a i R o d o p a imaju s u b l o k a l n i n i v o d i f e r e n c i j a c i j e
ekosistema
i
wihovih
biolo{kih
komponenata
i
wihovih
e l e m e n a t a . I upravo ovaj s u b l o k a l n i n i v o z a k o n i t o s t i e k o l o { k o g i
biolo{kog diverziteta su od najve}eg zna~aja za ekolo{ko i
biolo{ko obrazovawe na svim nivoima, jer bez wihovog poznavawa
qudske populacije sa tog prostora ne}e mo}i da shvate ni one najelementarnije procese
evolucije biolo{kih i ekolo{kih sistema, niti }e mo}i da ih racionalno koriste i
efikasno unapre|uju za dobrobit qudskog dru{tva i wegove `ivotne sredine. Zna~aj
sublokalnih, lokalnih, subregionalnih i regionalnih zakonitosti diferencijacije
biolo{kih i ekolo{kih sistema mogu se dokazati veoma jasno na svega tri primjera iz
biqnog i `ivotiwskog carstva.
Rod Pinus L. u regionu E v r o p e ima desetak vrsta sa petnaestak podvrsta, ~iji
areali po pravilu zahvataju subregionalni ili lokalni prostor, a u izuzetnim slu~ajevima
i sublokalni areal (Pinus leucodermis Antoin, Pinus heldreichii Christ., Pinus canariensis Sweet
ex Sprengel). Sjeverna Evropa ima samo jednu vrstu ovog roda - Pinus sylvestris L., dok na
prostoru jugoisto~nih D i n a r i d a `ivi osam vrsta sa deset podvrsta koje su geografski i
ekolo{ki dobro izdiferencirane.
Rod Quercus L. ima na prostoru Sjeverne Evrope samo jednu vrstu - Quercus robur L., u
C e n t r a l n o j E v r o p i dvije vrste - Q. robur i Q. petraea. (Mattuschka) Liebl., dok na
jugoisto~nim Dinaridima `ivi deset vrsta i dobro izdiferenciranih podvrsta.
Ova dva roda su nezaobilazni u programima biologije i ekologije kada se govori o
~etinarima ili li{}arima, odnosno ~etinarskim ili li{}arsko-listopadnim {umama.
Kako pomiriti planove i programe Biologije i Ekologije na sredwo{kolskom i
univerzitetskon nivou u zemqama Sjeverne E v r o p e i Balkanskog pooluostrva, osnosno
J u g o i s t o ~ n e E v r o p e ? Treba li ih svesti na veoma niski biodiverzitet Sjeverne
E v r o p e ili }emo ih podi}i na visoki biodiverzitet J u g o i s t o ~ n e E v r o p e ?
Jo{ o~itiji primjer razlika u biodiverzitetu izme|u S j e v e r n e , S r e d w e i
J u g o i s t o ~ n e E v r o p e , sa kobnim posqedicama za one koji ne poznaju sve vrste iz roda
otrovnih zmija - (Vipera) na prostoru cijele E v r o p e , najboqe nam govori o tome kakvi
planovi i programi B i o l o g i j e z a c i j e l u E v r o p u moraju biti. Iako u S j e v e r n o j
i S r e d w o j E v r o p i `ive populacije samo jedne od vrsta roda Vipera - Vipera berus
(Linne) u planovima i programima svih e v r o p s k i h d r ` a v a , od Islanda do Turske i od
Portugala do Rusije rod Vipera mora biti detaqno obra|en, kako bi se svi gra|ani
E v r o p e znawem za{titili od ujeda vrsta ovoga roda, kada se na|u na wihovim
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stani{tima u J u g o i s t o ~ n o j ili J u ` n o j E v r o p i , a s j e v e r n e o b a l e
M e d i t e r a n a su qetwa odmarali{ta upravo stanovnika iz S j e v e r n e i S r e d w e
E v r o p e . Iz dosada{we medicinske prakse je poznato da od ujeda najopasnije otrovnice poskoka (Vipera ammodytes (Linne) koja `ivi na P r i m o r s k i m D i n a r i d i m a , daleko
~e{}e stradaju tokom qetnog godi{weg odmora turisti iz S j e v e r n e i S r e d w e
E v r o p e nego stanovnici D a l m a c i j e , H e r c e g o v i n e i C r n e G o r e koji dobro
poznaju ovu opasnu quticu. Samo na vertikalnom profilu od obala Jadranskog mora do
vrhova M a g l i } a (2386 m nad morem), V o l u j k a (2336 m), B i o ~ a (2396 m) i
D u r m i t o r a (2523 m) `ivi p e t o t r o v n i c a (p o s k o k , h e r c e g o v a ~ k i
c r n o s t r u k , b o s a n s k a { a r k a , e v r o p s k a { a r k a i p l a n i n s k a { a r k a ), koje
su zakonito raspore|ene u p e t p o j a s e v a k l i m a t o g e n i h e k o s i s t e m a , od
subtropskih uvijek zelenih {uma, preko termofilnih h r a s t o v i h i b u k o v i h { u m a
do m e z o f i l n i h h r a s t o v i h i b u k o v i h { u m a , te do k l e k o v i n e b o r a i
p o j a s a p l a n i n s k i h r u d i n a . Da ne navodimo ostale otrovne j u ` n o e v r o p s k e
` i v o t i w s k e v r s t e (poput pauka “crna udovica” i sli~ne).
Iz navedenih primjera jasno proizilazi da pravqewe p l a n o v a i p r o g r a m a za sve
nivoe obrazovawa iz b i o l o g i j e i e k o l o g i j e jeste jedan od najzna~ajnijih i najte`ih
problema r e f o r m e o b r a z o v a w a za potrebe U j e d i w e n e E v r o p e , te ga uspje{no
mogu rje{avati samo najboqi poznavaoci: e v r o p s k e f l o r e , e v r o p s k e v e g e t a c i j e ,
evropske faune, evropskih `ivotiwskih naseqa, evropskih gqiva o t r o v n i h i j e s t i v i h , te otrovnih p r o t i s t a i p r o k a r i o n a t a , koji su naj~e{}i
uzrok r a z n i h i n f e k t i v n i h b o l e s t i na prostoru E v r o p e , pa i znatno {ire.

IV. ТЕОРИЈА О КОСМИЧКОМ ПОРИЈЕКЛУ МИСАОНОГ ЧОВЈЕКА
(Homo sapiens)
Relativno veliki diskontinuitet unutar Primata, ~iji najvi{i stepen integracije,
odnosno evolucije ~ini vrsta Homo sapiens, a naro~ito mi{qewem, govorom, organizacijom
dru{tva i na mi{qewu i osje}ajima zasnovanom nau~nom, umjetni~kom i tehni~kotehnolo{kom stvarala{tvu, te najnovije informacije o rezultatima prou~avawa
K o s m o s a (kosmi~ke ekologije) sve vi{e nas pribli`avaju idejama o paralelnoj evoluciji
materije u globalu, ~ija je brzina upravo proporcionalna stepenu povoqnosti ekolo{kih
faktora u okru`ewu svakog datog materijalnog sistema, {to je veoma o~igledno na
primjeru zonalnih i pojasnih ekosistema G e o b i o s f e r e . Ako je neka od planeta sun~evog
sistema prije od Zemqe u{la u te povoqne uslove za nastanak `ivota, pa i qudskog
dru{tva, onda je ona normalnom brzinom evolucije sopstvene materije ostvarila prije
biolo{ki i ekolo{ki nivo evolucije, pa samim tim i misaonog ~ovjeka, odnosno na nauci i
tehnici zasnovane antropogene kosmi~ke letilice, kojima je mogla i u datom trenutku
kosmi~ke istorije uputiti ~ovjeka na Zemqu, ~ija evolucija je bila stigla najvjerovatnije
do ~ovjekolikih majmuna, odnosno p r i m a t a . To k o s m i ~ k o k a l e m q e w e dviju
odgovaraju}ih spirala evolucije materije sa Zemqe i neke od susjednih planeta (Marsa,
Venere, Jupitera ili Saturna?), urodilo je plodom i k o s m i ~ k a v r s t a (Homo sapiens),
kao misaono, te jezikom, pismom i tehnikom obdareno bi}e, zavladala je planetom Zemqom,
odnosno wenom G e o b i o s f e r o m i uz puno stranputica dovelo je do ovog stawa, koje se
karakteri{e drasti~nom degradacijom prirodnih - klimatogenih ekosistema, a naro~ito
wihove radni~ke klase - z e l e n i h b i q a k a , kao primarnih proizvo|a~a najneophodnijih
materija, kao {to su: k i s e o n i k , ~ i s t a v o d a i ~ i s t a h r a n a .
Teorija o kosmi~kom nastanku ~ovjeka i wegovom lansirawu
na planetu Zemqu u fazi evolucije wenih Primata pru`a mogu}nost
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najinteligentnijeg premo{tavawa postoje}ih nesporazuma izme|u
s a v r e m e n e n a u k e i s a v r e m e n e r e l i g i j e . Dovoqno je po dvije rije~i iz ovih
dijametralno suprotnih shvatawa svijeta - e v o l u c i j e m a t e r i j e i B o ` j e g
s t v a r a w a s v i j e t a shvatiti i ozna~iti kao s i n o n i m e , {to zna~i da je lansirani
kosmi~ki ~ovjek sa neke druge planete na na{u Zemqu upravo B o g po religijskom shvatawu
nastanka svijeta. Starija, mnogobo`a~ka religija je bila znatno bli`a nau~nom shvatawu
evolucije materije, jer je za svaku neophodnu komponentu evolucije imala posebnog B o g a
(Boga sunca, Boga vazduha, tj. Kiseonika, Boga vode, Boga zemqi{ta itd.).
Monoteisti~ke religije su svojevrsne stranputice u religiji i nastale su pod
uticajem dr`avnika najve}ih imperija Sredweg vijeka - c a r e v a , k r a q e v a i drugih
politi~kih velikana, kako bi se j e d n i m B o g o m o p r a v d a o j e d a n V l a d a r a p s o l u t i s t a . Ko zna pri~u o zlatnoj statui b o g a P e r u n a (u prirodnoj veli~ini),
{to ga knez Vi{eslav baci u nabujalu rijeku, u ime prihvatawa samo jednog Boga i jednog
Kneza, ne}e mu biti te{ko da shvati p o l i t i ~ k u p o z a d i n u o v e s t r a n p u t i c e u
r e l i g i j i , koja je ina~e, po eti~kim porukama koje nam iz K o s m o s a donese Bo`ji sin Isus Hristos daleko zna~ajniji od svega {to smo stvorili u sferi E t i c o l o g i e
evolucijom dru{tva tokom posledwih deset hiqada godina, od S u m e r a i F e n i ~ a n a ,
preko E g i p } a n a i G r k a , do R i m q a n a i E n g l e z a (sa Amerikancima).
No, tih mudrih eti~kih poruka, tj. B o ` j i h z a p o v i j e s t i , danas se samo veoma
mali broj individua i populacija qudske vrste prid`rava, te nam qudsko dru{tvo i
wegova `ivotna sredina (G e o b i o s f e r a ) brzinom geometrijske progresije hrli u
bespovratni ponor.
Jedini lijekovi za ozdravqewe moralno posrnulih qudskih populacija, nacija,
dr`ava i blokova dr`ava su:
Ne la`i da bi profitirao;
Ne kradi da bi akumulirao svoj kapital;
Ne otimaj ako od svoga mo`e{ pre`ivjeti;
Ne vr{i nasiqe nad nedu`nim i stvarala~kim bi}ima;
Strogo ka`wavajte la`ove, lopove i silexije;
Ubice jednog ili vi{e nedu`nih qudi strogo kazniti;
Ne u~inite nikom ono {to ne biste `eleli da vama neko
u~ini;
Sav korumpirani i veoma skupi pravosudni sistem mo`e se zamijeniti provo|ewem u
djelo ovih eti~kih, nau~nih, umjetni~kih i B o ` j i h p o r u k a .

IV 1. ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
O d n o s i v a s p i t a w a i o b r a z o v a w a su veoma slo`eni. N a u k a o
v a s p i t a w u je E t i c o l o g i a , a primjena zakona E t i c o l o g i e u praksi qudskog dru{tva je
Etika.
E t i c o l o g i a je disciplina e k o l o g i j e ~ o v j e k a , koja prou~ava moralna svojstva
i moralne odnose unutar dru{tvenih stepena integracije, od porodice i radne
organizacije do n a c i j e , dr`ave, sistema dr`ava, vjera i qudskog dru{tva u globalu.
O b r a z o v a w e je preno{ewe spoznaje nastajawa, transformacije i nestajawa
materijalnih sistema p r i r o d e , d r u { t v a i q u d s k o g m i { q e w a .
S t r u k a je primjena n a u k e i o b r a z o v a w a u p r a k s i r a z v o j a q u d s k o g
dru{tva i wegove `ivotne sredine.
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I s t o r i j s k i gledano E t i c o l o g i a i wena primjena - e t i k a se`u do vremena
nastajawa vrste H o m o s a p i e n s .
Korijene E t i c o l o g i e i E t i k e nalazimo u „B o ` j i m P o r u k a m a “, koje je prema
predawu donio na na{u planetu „B o ` j i s i n - I s u s H r i s t o s “, i koje su do
dana{wih dana ostale n e p r e v a z i | e n e , jer se ni n a u k a , a ni o b r a z o v a w e nisu
dovoqno duboko bavili E t i c o l o g i o m .
E t i k a je od po~etka do dana{wih dana ostala objektom prou~avawa religijskih
institucija i religijskog obrazovawa uz pomo} najzna~ajnijih djela - S v e t o g p i s m a
(Starog zavjeta i Novog zavjeta, K u r a n a i sli~ne religijske literature). Ako `elimo iz
savremenog eti~kog h a o s a na svim nivoima organizacije qudskog dru{tva iza}i,
neminovno je razvijati E t i c o l o g i u i wena nova otkri}a povezati sa „Deset Bo`jih
zapovijesti“ i mnogim drugim p o u k a m a , koje su proiza{le iz R e l i g i j s k e e t i k e .
C r k v e n o , tj. R e l i g i j s k o v a s p i t a w e t r e b a i n t e g r i s a t i s a
svjetovnim obrazovnim sistemom Evrope i svijeta i u~initi ga
uistinu jedinstvenim vaspitno - obrazovnim sistemom.
Za obrazovawe iz prirodnih nauka nekompetentnim vjerskim propovjednicima treba
zabraniti sve propovijedi, koje su u suprotnosti sa dostignu}ima u otkrivawu zakona u
sferi E v o l u c i j e m a t e r i j e , od subatomskih i atomskih do molekularnih, biolo{kih,
misaonih, socijalnih i ekolo{kih sistema jedinstvene nam G e o b i o s f e r e .
Integrisawem Boga i Materije, Velikih svetaca, Velikih
nau~nika i Velikih umjetnika premostiti }emo vi{emilenijski
p o n o r izme|u r e l i g i j e , n a u k e , u m j e t n o s t i i f i l o z o f i j e .

ЛИТЕРАТУРА
1. Laku{i} R., Dizdarevi} M., 1971. Geneti~ki sistemi - objekti ispitivawa autekologije.
Ekologija, 6, (2). Beograd.
2. Laku{i{} R., 1974. Prirodni sistem populacija i vrsta roda Eraianthus DC. God. Biol.
Instit. Univ. Sara 26 Posebno izdawe: 3 – 130. Sarajevo.
3. Laku{i} R., 1977. Prirodni sistem geobiocenoza na planinama Dinarida. Ibid. 29.
4. Laku{i} R., 1976. Nivo evolucije, stepen integracije i stepen slobode ekolo{kih
sistema i wihovih komponenata. Bilten PPZ 11 - 12. Bawa luka.
5. Laku{i} R., Dizdarevi} M., 1976. Ekolo{ke karakteristike geneti~kih sistema kao
kriterijumi za odre|ivawe wihovog mjesta u prirodnom sistemu biosa. God. Biol.
Instit. Univ. Sara. 28. Sarajevo.
6. Laku{i} R., 1985. Dijalekti~ko - ekolo{ko shvatawe materije. Dijalog, 1-2: 183-194.
Sarajevo.
7. Laku{i} R., 1989. Ekolo{ka diferencijacija bosansko-hercegova~kog prostora.
Glasnik Zem. Muzeja BiH: 98-102. Sarajevo.
8. Laku{i} R., 1989. Ekologija biqaka. Svjetlost. 5-245. Sarajevo.
9. Laku{i} R., 2001. Ekolo{ke osnove medicinskih struka i nauka. Zbornik radova
Kongresa ratne medicine, 1 : 79-85. Bawa Luka.
10. Morin Edgar, 1981. La nature de la nature, Paris, Seuil, coll. Points: 365-387.
11. Morin Edgar, 1983. L’esprit du temps. Biblio-essais: 81-85.
12. Morin Edgar, 1985. La vie de la vie. Paris, seuil, coll. Points: 365-377.
13. Morin Edgar, 1989. Kako misliti Evropu. Svjetlost Sarajevo.
14. Popper Karl, 1979. La société ouverte et ses ennemis. Paris, seuil.

20

Скуп, 1: Савремена универзитетска настава, Зборник радова научно-стручног скупа, Требиње 28-29.
новембар 2003. Природно-мaтематички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2004.
УДК: 620.1 : 543

ИНТЕГРАЦИЈА У ТОКОВЕ СВЕТСКЕ НАУКЕ У СВЕТЛУ
ШЕСТЕ ЕВРОПСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
*

*

M. Давидовић, **С. Средић и *T. Чајковски
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука
**
Рударски институт, Приједор
Саве Ковачевића бб, 79101 Prijedor
ABSTRACT

*

**

*

DAVIDOVIĆ, M., SREDIĆ, S., ČAJKOVSKI, T.: SCIENTIFIC INTEGRATION INTO THE
CURRENT WORLD SCIENCE IN LIGHT OF THE SIXTH EUROPEAN INITIATIVE. Skup, 1: Savremena
univerzitetska nastava, Zbornik radova naučno-stručnog skupa, Trebinje, novembar 2003. 21-25, Banja Luka,
*
2004. [ Faculty of Natural Sciences and Mathematics of Banjaluka University, 78000 Banjaluka, 2 Mladena
**
Stojanovića Street; Institute of Mining, Prijedor, 79101 Prijedor, Save Kovačevića bb. Street]

УВОД
Интеграциони процеси у нашој науци убрзали су се појавом Шесте европске
иницијативе током 2002. године од стране Европске Уније. У оквиру ове иницијативе за тзв.
земље Западног Балкана, како се сада називају у седишту Европске Уније: Србија и Црна Гора,
Македонија, Босна и Херцеговина (Република Српска и Федерација БиХ), Хрватска и Албанија
без Словеније први пут после распада СФРЈ, отворена је могућност за учешће истраживача и
наставника у научно-истраживачким пројектима Европске заједнице. У изазовној понуди
Шесте европске иницијативе појавило се више приоритетних тема за рад на научноистраживачким пројектима из области физике, хемије и технологије нових материјала. За нас је
био интересантан задатак: 1.1.3 Nanotechnologies and nanosciences, knowledge – based
multifunctional materials and new production processes and devices. Oву иницијативу требало је
прихватити што смо и урадили, мада су резултати учешћа за сада неизвесни. Да бисмо успешно
учествовали у оштрој међународној конкуренцији морали смо се претходно “легитимисати”.
За време бивше СФРЈ међународна сарадња се одвијала у оквиру пројеката The
European Communities projects, у оквиру програма TEMPUS, у оквиру АмеричкоЈугословенских пројеката итд., а на простору СФРЈ били су Савезни пројекти које је
финансирало Савезно министарство за науку и технологију. У послератном периоду та
сарадња је готово потпуно замрла, нешто се мало одвијала у оквиру програма TEMPUS. Сада
је дошло опет повољно време за међународну сарадњу и ми настојимо да је остваримо.
Тема са којом смо се пријавили на Европску иницијативу гласи: Структурне и
диелектричне особине наноматеријала, Минерал монтморилонит допиран са
протонским проводником. Ова тема представља део великог Европског пројекта о примени
дифракције X – зрака у истраживању наноматеријала у оквиру Шесте европске иницијативе
коју координира Проф. G. Berti из Пизе, Италија. Овај пројекат после успешно преброђене
прве евалуације отишао је на другу евалуацију у Брисел. На нашој теми учествују сарадници
појединих института, факултета и привредних субјеката из три земље Западног Балкана:
Србија и Црна Гора, Република Српска, Македонија и Грчка. Са простора Републике Српске
на наведеној теми учествују сарадници са Рударског института Приједор, из “Руди Чајевец”
Бања Лука, из “Бирача” Зворник итд.
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У овом раду, у оквиру научно-стручног скупа у Требињу, део рада биће посвећен теми
на коју смо се ми пријавили у оквиру споменуте Шесте европске иницијативе.
Поставља се питање зашто смо се определили за поменуту тему у оквиру приоритетне
области 1.1.3 на шестој Европској иницијативи? Наиме, добро је познато да природни ресурси
којих има на овим просторима, првенствено разни минерали широм Републике Српске, нису
посебно изазовни, треба их “оплеменити” новим знањима. Један од таквих примера је
бентонитна глина ( површински копови у околини Шипова) у којој преовладава минерал
монтморилонит. Овај природни минерал може се погодним физичко-хемијским поступцима
процесирати за широку апликацију у савременим технологијама.
Хемијским третирањем претходно механички пречишћеног материјала добива се
катјонски супституисана глина. Даљим хемијским третманом погодним реагенсом добива се
тзв. пиларена глина, нов материјал који има изузетно интересантне карактеристике за разне
примене. Познатим сол-гел поступком слојеви глине, дефинисане порозности, допирају се
протонским проводником, чије диелектричне карактеристике су детаљно истраживане раније,
у циљу добивања нових материјала. Нови материјал се затим испитује разним савременим
физичко-хемијским методама у циљу одређивања његових структурних, термичких,
електричних и других особина.

СТРУКТУРНА ИСТРАЖИВАЊА МАТЕРИЈАЛА

Intensity [a.u.]

Структурна истраживања се врше најчешће коришћењем дифракције X- зрака различитих
таласних дужина. Најчешће употребљавана таласна дужина добива се помоћу бакарне
антикатоде где је λ=0,154 nm . На тај начин смо и ми добили дифракциону слику за четири
фазе процесирања монтморилонита што је приказано на Сл. 1. Може се приметити да је
структура добивених дифрактограма “сиромашна”, тј. нема довољно детаља. Да би структура
истог била “богатија” непходно је обезбедити веће таласне дужине упадног Х-зрачења.
Употребом антикатоде од хрома добијају се снопови X-зрака таласне дужине 0,22 nm што за
последицу даје “развученију” слику дифрактограма а то је посебно важно за мале вредности
2θ.
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Сл. 1. Х - дифрактограми монтморилонита, I – механички пречишћеног за даље процесирање,
II- јонски измењен, III-пиларени и IV-допирани са протонским проводником
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Други начин истраживања структуре је примена реакторских неутрона, чија је
ефикасност некохерентног пресека за расејање на водонику у просеку десет пута већа у
односу на друге елементе. Применом тзв. хладног извора (cold source), добивају се неутрони
помоћу којих се може “видети” структура монтморилонита.
На дифрактограмима за врло мале вредности 2θ добро се уочавају дифракциони
максимуми.

0.77 nm

5 nm

(001)

Сл.2 Слика добивена помоћу електронског микроскопа
Трећи начин одређивања димензија нанометарских нових материјала јесу савремени
електронски трансмисиони микроскопи помоћу којих се може добити разлучивање 0,5 - 0,6
nm где се “види” атомистичка структура материјала. Слика добивена помоћу једног таквог
микроскопа приказана је на Сл. 2 за (001) кристалографску раван.

ТЕРМИЧКА СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА
Термогравиметријска мерења су извршена за све фазе процесирања материјала и
добивени термограми као и резултати промена масе по јединици температуре приказани су на
Сл. 3 (a-d) .
Сви узорци показују фазну транформацију на 800C што одговара губитку воде.
Евидентно је са Сл. 3(a-d) да укупан губитак масе зависи од фазе третмана, а у случају узорка
допираног протонским проводником и од његовог садржаја.
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Сл. 3. Термограми и зависност dm/dT монтморилонита:
а) пречишћени, b) јонски измењен
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Сл. 3. Термограми и зависност dm/dT монтморилонита:
c) пиларени и d) допиран протонским проводником

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА МАТЕРИЈАЛА
Применом софистицираних електронских уређаја за импеданцну спектроскопију
истраживана су електрична својства монтморилонита у свим фазама процесирања у подручју
фреквенција од 5 Hz до 500 kHz на собној температури. На Сл. 4 приказани су резултати
мерења проводљивости (тј, њен реални део) за све фазе процесирања
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Сл. 4 приказује резултате мерења електричне проводљивости за све
четири фазе процесирања материјал
Резултати истраживања електричне проводљивости одговарају проведеним фазама
процесирања: Фаза I показује проводљивост чији су носиоци углавном протони настали
дисоцијацијом присутне воде; Фаза II показује проводљивост за ред величине већу од
претходне фазе за шта су вероватно поред протона као носиоци проводљивости одговорни
присутни Na+ катјони; Фаза III показује најниже вредности што је у складу са проведеним
термичким третманом и на тај начин елиминацијом протона као носиоца проводљивости, док
су Na+ катјони углавном елиминисани третманом пиларења у овој фази; Фаза IV показује
највеће вредност за проводљивост што је потврда успешнног увођења протонског проводника
у структуру пиларене глине.
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Овде је изнет само један део истраживања карактеристика допираног монтморилонита
који смо ми извршили. Низ експерименталних метода: примена термичке диференцијалне
анализе (DTA), инфрацрвена и Раман спектроскопија, нуклеарна магнетна резонанца и друге
тербало би применити за потпуну карактеризацију материјала.
Приказани резултати упућују на закључак да истраживања структуре материјала
захтева тимски рад тј. мултидисциплинарну сарадњу како факултета, института тако и
држава. С тим у вези савремена унверзитетска настава захтева нове приступе у образовању,
нова знања да бисмо се успешније квалификовали за учешће на Европским пројектима.
Добро нам је познато да уобичајена настава на факултетима обезбеђује студенту
солидно и широко конципирано знање. С обзиром да су данашња истраживања у већини
случајева мултидисциплинарна на Унверзитетима би у оквиру постдипломских и
специјалистичких студија требало држати поред класичних предмета већи број
једносеместралних специјалистичких курсева где би погодно конципиран програм
мултидисциплинарних студија врло брзо довео до жељеног новог фонда знања, корисног за
привреду и комерцијално исплативе пројекте.
Неопходно је оснивање нових и обнављање постојећих научно-истраживачких
лабораторија у којима би радили наставници и сарадници факултета, студенти
постдипломских и специјалистичких студија као и студенти виших година студија.
Лабораторије треба да буду опремљене савременом опремом неопходном за квалитетан
експериментални рад и само резултати квалитетног рада могу нас укључити у међународне
интеграционе токове у науци. Знамо да су за опремање лабораторија потребна велика
средства до којих се тешко долази. Стога треба пратити могућности добивања страних
донација, евентуалне поклоне из иностранства и јасно могућности шире друштвене заједнице.
Оснивање и формирање лабораторија је тежак, дуг и мукотрпан посао, али посао који треба
започети. То је посао који треба радити са ентузијазмом, љубављу и стрпљењем. При томе не
треба заборавити да су неопходна и теоријска истраживања која би се допуњавала и
усаглашавала са експериментима.
Универзитет тј. Факултети морају за младе људе да буду исходишта где ће стећи
основна знања из научног рада.
Напомене: Приказани резултати у овом раду су део рада који је послан у штампу у
Швајцарску, па су поједини натписи испод слика написани на енглеском језику. Верујемо да
ово неће представљати потешкоћу за читаоца.
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ПРИСТУП САГЛЕДАВАЊУ ОБЈЕДИЊАВАЊА СВЈЕТСКЕ
НАУКЕ У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ БИОЛОГИЈЕ
Боро П. Павловић, Невенка Павловић
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука
ABSTRACT
PAVLOVIĆ, B. P., Nevenka PAVLOVIĆ: APPROACH TO OVERVIEWING OF THE WORLD
SCIENCE INTEGRATION INTO MODERN BIOLOGY TEACHING. Skup, 1: Savremena univerzitetska
nastava, Zbornik radova naučno-stručnog skupa, Trebinje, novembar 2003. 27-39, Banja Luka, 2004. [Faculty
of Natural Sciences and Mathematics of Banjaluka University, 78000 Banjaluka, 2 Mladena Stojanovića
Street]
The process of science integration into University teaching has been overviewed by analysis of 12
biology textbooks bibliography. The University Biology textbooks (biology, zoology, evolution disciplines)
have been included by analysis. The mentioned textbooks have been published in Belgrade (eight), Zagreb
(two), and in several cities such as Boston (Massachusetts),...New York,... (two). Diapason of regional
integration has been observed in comparison with a number of cities, and temporal one in relation to
publication date of bibliography register. The Belgrade and Zagreb textbooks contain a larger number of cited
cities within bibliography register in comparison with the American ones. Time span of bibliography register
is larger in two Belgrade textbooks in comparison with an American one. The applied bibliometrical approach
can be used for evaluation of the process of science integration in the University textbooks.
Key words: university textbooks, biology, zoology, evolution, bibliometrical analysis, science
integration, region, time, speaking regions.

SA@ETAK
Процес интеграције науке у универзитетску наставу сагледаван је анализом пописа литературе
12 уџбеника. Анализом су обухваћени универзитетски уџбеници из биологије (односно дисциплина
биологије, зоологије и еволуције), који су публиковани у Београду (осам), Загребу (два), и у више
градова Бостон (Масачусетс),...Њујорк,... (два). Обухваћеност просторне интеграције оцјењивана је
према броју мјеста, а временска према години публиковања литературних навода. Београдски и
загребачки уџбеници имају већи просторни обухват литературних извора у односу на америчке.
Временски обухват литературних извора је већи у примјеру анализе два београдска у односу на један
амерички уџбеник. Примјењени библиометријски приступ може се користити за процјену
обухватности процеса интеграције науке у универзитетским уџбеницима.
Кључне ријечи: универзитетски уџбеници, биологија, зоологија, еволуција, библиометријска
анализа, интеграција науке, простор, вријеме, говорна подручја.

УВОД
Интеграција науке је сложен процес који почиње у сфери ”чистог ума” а наставља у
сфери “практичног ума”. Потпуност интеграције најбоље изражава ријеч λόγος, док ријеч
science означава уже облике интеграције.
Универзитетска настава има за циљ да обухвати и пренесе сва значајна достигнућа
науке. При томе треба да се оствари равнотежа између акумулираних знања и нових досега
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који се остварују у науци. Интеграцију достигнућа науке на универзитету обављају субјекти
наставног процеса. Тај посао обављају наставници и студенти на основу пренесених или
властитих приступа. Властити приступи могу да буду повезани са непосредним учешћем у
научно-истраживачком раду, или са праћењем туђих оригиналних научно-истраживачких
резултата. Ови приступи су основа интеграције достигнућа науке у наставу универзитетског
нивоа. На нивоима, који претходе универзитетском нивоу, научни резултати у наставу долазе
посредно. Као посредници у обједињавању достигнућа науке у настави јављају се првенствено
наставни програми и уџбеници. У развоју и пракси високошколских институција па и
универзитета присутне су степеноване варијанте тенденција између крајности:
- да се од наставника па и студената захтијева не само да укључују туђе него да
паралелно, или у склопу наставног процеса, долазе до научних резултата;
- да се у наставном процесу барата са обједињеним научним достигнућима
одређеним јединственим наставним програмима, пратећим уџбеницима и
стандардизованим наставним средствима.
Мада су ове крајности понекад оштро постављене, са становишта остваривања улоге
наставника (на пр. повезано са напредовањем у каријери) и студената (на пр. повезано са
завршавањем студија), у високошколској пракси честа су индивидуална одступања која имају
и повољне и неповољне утицаје на успјех интеграције свјетске науке.
Функције интеграције свјетске науке у све већој мјери се обављају и изван
универзитета, а у оквирима вискошколске наставе се оспособљавају кадрови за остваривање
те улоге.
Постоји више показатеља који се користе за сагледавање повезивања свјетске науке.
Они се примјењују за публиковане научне резултате. Треба имати у виду да постоје
интеграције и непубликованих научних резултата, али да постоје и резултати за које су
постављене препреке против њихове интеграције у свјетску науку. Да би доступни научни
резултати били укључени у наставу треба да постоје услови за њихово укључивање. У склопу
тога потребно је одговарајуће вријеме и умијеће за селекцију коју обавља наставник, аутор
наставног програма, или уџбеника. Такође, у оквирима оптерећења наставним садржајима
треба да постоји слободан простор, или да се ослободи потискивањем мање значајних
садржаја. Анализа директног вредновања научних резултата сагледава се у оквирима
библиометрије, сциентометрије, наукометрије, логиометрије (F i l i p i - M a t u t i n o v i ć , 1995,
P a v l o v i ć , P a v l o v i ć , 1999) преко цитираности радова, аутора или садржина публикације
(посебно часописа). Такав формализован («објективизиран») приступ, поред низа примједби,
указује на положај научних радова, аутора и публикација у процесу интеграције науке.
Овдје је дат приступ анализа обједињавања науке у узорку уџбеника из биологије на
основу пописа литературних извора у њима, са циљем сагледавања квантитета географског
(просторног), а на појединим примјерима и временског обједињавања. Поређењем
обухваћености различитих мјеста и година настанка радова наведених у литератури, треба да
се оствари прелиминарни увид у остваривање процеса обједињавања науке у универзитетским
уџбеницима нашег и енглеског говорног подручја, као и у три центра издаваштва. Тиме би
требало да се укаже на испољене квалитативне и квантитативне посебности и заједничке
одлике остварених интеграција.

ИЗВОРИ И МЕТОД АНАЛИЗЕ
Анализом је обухваћено 12 уџбеника (Tab. 1) из биологије (односно дисциплина
биологије, зоологије, еволуције), који су публиковани и у употреби су првенствено на
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универзитетима говорних подручја српског (осам), односно хрватског (два), и енглеског (два).
Осам уџбеника је публиковано у Београду, два у Загребу и два у више градова међу којима је
на првом мјесту написан Бостон (Масачусетс; у разматрањима се овдје узима Њујорк као
мјесто публиковања).
Код свих обрађених уџбеника обухватност интеграције мјерена је бројем у литератури
пописаних наслова (у којима су садржани научни резултати). Као показатељи просторног
обједињавања користе се број мјеста публиковања и дистрибуција броја кориштених
литературних извора за које је у анализи укључено мјесто публиковања. Аналогно томе за
временско обједињавање користе се дистрибуције по годинама (година публиковања постоји
за сваки навод литературе). Резултати се презентирају табеларно и графички.
Обухватност временске (година) и просторне (мјеста) интеграције научних резултата
(на основу наведених публикованих радова) потпуније је анализирана за три уџбеника, уз
обраду за ову сврху формираних база података. У преосталих 9 уџбеника пребројана је
учесталост наведених литературних извора само по мјесту публиковања.
Таб. 1: Уџбеници који су узети у узорак за анализу наведених литературних извора
(извори означени масним знаковима су анализирани детаљније)
Ред.
бр.

Аутор(и)

1.

Tucić, N.

2.

Tucić, N., D. Cvetković

3.

Ćurčić, B.

4.

Radovanović, M.

5.

Krunić, M.

6.

Krunić, M.
Krunić, M., V. Vidović, V.
Pujin, Z. Petrović, J.
Šapkarev, D. Stevanović,
A. Horvatović, M.
Brajković
Krunić, M., M. Brajković,
J. Šapkarev, Ž.
Tomanović, Lj.
Stanisavljević

7.

8.

Наслов

Издање

Uvod u teoriju
evolucije.
Evoluciona biologija.

Zavod za udžbenike
i nastavna sredstva
NNK
Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva

Razviće životinja.
Zoologija drugi deo:
sistematika životinja
Zoologija invertebrata I
deo.

Издавач

Naučna knjiga

Beograd

1987

Beograd

2000

Beograd

1990

Beograd

1965

Zoologija invertebrata II
deo.

Drugo - Peto
izdanje, Šesto
izdanje

Sistematika invertebrata
sa praktikumom I deo.

Drugo izdanje

Naučna knjiga

Beograd

1990

Biološki fakultet
Univerziteta u
Beogradu

Beograd

1999

Školska knjiga

Zagreb

1998

Školska knjiga

Zagreb

1999

Sistematika invertebrata
sa praktikumom II deo.
III. prerađeno i
dopunjeno
izdanje
III. prerađeno i
dopunjeno
izdanje

Matoničkin, I., I. Habdija,
B. Primc-Habdija

Beskralješnjaci: biologija
nižih avertebrata.

10.

Matoničkin, I., I. Habdija,
B. Primc-Habdija

Beskralješnjaci: biologija
viših avertebrata.

11.

Raven, P. H., G. B.
Johnson

Biology.

Fifth Edition.

WCB/McGrow-Hill

Pechenik, J. A.

Biology of the
Invertebrata.

Third Edition.

WCB/McGrow-Hill

1)

Година

Zavod za udžbenike i
Beograd
nastavna sredstva
Naučna knjiga, Zavod
za udžbenike i
Beograd
nastavna sredstva

Osmo izdanje

9.

12.

Мјесто
издања

1)

Boston,
Mass,..., New
York,...
Boston,
Mass,..., New
York,...

1994
19811992,
1995

1999
1996

Анализиран је дио пописане литературе уз свако поглавље под насловом: “Some General References …”, а под
насловима “Topics for Further Discusion and Investigations” обично се налази дужи попис препоручених радова уз
свако поглавље.

Унутар пописа литературе, готово за све књиге, или радове у склопу књига, наведено је
мјесто публиковања, док за часописе углавном није експлицирано мјесто публиковања. У
пребројавању (према мјесту публиковања) нису укључени наслови радова за које није
наведено мјесто публиковања, осим оних домаћих часописа за које знамо мјесто публиковања,
односно мјесто у коме је аутор остварио рад. У неким случајевима навођења мјеста
29

Боро П. Павловић, Невенка Павловић

публиковања, обављена су прилагођавања ради обједињавања анализе за све уџбенике. При
превазилажењу непотпуности навођења узето је једно од одређења које може да буде
(дјелимично) погрешно. Није у свим случајевима разлучено да ли се ради о мјесту
публиковања у Великој Британији или САД када су им називи исти.
Пописи литературе у анализираним америчким уџбеницима налазе се уз поглавља, па
је могуће и понављање истог рада. Та понављања су искључена у уџбенику за који је
формирана рачунарска база података (R a v e n , J o h n s o n , 1999) за који је укључен комплетан
попис литературе. Други уџбеник (P e c h e n i k , 1996) садржи општу литературу за коју се
очекује да је укључена у обрађивано поглавље, a други дио (који није укључен у статистичку
обраду) је препоручена литература за проширивање знања. У пребројавању код овог уџбеника
нису искључена понављања истих радова у поглављима.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Укупан број радова у пописима литературе у већини уџбеника је већи од броја оних
који су у овој анализи повезани са мјестом публиковања. Најмањи број је 66 (K r u n i ć , 1994)
до 736 (T u c i ć , C v e t k o v i ć , 2000), када анализа искључи 842 рада пописана за проширена
проучавања (P e c h e n i k , 1996). Укупан број радова зависи од обухватности материје која је
задата насловом уџбеник, али и од остварене обраде те проблематике. Неки уџбеници су
дијелови, али су овдје анализирани као цјелине. То једним дијелом утиче на односе броја
радова, јер на другој страни се упоређују са уџбеницима који имају више дијелова штампаних
у оквиру једне књиге.
У 12 уџбеника пребројано је 2055 литературних извора повезаних са укупно 148 мјеста
публиковања (Tab. 2) у распону од 62 (рад: K r u n i ć , 1994) до 403 (Ć u r č i ć , 1990). У
појединачном уџбенику обухваћени су радови публиковани у 17 до у 51 мјесту. Aритметичка
средина се креће од 3,1 до 11 радова по мјесту публиковања. Варијација броја радова по
мјесту публиковања је изразито висока, s ≥ X (Таб. 2). Мали број мјеста публиковања је
заступљен са више радова, а већи број мјеста заступљен је са једним, односно са понеким
радом.
Таб. 2: Број наведених радова у уџбеницима према датим мјестима публиковања
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Анализирани уџбеник

Укупно
набројано
радова

Број
радова са
мјестом

Број
мјеста

Tucić (1987)
Tucić, Cvetković (2000)
Ćurčić (1990)
Radovanović (1965)
Krunić (1994)
Krunić (1981-1995)
Krunić et al. (1990)
Krunić et al. (1999)
Matoničkin et al. (1998)
Matoničkin et al. (1999)
Raven, Johnson (1999)

433
736
418
264
66
103
158
97
135
147
433

201
248
403
264
62
103
157
90
123
120
114

189
(+842)

Pechenik (1996)

30

X

s

s
X

36
49
51
24
20
28
37
22
25
19
34

5,6
5,1
7,9
11
3,1
3,7
4,2
4,1
4,9
6,3
3,4

10,62
10,20
22,26
16,89
3,49
5,33
5,62
6,39
8,55
5,98
9,42

1,90
2,02
2,82
1,54
1,13
1,45
1,33
1,56
1,74
0,95
2,81

170

17

10

29,73

2,97

2055

148
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Један анализирани уџбеник (R a d o v a n o v i ć , 1965) већ се мање користи у савременој
универзитетској настави. По броју интегрисаних радова и мјеста овај уџбеник не заузима
крајњу позицију, али просјечан број радова по мјесту је највећи. Осим овог уџбеника, на
зоологију и то зоологију бескичмењака се односе 4 београдска (K r u n i ć , 1994, 1981-1995,
K r u n i ć et al. 1990, 1999), 2 загребачка (M a t o n i č k i n et al. 1998, 1999) и 1 амерички
(P e c h e n i k , 1996) уџбеник. Тако пар загребачких и по пар београдских уџбеника су по
материји одговарајући америчком уџбенику. То има одраза на разлике у обухватности.
Са порастом броја радова интегрисаних у уџбеник расте и број укључених мјеста у
којима су радови публиковани (Сл. 1). Линеарнa веза (y=0,0826x+16,023) је слаба,
коефицијент детерминације је мали (R2=0.483). Линеарна везa је условљена у знатној мјери
уџбеником са највећим бројем обухваћених радова и мјеста (Ć u r č i ć , 1990).
Анализа 12 уџбеника

Број мјеста публиковања

60
50
40

y = 0.0826x + 16.023
R2 = 0.4833

30
20
10
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Број радова у литератури

Сл. 1: Веза обухватности интеграције радова и простора
при укључивању у попис литературе за 12 уџбеника

Укупан број навода за радове у 12 уџбеника према мјесту штампања уџбеника је
различит. По два уџбеника (који су публиковани у Загребу и Бостону, односно Њујорку) имају
близак број интегрисаних радова и број мјеста. Оба броја су у просјеку незнатно већа за
уџбенике Њујорка (Таб. 3). Просјечано највише радова (191) укључено је у уџбенике
публиковане у Београдау, знатно више него за Загреб (121,5), или Њујорк (142). Ако се укупан
број мјеста подијели са бројем уџбеника, добије се други поредак просјечних бројева
обухваћених мјеста по уџбенику: за Београд 15,38, Загреб 16, Њујорк 20. Овакав просјек све је
мањи што је већи број анализираних уџбеника, зато што се нека мјеста укључена у све или у
већи број уџбеника. У свим случајевима сваки од укључених уџбеника обухвата већи број
мјеста од овако израчунатог просјека.
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Таб. 3: Показатељи о укупаном и просјечаном броју обухваћених радова за све уџбенике
публиковане у истом мјесту (Београд, Загреб, и Бостон тј. Њујорк)

Радова по мјесту
по уџбенику ((Σ/M)/N)

Њујорк
умјесто
Бостон

Мјеста по уџбенику (M/N)

Загреб

Радова по уџбенику (Σ/N)

Београд

Број уџбеника (N)

Укупно

Радова по мјесту (Σ/M)

Њујорк
умјесто
Бостон

Укупан број мјеста (M)

Загреб

Бој радова (Σ)

Београд

Показатељ

Сумирани просјеци мјеста, за све
уџбенике (без 0)
Мјесто

Укупно

Сумирана пребројавања
за све уџбенике
Мјесто

2055

1528

243

284

385,9

361,6

142,5

163,5

148

123

32

40

148

123

32

40

13,9

12,4

7,59

7,1

2,6

2,9

4,5

4,1

12

8

2

2

12

8

2

2

171.3

191.0

121.5

142

32.2

45.2

71.3

81.75

12.33

15.38

16

20

12.33

15.38

16

20

1.16

1.55

3.80

3.55

0.22

0.37

2.23

2.044

Слични односи се добију када се укупан број радова по мјесту (у оквиру група
уџбеника) подијели са бројем уџбеника: Загребу и Њујорку имају просјечно већи број
интегрисаних радова (3,8, односно 3,55), него Београд (1,55). Поређење на основу ових
показатеља требало би да се обавља на узорцима који обухватају исти број уџбеника.
Уџбеници се посебно разликују у скупу радова публикованих у мјестима која немају јак
утицај.
Поред укупног броја обухваћених радова, просјеци радова по укљученим мјестима у
групи уџбеника (нуле су искључене) кориштени су при израчунавању статистичких
показатеља за уџбенике публиковане у истом мјесту. Сума просјека свих мјеста расте са
порастом броја уџбеника, а просјек просјека за та мјеста опада, (послије износа за 12
уџбеника) најмањи је за београдске уџбенике (2,9), затим слиједе њујоршки (4,1) и загребачки
(4,5). Када се сума просјека по мјесту за групу уџбеника подијели са бројем уџбеника,
позиција се мијења између њујоршких (81,75) и загребачких уџбеника (71,3). Ово такође
говори о степену неуједначености интегрисаних простора (мјеста) унутар група уџбеника.
Анализа показује да је изражен утицај центара у којима се публикују научни радови,
али такође да су испољене локалне односно језичке зависности интеграције. Из анализе
произилази да је изражена затвореност америчких уџбеника за интеграцију литературних
извора изван тог подручја. Тако међу мјестима из којих је у 12 уџбеника укључено више од 10
радова (Таб. 4) и у београдским и загребачким уџбеницима, као и у њујоршким, доминирају
радови публиковани Њујорку. Друга позиција радова публикованих у Лондону проистиче на
основу интеграције у београдским уџбеницима од којих су четири са преко 21 до 67 радова, за
разлику од њујоршких уџбеника са 4 и 9 навођења. Београдски уџбеници, такође, доводе на
наредне позиције Београд и Јену са више од 100 укључених публикованих радова. Тако је раст
просјечаног броја радова мањи од раста броја уџбеника укључених у анализу.
Релативно висока укупна позиција неких мјеста у интеграцији радова проистиче из
обухваћених уџбеника у узорку, зато што се испољава утицај различитих растојања.
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Уџбеници публиковани у Београду и Загребу укључили су радове публиковане у Београду,
Јени, Паризу, Берлину, Лајпцигу, Загребу, Штутгарту, Скопљу, Љубљани, Хамбургу,
Минхену, Прагу, Единбургу, Сарајеву. Радови публиковани у Москви и Њу Хавену, унутар
анализираних, укључени су само у београдске уџбенике.
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Таб. 4: Мјеста са 10 и више радова у 12 уџбеника

181
13

8
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14

19
3

3
4
3
5
1

6
3
1
4
2
3
1
9

Међу мјестима која су са највећим бројем укључених радова постоји различита
сличност слиједова. Поређене су линерне везе између укупног броја радова по мејстима
анализираних публикованих уџбеника (Сл. 2). Произилази да је коефицијент детерминације
најнижи у линеарној вези Београд са Загребом, затим Београд са Њујорком, а највећи у
повезивању Загреба са Њујорком. Поредак је исти и за коефицијенте смјера.
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Сл. 2: Парови тачака (X, Y) броја наведених радова за исте градове у повезивању у уџбеницима: Београд,
Загреб; Београд, Њујорк; те Загреб, Њујорк.

Коефицијенти смјера линеарних регресија изразито се разликују и условљени су
мјестима у којима је публикован највећи број наведених радова.
Детаљнији увида у број укључених радова по мјесту (Сл. 3, Сл. 4, Сл. 5) и по години
(Сл. 6, Сл. 7, Сл. 8) њиховог публиковања даје се за два уџбеника публикована у Београду
(T u c i ć , 1987, T u c i ć , C v e t k o v i ć , 2000) и за један публикован у Бостону,..., односно
Њујорку (R a v e n , J o h n s o n , 1999).
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Nikola Tucić: Uvod u teoriju evolucije.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1987.

Мјесто публиковања

Сл. 3: Просторна обухватност у литературу укључених радова у београдском уџбенику (Tucić, 1987)

Међу градовима из којих је укључено преко 10 наслова у попису литературе у два
београдска уџбеника има по 5 градова: Њујорк, Лондон, Београд, Сан Франциско и Чикаго
(Сл. 3), односно Њујорк, Лондон, Сан Франциско, Београд и Кембриџ (Сл. 4).
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Сл. 4: Просторна обухватност у литературу укључених радова у београдском уџбенику
(Tucić, Cvetković, 2000)

У америчком уџбенику (R a v e n , J o h a n s e n , 1999) само је један град у тој категорији:
Њујорк са 56 укључених, од укупно 114 радова (Сл. 5). Међу осталим мјестима само је из
Кембриџа (Масачусетс) укључено 8 радова.
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Peter Raven, George Johnson: Biology. Fifth Edition.
McGraw-Hill Companies, Inc. Boston... 1999.
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Сл. 5: Просторна обухватност у литературу укључених радова у америчком уџбенику
(Raven, Johnson 1999)

Анализа уџбеничке интеграције научних радаова према времену публиковања дата је
само на примјеру ова три уџбеника. За разлику од анализе интеграције према мјесту
публиковања, ова анализа има потпуну укљученост, пошто сви радови имају наведену годину
публиковања.
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Обухваћене су 63 (64) године публиковања за 433 рада у једном (Сл. 6) и 86 (88) година
за 736 радова у дргом (Сл. 7) београдском уџбенику. Тако се наводи интеграција резултата за
период 1849.-1985. у уџбенику из 1987, односно 1798.-2000. у уџбенику из 2000. године. У
америчком уџбенику укључене су 34 године у којима су пописана 433 рада из периода
публиковања 1910.-1999. у издање уџбеника 1999. године (Сл. 8). Десило се да овај уџбеник
има исти број укључених радова као београдски (Т у ц и ћ , 1987), међутим дистрибуције тих
433 рада према времену њиховог публиковања се разликују. Разлике дистрибуција се уочавају
и у два поређена Београдска уџбеника (Т у ц и ћ , 1987, Т у ц и ћ , Ц в е т к о в и ћ 2000), иако се
по проблематици и по ауторству очекује велика сличност. Заједничко је за временску
интеграцију код ова три уџбеника да расте број укључених радова неколико година уназад од
године публиковања уџбеника. То је повезано са процесом прибављања читања и бирања
вриједности научног дјела за укључивање у садржину уџбеника. Смањено учешће
новопубликованих радова (дјела) указује да тај процес обухвата вријеме мање од једне
године, али је овим примјерима потврђено да се протеже на 5 па и преко 10 година.
Максимуми броја укључених радова су из 1982. (Т у ц и ћ , 1987), из 1987. (одступање од
правилности), односно (у правилности) субмаксимум из 1994. (Т у ц и ћ , Ц в е т к о в и ћ 2000),
те из 1994. (R a v e n , J o h n s o n 1999).
Nikola Tucić: Uvod u teoriju evolucije.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1987.
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Сл. 6: Временска обухватност у литературу укључених радова у београдском уџбенику (Туцић 1987)

Вријеме од предаје до штампања уџбеника некада је дуже од једне годинe и тиме је
условљено одсуство најновијих радова (укључујући оне из годинe публиковања уџбеника).
Послије тог периода испољава се правилно смањење броја укључених радова са
повећањем њихове старости. При томе су неке године заступљене са већим, а неке са мањим
бројем у односу на уочену правилност. На примјерима ове анализе испољава се већи
традиционализам код два београдска уџбеника негo код америчког.
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Nikola Tucić, Dragana Cvetković: Evoluciona biologija. NNK, Beograd. 2000.
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Сл. 7: Временска обухватност у литературу укључених радова у београдском уџбенику
(Туцић, Цветковић 2000)

Peter Raven, George Johnson: Biology. Fifth Edition.
McGraw-Hill Companies, Inc. Boston... 1999.
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Сл. 8: Временска обухватност у литературу укључених радова у америчком уџбенику
(Raven, Johnson 1999)

Када се упореди укупан број радова ова три уџбеника тј. оних укључених у
сагледавање временске интеграције са бројем укључених у сагледавање просторне
интеграције виде се велике разлике 433-211=222 (Т у ц и ћ , 1987), 736-248=488 (Т у ц и ћ ,
Ц в е т к о в и ћ 2000), те 433-114=319 (R a v e n , J o h n s o n 1999). Ове разлике првенствено
потичу од броја наведених радова објављених у часописима. Међу њима поред прегледних
радова, првенствено се налазе радови који дају примарне резултате проучавања. Укључивање
таквих радова има посебно мјесто у интеграцији науке у универзитетске уџбенике.
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ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ
Проведена анализа 12 уџбеника биолгије потврђује да се, на основу њихових пописа
литературe, могу да сагледавају различити одлике процеса интеграцијe науке у
универзитетску наставу. На тај процес утиче доступност научних резултата. Она је различита
на различитим мјестима. Уз средства, потребно је вријеме да резултати постану доступни, а
такође кадровски и други потенцијали. Универзитети се у том погледу разликују. Поред тих
разлика, произилази да су капацитети интеграције опћенито ограничени. Ширина обухваћене
литературе повезана је са примијењеним поступцима који су повезани са трајањем
универзитета и праксе издавања универзитетских уџбеника.
Мада је број анализираних уџбеника по издавачким центрима мален и неједнак, ипак
се може истаћи да по просторима који су укључени у интеграцију београдски и загребачки
уџбеници имају већи просторни обухват у односу на поређене америчке. Временски обухват
интеграције такође је изразито дуг у примјеру анализе београдских уџбеника, дужи у односу
на примјер амeричког уџбеника.
Оцјена интеграције науке у универзитетским уџбеницима на основу обухвата радова у
попису литературe само указује да су могуће интегрисани научни резултати датог научног
рада. У томе није познато који резултати и у ком обиму су укључени. Анализа укључивања
нових садржина из научних радова у универзитетске уџбенике представљала би директан
облик сагледавања интеграције науке у универзитетску наставу. Таква анализа је тешка чак и
када се односи на мањи број научних новина. Увид у одређеној области науке остварују писци
уџбеника и сагледавања конкретизују новим уџбеником. Библиометријски приступ у
наукометрији ипак даје добре орјентације за сагледавање процеса интеграције научних
резултата, те за опис и карактеризацију стања тих процеса.
При писању уџбеника, за разлику од писања оргиналних и прегледних научних радова
и монографија, различито се користи позивање на изворне или пренесене изворе о научним
резултатима. И у уџбеницима који немају попис литературе постоји интеграција научних
резултата, али се она овим приступом не може да сагледа. За такве уџбенике не могу да се
дају оцјене интеграције науке овдје примијењеним приступом. Поготову се овим приступом
не мјери онај дио интеграције свјетске науке који може да буде садржан у облицима
реализације универзитетске наставе који нису документовани уџбеницима. Одсуство
могућности за овакву оцјену степена интеграције науке у универзитетској настaви
карактеристика је недовљно развијених универзитета, односно одговарајуће области наука
или научних дисциплина.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ć u r č i ć , B.: Razviće životinja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990.
2. F i l i p i - M a t u t i n o v i ć , S.: Bibliometrijska studija razvoja fitoekologije i fitogeografije u
jugoslovenskim zemljama do 1988. Acta biologica Iugoslavica, Serija D, Ekologija 30(1-2): 77109. 1995.
3. K r u n i ć , M.: Zoologija invertebrata. I deo. Osmo izdanje. Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva, Beograd, 1994.
4. K r u n i ć , M.: Zoologija invertebrata. II deo. Drugo izdanje-Peto izdanje, Naučna knjiga,
1981-1992. Šesto izdanje. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1995.
5. K r u n i ć , M., V. V i d o v i ć , V. P u j i n , Z. P e t r o v i ć , J. Š a p k a r e v , D. S t e v a n o v i ć , A.
H o r v a t o v i ć , M. B r a j k o v i ć : Sistematika invertebrata sa praktikumom. I deo. Drugo
izdanje. Naučna knjiga, Beograd, 1990.
38

Приступ сагледавању обједињавања свјетске науке у савременој настави биологије

6. K r u n i ć , M., M. B r a j k o v i ć , J. Š a p k a r e v , Ž. T o m a n o v i ć , Lj. S t a n i s a v l j e v i ć :
Sistematika invertebrata sa praktikumom. II deo. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu,
Beograd, 1999.
7. M a t o n i č k i n , I., I. H a b d i j a , B. P r i m c -H a b d i j a : Beskralješnjaci: biologija nižih
avertebrata. III. prerađeno i dopunjeno izdanje. Školska knjiga, Zagreb, 1998.
8. M a t o n i č k i n , I., I. H a b d i j a , B. P r i m c -H a b d i j a : Beskralješnjaci: biologija viših
avertebrata. III. prerađeno i dopunjeno izdanje. Školska knjiga, Zagreb, 1999.
9. P a v l o v i ć , B. P., N. P a v l o v i ć : Number of valid and nonvalid names of taxa, parametar of
logiometric analysis. Acta biologica Iugoslavica, Serija D, Ekologija 34(1-2): 13-17. 1999.
10. P e c h e n i k , J. A.: Biology of the Invertebrata. Third Edition. WCB/McGrow-Hill, Boston,
Mass,..., New York,... , 1996.
11. R a d o v a n o v i ć , M.: Zoologija drugi deo: sistematika životinja. Naučna knjiga, Beograd,
1965.
12. R a v e n , P. H., G. B. J o h n s o n : Biology. Fifth Edition. WCB/McGrow-Hill, Boston, Mass,...,
New York,... , 1999.
13. T u c i ć , N.: Uvod u teoriju evolucije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1987.
14. T u c i ć , N., D. C v e t k o v i ć : Evoluciona biologija. NNK, Beograd, 2000.

39

Скуп, 1: Савремена универзитетска настава, Зборник радова научно-стручног скупа, Требиње 28-29.
новембар 2003. Природно-мaтематички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2004.
УДК: 37.016 : 502/504

ГЕОДИВЕРЗИТЕТ И УЛОГА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ
-приступ проучавању животне срединеЧедомир Црногорац, Радислав Тошић
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука

ABSTRACT
CRNOGORAC, Č., TOŠIĆ, R.: GEODIVERSITY AND THE ROLE OF TEACHING
GEOGRAPHY - an approach to studying environment. Skup, 1: Savremena univerzitetska nastava, Zbornik
radova naučno-stručnog skupa, Trebinje, novembar 2003. 41-49, Banja Luka, 2004. [Faculty of Natural
Sciences and Mathematics of Banjaluka University, 78000 Banjaluka, 2 Mladena Stojanovića Street]
Geodiversity (geographic diversity) determines the place and role of geography as a modern science
which explores a scope of natural processes and phenomena, their complex interrelations and interactions
between nature and man. Contemporary geography is a system of geographic sciences, and its position within
the system of sciences is specific. It bridges the gap between natural, social and applied sciences. At the same
time, it means that geography is an interdisciplinary science, i.e. it can deal with problems from many fields of
contemporary science. The main concern of geography today is, mostly, the environment (a part of geosphere
man has subjected to the certain extent) and issues of ecumenical nature (inhabited part of geosphere).
On the other hand, the environmental science is a complex scientific field comprising natural and
social sciences. It is beyond any doubt, though, that geographic processes and phenomena directly influence
changes in the environment. Geographers have been concerned about the environment (regardless of the term
for this notion) ever since the early phases of development of geography. Therefore, what is important for a
teacher is to transfer and form notions regarding the environment within the scope of teaching geography in
class.
Key words: geodiversity, the environment, geographic environment, teaching geography, system of
notions.

САЖЕТАК
!
Геодиверзитет (географска разноврсност) одређује мјесто и улогу географије као савремене
науке; науке која истражује комплекс природних процеса и појава, њихове сложене узајамне везе и
међудејство (интеракцију) између природе и човјека (људског друштва). Савремена географија је
систем географских наука, а њен положај у систему наука је специфичан. Она је мостовска наука
између природних, друштвених и примјењених наука. То истовремено значи да је географија
интердисциплинарна наука, односно у стању је да рјешава проблеме унутар разних научних
дисциплина. Као предмет изучавања географије данас се, углавном, дефинише географска средина
(дио геосфере који је човјек освојио у одређеном обиму) или екумена (насељени дио геосфере).
С друге стране, наука о животној средини је синтезнокомплексна научна област која
обједињује природне науке и друштвене науке. Неоспорно је, такође, да географски процеси и појаве
имају директног утицаја на промјене у животној средини. Занимање географа за животну средину (без
обзира на терминолошку одредницу за овај појам) датира из ране фазе развоја географије као науке.
Стога је веома битно да сложено географско мишљење, које подразумијева добрим дијелом и
формирање и усвајање појмова из области животне средине, наставници пренесу успјешно на ученике.
Кључне ријечи: геодиверзитет, географска средина, животна средина, настава географије,
појмовни систем, образовање ученичке популације.
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УВОД
Ако! под! појмом! природе! у! ширем! смислу! прихватимо! да! је! то! све! што! постоји-!
односно! да! је! то! укупност! природних! услова! постојања! људског! друштва-! неминовно! се!
намеће! питање! узајамног! односа! човјека! и! природе/! На! почетку! своје! еволуције! човјек! је! у!
потпуности!зависио!од!природе!(исхрана, склониште, природни непријатељи и др.).!Релативно!
дуг! развојни! пут! човјека-!уз! стални! напредак! материјално.техничких! средстава-! допринио! је!
да!човјек!данас!својим!активностима!утиче!на!простор!који!га!окружује/!
Малобројни! су! простори! наше! планете! чији! је! садашњи! изглед! резултат! само!
природног! развоја/! Много! је! више! простора! на! Земљи! чији! је! изглед! измјењен! дјеловањем!
људи/! Повећање! броја! људи! на! нашој! планети! условило! је! насељавање! природних! предјела!
(простора)! и! њихову! трансформацију/! Усљед! повећаног! обима! људских! активности! у!
протеклим! вијековима! развили! су! се! нови! предјели! које! данас! дефинишемо! као! географске!
предјеле!(географски простор).!
Дио! Земљине! површине! насељен! људима! назива! се! екумена-! а! према! карактеру!
насељености! и! начину! производње! средстава! за! живот-! екумена! се! дијели! на! потпуну!
екумену-! субекумену! и! анекумену/! Као! предмет! изучавања! географије! данас! се-! углавном-!
дефинише! географска!средина! (дио геосфере који је човјек освојио у одређеном обиму)! или!
екумена!(насељени дио геосфере).!Дакле-!географска!средина!се!подудара!са!појмом!екумене/!
Експанзија!екумене!непосредна!је!посљедица!развоја!људске!цивилизације-!при!чему!је!
човјек-!свјесно!или!несвјесно-!уносио!разне!промјене!у!своје! природно!окружење/!У!развоју!
људске!цивилизације!могу!се!издвојити!три!епохе!које!је!Тофлер!(1983)!назвао!#таласима#/!То!
су;!пољопривредна!револуција-!индустријска!револуција!и!технолошка!револуција/!
Током! све! три! епохе! човјек! настоји! да! мијења! природу! и! присиљава! одређене!
геокомпоненте! да! му! служе/! Покушај! човјека! да! завлада! природом! довео! је! до! двије! врсте!
промјена;!
- корисне!и!значајне!промјене!за!развој!човјечанства-!и!
- нежељене!промјене-!које!су!узрок!деградације!животне!средине/!
Експерти! различитих! научних! дисциплина! (области)! се! слажу! да! је! практично! свака!
људска!активност!у!природним!екосистемима!ризик!за!те!екосистеме-!јер!уноси!промјене!које!
мијењају!његову!функционалност/!Осим!људске!активности-!као!узроци!поремећаја!животне!
средине!јављају!се!природни!процеси!и!појаве/!Без!обзира!који!су!узроци!деградације!животне!
средине-! а! човјек! је! главни! узрок-! свједоци! смо! поремећаја! природне! равнотеже/! Животна!
средина-! односно! поједине! њене! компоненте-! имају! потребу! за! заштитом/! Као! резултат!
#заштите! животне! средине#! јавља! се! нова-! мултидисциплинарна! и! генералистичка! наука-!
Наука!о!животној!средини!("Environmental Science").!!
То!је!синтезнокомплексна!научна!област-!која!обједињује!природне!науке!)географија-!
биологија-физика-!хемија-!шумарство-!метеорологија-!математика-!статистика!и!многе!друге*!
и! друштвене! науке-! као! што! су;! право-! економија-! медицина-! демографија-! историја-!
социологија-! етика! и! друго (Ђукановић, 1996).! Из! наведене! дефиниције! о! животној! средини!
као! науци! неоспорно! је! да! и! географија-! као! наука! има! директне! утицаје! на! промјене! у!
животној! средини/! Заправо-! занимање! географа! за! животну! средину (без обзира на
терминолошку одредницу за овај појам) датира!из!првих!фаза!развоја!географије!као!науке/!Из!
дефиниције! географије! као! науке! о! #динамичним! територијалним! системима! који! су!
формирани! на! Земљиној! површини! усљед! међудејства! друштва! и! природе-! и! о! законима! и!
закономјерностима! њиховог! развитка! и! постојања#-! евидентно! је! постојање! каузалитета! у!
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односу;! природа! ! човјек/! Међузависност! природне! средине! и! човјека! прате! бројни! процеси!
које!географија!различитим!методима!истраживања!успјешно!дефинише/!

ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИЧКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА
Очување, реконструкција и рационално искоришћавање животне средине је
индивидуални и друштвени задатак. Евидентно је да проблем у наше доба добија глобалне
размјере. Нормализовање односа друштва и средине (природне, географске, животне, радне) и
успјешно дугорочно рјешавање комплексне проблематике заштите (очувања) животне
средине захтијева од друштва низ усаглашених подухвата. Један од њих јесте конзеквентно
уношење проблематике заштите средине у васпитно-образовну праксу.
Географи су још 1975. године одржали Први међународни интернационални конгрес о
животној средини. Овај конгрес је дао подстрек географима свијета који су узели активно
учешће у рјешавању фундаменталних и глобалних питања рационалног односа друштва према
природној средини. С тим у вези резолутно је подржана идеја да се у наставни процес студија
географије уведе и предмет геоекологија (географске основе заштите животне средине) , која
је ушла равноправно са осталим географским предметима у наставни план овог студија.
Поред тога, геоеколошка знања третирана су у уџбеницима географије за основне и средње
школе што употпуњује едукацију омладине из области заштите животне средине (Спахић,
1999).
Увођење наставних садржаја и појмова из области животне средине у наставу
(уџбенике) географије представља још једно настојање да се осавремени настава географије у
складу са развојем научне географије. То није процес који долази сам од себе и у којем је
довољно повремено прилагођавати наставне планове и програме, него процес који тражи
изузетно ангажовање свих оних којима је географија стручни изазов и стални интерес. Врло је
битно да сложено географско мишљење, које подразумијева добрим дијелом и формирање и
усвајање појмова из заштите животне средине, наставници успјешно пренесу на ученичку
популацију. Код нас (географски простор западног Балкана), до сада, није било значајнијих
истраживања (или нису публикована) како и колико знање из подручја наставне географије
утиче на формирање ставова ученика о животној средини, односно колико ти ставови
доприносе унапређењу географије као наставног предмета.
Треба нагласити да у стручној, дидактичкој и методичкој литератури не постоје
дефинисани стандарди и нормативи за одређивање обима и садржаја појмова везаних за
животну средину, за одређени ниво образовања. Узимајући у обзир психофизички узраст
ученика и тежину одређених појмова са становишта обраде и усвајања, тешко је, ипак,
одредити праву мјеру за обим и садржај појмова у појединим нивоима образовања
(разредима).У овом случају битна је улога наставника и његово познавање ученичке
популације у сваком конкретном случају (разреду – одјељењу).
Основни услов промјене досадашњих схватања односа према заштити животне средине
– јесте измијенити корјенито свијест човјека, његов став и схватање о неизбјежној потреби
заштите средине. У том погледу планско и организовано образовање младих може да
постигне значајне резултате. Наставници ни за тренутак не смију да забораве чињеницу да
пред њима у школским клупама сједе будући експерти из низа научних области, који ће у
разним форумима и институцијама кроз неколико година рјешавати питања загађивања,
заштите и очувања средине (Ђере,1982).
Овом приликом ћемо покушати одговорити шта школа (од основног до
универзитетског образовања) може да учини на пољу формирања једног новог, рационалног,
одговорног, односно коректног односа према животној средини? Питање није новијег датума,
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јер је већ К. Ђере (1982) поставио питање како наставници и ученици могу допринијети
уобличавању еколошке етике, односно еколошке свијести?
Еколошка свијест је непосредно везана за васпитање и образовање. Да ли је недостатак
еколошке свијести и савјести (и етичких норми) један од узрока деградације животне
средине? Неопходно је ученичкој популацији објаснити да ли је уништавање бројних дијелова
природе (животне средине) свјестан или несвјестан чин Homo sapiens-a? Да ли је образац
живљења наше цивилизације онај који подстиче цивилизацију материјалног уздизања
("благостања"), које је довело, заправо, до деградације природе на глобалном нивоу?
Данас се у литератури под еколошком етиком подразумијева филозофска дисциплина о
спонтаном и наученом начину понашања у животној средини, али и према животној средини
и односима који у њој владају.
Еколошка етика подразумијева морално и поштено понашање према свим живим
бићима у средини, као и према факторима који тај живот обезбјеђују (Ђукановоић, 1996).
С друге стране, еколошка етика или етички однос људи према животној средини
поставља питање о моралним односима између људског (техносфере) и природног (биосфере)
свијета (Cunningham – Saigo, 1990).
Не може се рећи да је човјек у потпуности овладао природом, али све интервенције у
природи подређене су човјеку. Тамо, гдје људи остварују одређени интерес је увијек добро за
човјека, без обзира на негативне ефекте у односу на друга жива бића. На тај начин се
остварује неравнотежа у природи. Тој неравнотежи је допринијела политика појединих
земаља. Наиме, већина земаља усмјерава свој привредни развој не обазирући се на сусједне и
друге земље. Примјера је много у данашњем свијету:
- прекогранична емисија полутаната путем атмосфере и хидросфере,
- проблем "узводног интереса" и "низводног интереса",
- трансфер застарјеле технологије ("прљаве технологије") или отровних и опасних
отпадних материја у друге земље,
- подизање војних полигона и војних база на територији других земаља.
Због нарасле еколошке свијести, у већини земаља свијета производња опасних
материја (отрови, експлозиви, радиоактивни производи и сл. ) је под велом одређене тајне, а
заправо се скрива степен опасности од такве производње. И то је озбиљан проблем еколошке
етике.
У настави географије (и не само географије) битно је промовисати систем вриједности
на којима почива однос људи према заштити животне средине (одлике еколошке етике) :
- свјесно вриједновање и поштовање природних елемената и ресурса,
- начин живота којим се спријечава деградација животне средине,
- позитиван емоционалан и интелектуалан однос, а не израбљивачки,
утилитаристички (искоришћавајући) однос према природи која нас окружује,
- разматрање економске и друштвене ефикасности сваког инвестиционог подухвата,
сваке мјере која негативно утиче на животну средину, као и осјећање моралне
одговорности приликом доношења одлука које могу да угрожавају животну
средину,
- осјећање личне одговорности за деградацију и рушење средине.
У настави географије, посебно у средњем образовању потебно је, у оквиру еколошке
етике, размотрити и еколошку и социјалну ефикасност сваког инвестиционог подухвата (нпр.
захват у простору2 ), посебно код изградње хидроелектрана и термоелектрана.
2

Захват у простору може изазвати читав низ утицаја на животну средину: исцрпљивање ресурса , промјене
намјене простора, уништавање биљног покривача, уништавање површинског дијела педосфере, прекид
циркулације подземних вода. У настави географије се могу анализирати и промјене у погледу економске
структуре подручја, миграција становништва, нарушавања културних традиција домицилног становништва и др.
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Да би претходно могли успјешно реализовати потребно је кроз одређене наставне
програме и пројекте пружити информацију одакле пријети опасност природи и шта треба
заштитити. Потребно је указати на главне факторе деградирања животне средине, на главне
загађиваче, као и на видове загађивања: аеро загађивање, загађивање вода, деградација
земљишта, уништавање биљног покривача. Посебна пажња треба да се посвети питању: шта
треба заштитити, очувати? Заштита се односи на све три категорије средине: микро,мезо и
макро средине. Под микросредином подразумијевамо стан, стамбене зграде, привредне
објекте и сл. Мезосредина обухвата неизграђене површине насеља – дворишта, паркове,
спортска игралишта, зелене појасеве, тргове. Макросредини припадају оранице, пашњаци и
ливаде, шуме, планине, ријеке, језера. Полазећи од ове подјеле која обухвата природну и
антропогену средину, можемо говорити о задацима, начинима, средствима и резултатима
заштите микро, мезо и макро средине.
Проблеме заштите можемо обухватити и са гранског аспекта; тада говоримо о заштити
вода, земљишта, ваздуха, о заштити од буке, о питању депонија и др.
Образовна и истраживачка пракса треба, између осталог, да има стандаризовану
наставно – научну терминологију, јер недостатак стандарда отежава научну комуникацију.
Неријетко се дешава да постоје недоумице око врста заштићених дијелова природе. Сматрамо
да је,за сада, у настави географије, најприхватљивија слиједећа подјела: простори изузетних
природних вриједности, природне знаменитости и природне ријеткости (Ђере, 1982).
Простори изузетних природних вриједности: национални парк, специјални
природни резерват, регионални парк, научноистраживачки резерват, парк-шума, резерват за
одржавање генетског фонда аутохтоних животињских и биљних врста.
Природне знаменитости су: географски, геолошки, палеонтолошки и геоморфолошки
објекти, облик и појава у природи, природњачка збирка, хортикултурни споменици и
меморијални природни споменик.
Природне ријеткости: биљне или животињске заједнице чији је постанак угрожен
људском дјелатношћу.

ПОЈАМ И ТЕРМИН ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одређивање (дефиниција) појмова је један од најзахтјевнијих задатака у настави
географије. Када је у питању појам и термин животне средине, данас се суочавамо са јасно
израженим разликама у дефинисању тог појма. Још увијек се у области животне средине, у
различитим научним дисциплинама, не дефинишу поједини елементи (нормативи и
стандарди) по којима би се они могли моносемантички, просторно и временски међусобно
упоређивати.
Евидентно је такође да, за животну средину, свака од тангентних наука има
специфичан приступ проблемима животне средине. Низ је примјера који показују да неке од
научних области интересују квантитативни односи, друге интересује квалитативни дио, а
мањи број наука (као што је географија) квантитативним и квалитативним детерминантама у
животној средини прилазе избалансирано и врло комплексно. Изрази (термини) из ове
области који се при томе користе често су различити. Може се констатовати (анализом
уџбеничке и стручне литературе) да се најчешће ради о синонимима, али нису ријетки
случајеви стручних и лексичких непрецизности, односно терминолошких недоумица.
Код појма животне средине, односно његовог терминолошког одређења, у теорији и
пракси, присутне су двије недоумице:
1. да ли је израз животна средина довољно репрезентативан и свеобухватан?
2. да ли је могућа јединствена дефиниција животне средине?
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Ако прихватимо да је животна средина стручни израз (terminus technicus) онда би
највише коришћени термини, који су у суштини синоними, били: човјекова животна средина,
човјекова радна и животна средина, природна средина, средина, хабитат, околина и околиш
(термин који је општеприхваћен у Републици Хрватској и Федерацији БиХ). У свијету је
данас доминантан термин "environment", eнглеска ријеч која може да значи простор или
животна средина, мада је, можда, најадекватнији превод – околина.
Поставља се питање да ли је термин "околина" одговарајући израз, односно превод за
појмовно схватање животне средине у нашем језику. Изразу "околина" по значењу су слични
термини околица (простор око нашег насеља) и околиш (просторни амбијент око неког
објекта). Термин "простор" није такође најсрећније рјешење (то је истогласица, хомоним;
ријеч која код нас има друга значења).Одређени број аутора сматра да се појмови "околина" и
"животна средина" могу сматрати синонимима и да означавају дијелове географске средине, а
њихов смисао зависи од угла посматрања – средине, као средишта нечега или средишта
живота и околина, или окружење нечега или окружење живота (Спахић, 1999).
Појам (термин) животна средина, као и низ других појмова (термина) сличног
терминолошког садржаја (окружење, миље, амбијент, људска средина) данас се користе у
различитим контекстима. Али, исто тако, и са најразличитијим тумачењем и значењем.
Суштина појма животна средина асоцира на Земљину површину или поједине њене дијелове
који су насељени живим организмима.
О сложености појма (термина) животна средина говори изузетно велики број
дефиниција присутних у научној, стручној и уџбеничкој (наставној) литератури, као и
релативно слободна интерпретација овог термина у мас-медијима. Знатан број дефиниција
појављује се у више извора, али је евидентно да нема (ни код једног анализираног аутора)
јединствене дефиниције животне средине (в. Станковић, 1933,1977; Јанковић,1963,1977;
Никитин,1980; Cunningham – Saigo,1990; Ђукановић,1991; Савић,Терзија, 2002 и др.).
У уџбеничкој и стручној литератури, нарочито у законским и другим актима, у
протекле три деценије, била је одомаћена синтагма "човјекова средина"3. Термин (појам)
човјекова средина је нижег нивоа општости од појма животна средина, мада се и данас у
теорији и пракси ова два појма често поистовјећују.
Ова два термина нису синоними, а правилно је користити израз "животна" (средина),
јер без обзира на доминантан утицај човјека на Земљи, није свака средина само човјекова.
Добар дио наше планете је настањен разним видовима живота и живих организама, а у том
простору нема стално настањеног човјека.
Анализирајући основну структуру низа присутних дефиниција о животној средини,
може се установити да је суштина иста: животна средина је све што окружује живо биће
(организам) са узајамним дејством. Стога, под животном средином, у најширем смислу,
подразумијевамо цјелокупан простор насељен животом (организмима) који обухвата дијелове
геосфера: литосферу, хидросферу и атмосферу. Тај цјелокупни простор на Земљи насељен
живим свијетом, у кога су укомпоновани сви појединачни екосистеми4, предјели и биоми5 , у

3

Неки аутори (Бабовић,1992) сматрају да појмови (и њима одговарајући термини) "човјекова животна средина" и
"човјекова околина" асоцирају доминацију човјека над природом (хомоцентризам или антропоцентризам).
Антропоцентрично схватање животне средине није умјесно не само у име "солидарности" са незаштићеним
организмима, већ и зато што је у дубоком интересу човјека да штити природне односе у биосфери, у мјери која
не угрожава његове виталне интересе. Човјек је, у том окружењу, достигао високе биолошке домете, који су га
учинили господарем Земље; нарушавање таквог окружења може имати неслућене негативне посљедице по самог
човјека.
4

Екосистем – природна цјелина коју сачињава једна животна заједница (биоценоза) и околни простор (животно
станиште) који она насељава и у којој су сва унутрашња збивања повезана у јединствен процес
5
Биом – скуп већег броја екосистема у оквиру једне климатске области
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коме је све повезано и међусобно условљено (јединство живе и неживе природе) код неких
аутора означава се као биогеосфера (Матовић, 1994), односно екосфера (Бабовић,1992).
За разлику од других фундаменталних и апликативних наука, које имају своје јасно
појмовно и дефиционо одређење, наука или знање о животној средини то, нажалост, нема.
Сви у основи знају о чему се ради, а ипак се у дефинисању појављују готово, опречна,
мишљења (Спахић, 1999). Узрок овоме, по свему судећи, је у мултидисциплинарном и
интердисциплинарном научном приступу овој проблематици. Евидентно је да због недоумица
и неслагања око појмовног дефинисања и, нарочито, предметизације приступа (географски,
еколошки, биолошки, медицински...) ове, по много чему, сложене научне материје, све чешће
се прибјегава правним и економским регулативима. Стога није чудно да у области животне
средине у појмовним одредницама предност имају правне науке6 .
Можемо, дакле, закључити да наука о животној средини је интер-мултидисциплинарна
наука са веома широком и разноврсном проблематиком. Не постоји општа сагласност које
научне дисциплине функционишу у оквиру ове сложене научне области. Наука о животној
средини је синтезна наука која користи појмовно-терминолошки систем и методе низа других
наука, односно то је синтезно-комплексна научна област која обједињује природне и
друштвене науке.

МЕТОДИ И МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
С обзиром на сложеност дефиниције о животној средини, до суштине о стварности
животне средине долази се различитим мисаоним или практичним поступцима. У
комплексним истраживањима која се односе на заштиту, загађивање и деградацију животне
средине (квалитет животне средине) користе се општи и посебни методи сазнања, као и
научно предвиђање (прогноза). Истовремено, истраживања животне средине захтијевају
коришћење посебних метода који су резултат напретка науке, односно увођења нових
технологија.
Када је у питању научна и истраживачка активност везана за животну средину, у
истраживању квалитета животне средине издвајају се:
- методи истраживања,
- методи објављивања резултата истраживања, и
- методи оцјене стања животне средине.
Резултати до којих долазимо у истраживању морају бити прецизно исказани и
систематизовани тако да их је могуће провјерити, не само у истраживачком поступку, већ и
касније од других истраживача, без обзира на мјесто и вријеме. "Потребно је да се свака
употријебљена метода мора ослањати на претходна знања чиме се обезбјеђује континуитет
истраживачких резултата" (Спахић, 1999).
Неоспорно је да и географија, као наука о "динамичним и материјалним системима
који су формирани на Земљиној површини услијед међудејства друштва и природе, и о
законима и закономјерностима њиховог развитка и постојања", има директне утицаје на
промјене у животној средини. Занимање географа за животну средину датира из првих фаза
развоја географије као науке7. Међузависност животне средине и човјека прате бројни
процеси које географија (и географи) различитим методима истраживања успјешно
6

Оквирни закон о заштити животне средине, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити природе, Закон о
управљању отпадом, Закон о заштити вода (Службени гласник Републике Српске, бр. 53. од 24. августа 2002.
Бања Лука)
7
Још су Аристотел, Херодот, Теофраст, Платон и др. многе појаве у друштвеној сфери живота објашњавали
утицајем просторних фактора
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дефинише. Најчешћи методи који се користе у проучавању географских основа животне
средине су:
- методи анализе и синтезе,
- статистички метод,
- метод класификације,
- метод непосредног посматрања,
- теледетекциони метод,
- метод експеримента,
- метод оцјене и валоризације животне средине,
- географска прогноза животне средине,
- мониторинг животне средине.
Мониторингом животне средине називамо систем мјесних стационара одређене
географске средине на којима се стално врше осматрања природногеографских елемената,
процеса и појава у циљу упознавања функционисања природних система (Спахић,1999).
Овакав систем праћења и мјерења основних геокомпоненти8 и геосистемских9 елемената,
појава и процеса припада древној методологији географских истраживања и назива се
природним мониторингом животне средине. Праћење промјена функционисања основних
природних елемената и појава, као посљедица намјерног или ненамјерног антропогеног
дејства на средину, често се означава као антропогени мониторинг.
Под мониторингом, уопште, подразумијевамо праћење неких објеката и појава
географске средине и предупријеђивање стварања критичних ситуација (нпр. повећана
загађеност воде или ваздуха) које су штетне или опасне за здравље људи, биљне или
животињске организме. По методама праћења разликују се: космички, авијациони,
терестички, биолошки (помоћу биоиндикатора) и инструментални мониторинг. Мониторинг
се заснива на бројним информацијама мјерљивих елемената, појава и процеса животне
средине.
Чињеница је да се на нашој планети уводе глобалне мреже мјерења, специфичне за
поједине научне дисциплине. Најмодернија техника је вјероватно начин да се помире
појединачна научна гледања, од катастрофичних дешавања за живи свијет на Земљи до
умјерених, по којима природа увијек умије да се одупре утицају човјека.

ЗАКЉУЧАК
Уважавајући да је проблематика којом се бави наука о животној средини интер –
мултидисциплинарна, то је разумљиво да се она може проучавати са различитих гледишта,
као што су: природногеографско, друштвеногеографско (раст људске популације,
урбанизација), еколошко – биолошко, здравствено, економскогеографско (рудни ресурси,
енергија), техничко – технолошко, морално и етичко (нови обрасци живота), социолошко
(информисаност и учествовање свих људи у доношењу одлука које се тичу промјена у
животној средини) и друга гледишта.
Неоспорно је да су антропогени утицаји велики и значајан фактор у животној средини,
а да је улога човјека, за разлику од свих осталих организама, специфична. Као саставни дио
природе, он (човјек) је ту исту природу, заједно са собом, у многим подручјима наше планете,
8

Геокомпоненте су најједноставнији структурни ниво у географском омотачу. Ради се о једнородним природним
материјама: стијене, ваздух, вода, биљке и животиње; изведене компоненте су тло, лед, мрзлота. Разликују се по
нивоу организације материје и по физичко-хемијским особинама.
9
Геосистеми су најсложенији системи који настају узајамним дејством геокомпонената и геосфера. Могу бити
прости и сложени. Геосистеми не садрже само природне компоненте, него се у њих укључују људско друштво и
техничка средства, па тада говоримо о техничким системима, какви су градови и индустријски центри.
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довео до егзистенцијалног прага. Нажалост, велики дио људске популације није свјестан да
неповратно мијењамо природу, уништавамо вегетацију, физички мијењамо пејзаж и утичемо
на промјене свих фактора у животној средини. Зато је од великог значаја едукација ученика и
студентске популације, без обзира на струку и занимање. Према нашим истраживањима
садржаји из географских основа заштите животне средине уврштени су у наставне планове и
програме и уџбенике географије за основне и средње школе (Босна и Херцеговина, Србија и
Црна Гора, Република Хрватска), а то омогућује едукацију младих из области животне
средине. У којој мјери, то ће показати будућност.
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ABSTRACT
DMITROVIĆ, P. O.: REFORMED TEACHING AT ELEMENTARY AND SECONDARY
SCHOOLS – EDUCATION OF SCHOOL TEACHERS. Skup, 1: Savremena univerzitetska nastava, Zbornik
radova naučno-stručnog skupa, Trebinje, novembar 2003. 51-71, Banja Luka, 2004. [Teaching Faculty of
Bijeljina, 76300 Bijeljina, 24 Svetog Save Street, Tel. +38755 202012 and 250485, E-mail: dmitar@rstel.net]
Accumulated needs for better education have been emphasized in this work. We are required to
lifelong learning whilst creating European identity, modern teaching methods as well as educational needs of
society. The general law on elementary and secondary education in Bosnia and Herzegovina has been
explained by emphasizing general goals of education: pre-elementary, elementary and secondary, paying
intention to pupils with special needs. The school obligations, standards, advanced teacher training and their
advancement, learning results and legal regulation of education have been pronounced.
Key words: modern education, long life learning, school of future, medium literacy, European Union,
General law, pre-elementary and elementary education, pupils with special needs, advanced teacher training,
standards, advancement of the teachers, educational fields, grading etc.

САЖЕТАК
У раду се истичу нарасле потребе за квалитетнијим образовањем, што од нас захтијева
савремена наставна технологија и образовне потребе друштва, потребе доживотног учења у стварању
“европског идентитета”. Образлаже се Оквирни закон о основном и средњем образовању у Босни и
Херцеговини, истичући опште циљеве образовања: предшколског, основношколског и
средњошколског, дајући посебан значај ученицима са посебним потребама. Истичу се обавезе школа,
стандарди, професионални развој и усавршавање наставника, исходи учења и законско регулисање
образовања.
Кључне ријечи: савремено образовање, доживотно учење, школа будућности, медијска
писменост, Европска унија, Оквирни закон, предшколско и основношколско образовање, ученици са
посебним потребама, усавршавање, стандарди, промовисање наставника, образовне области,
оцјењивање итд.

УВОД
Живимо у вријеме развоја науке, технике и наставне технологије, што се рефлектује на
све сегменте људског живота уопште. Почетак 21. вијека чини прекретницу у начину
коришћења информационе комуникације и образовне технологије. У сфери квалитетнијег
васпитања и образовања развила се образовна технологија чији је циљ да поједностави
процес стицања знања, да га учини јасним, систематизованим и трајнијим у свакодневном
животу.
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Ако желимо упознати нови вијек, морамо се упознати и предвидјети људску
будућност која се разликује од садашњости и на основу тога формулисати будуће нове облике
васпитно-образовног процеса и самим тим стварати неке нове моралне норме човјека и
његовог понашања. Потребне су нове визије човјека, његовог живота и рада који ће бити
понуђен у будућности. Очекивања научника у многим наукама и технологијама су велика и до
њих ће доћи веома брзо. Промјене се очекују у свим дјелатностима људског живота.

ЦЈЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
Наша орјентација у погледу васпитно-образовног система усмјерена је према Европи и
развијенијим земљама. Од успјешног остваривања те орјентације зависи и успјех образовања
у БиХ. Организација система образовања умногоме зависи и од развоја сваке личности
појединачно, оспособљавања за живот, те напретка у научном, друштвеном, привредном и
културном дјеловању. Припрема за квалитетан живот зависи од потенцијала и могућности
које су јединствене и непоновљиве. Развој тих способности зависи од укупног система
васпитања и образовања, посебно у првим разредима основне школе.
Даље васпитање у животу и раду умногоме зависи од развијенијих потенцијала и
могућности дјеце током обавезног школовања, а посебно од избора садржаја, метода,
квалитета међуљудских односа у процесу васпитања и образовања, као и сарадње родитеља и
школе у васпитној заједници, тј. заједничке одговорности за резултате васпитања и
образовања. То су захтијеви развијене концепције друштва које учи.
Цјеложивотно учење обухвата различите облике усавршавања развоја личности у свим
животним сферама. Учити се може читавог живота, али ићи у школу читавог живота није
могуће. Тако, даље учење остварује се у нешколским организацијама, односно тамо гдје
живимо и радимо. Уколико је друштво развијеније, оно постаје и друштво које више учи.
Друштво као основни циљ васпитања и образовања поставља задовољење личних потреба и
потреба друштва, чиме се доприноси квалитетнијем животу уопште.
Садашња образовна структура у БиХ није задовољавајућа. Велике су потребе за
преквалификацијама и додатним образовањем, због тога што је дошло и до промјена у
привређивању. Тако су главни проблеми у образовању одраслих недовољна:
(1) финансијска подршка власти,
(2) брига о образовању младих и особа са тешкоћама у развоју,
(3) брига за уџбенички материјал за одрасле и
(4) законска рјешења.
Препоруке је дао UNESCO у Хамбуршкој декларацији о образовању одраслих (1997) и
Међународним стандардима класификације образовања (1997), у којима стоји да се:
- интензивирају активности за изградњу новог и свеобухватног система
цјеложивотног учења и
- да се повећају улагања у образовање одраслих.
И Међународна организација рада (ILO) упозорава на неизбјежно прихватање
концепције образовања током цијелог живота. Тако и Европска заједница сматра да је
друштво будућности – друштво које учи, јер је то:
- темељ за остваривање свих других личних и социјалних права,
- дјеца и одрасли имају равноправан третман у погледу учења и
- образовање одраслих је основни елеменат економског развоја.
Учење подразумијева усвајање знања, вјештина и техничких достигнућа претходних
генерација и њихову примијену у свакодневном животу, која се преносе садржајима
појединих наставних предмета, наставним методама које су најадекватније појединим
психичким и физичким узрасним могућностима ученика.
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Код ученика који су ометени у развоју темпо учења је отежан због успореног
когнитивног развоја, недовољно развијеног вербалног фактора, слабије меморије и честе
флуктуације пажње. Због тога се за сваку категорију ометене дјеце примјењују посебни и
специфични наставни поступци и методе рада које су карактеристичне за ту ометеност.
Заједничка карактеристика у раду са овим ученицима је крајње конкретност и очигледност,
активирање сензомоторних путева за стицање сазнања, савлађивање наставног градива у
малим наставним јединицама, вишеструко понављање у разним облицима, практична
примјена градива у животу, појачање мотивације за рад путем похвала и сл. Облици учења су
различити: имитирањем, покушајем и погрешком, увиђањем и рјешавањем проблема у
природним ситуацијама уз примјену различитих дидактичких средстава.
Мотивисаност за образовање одраслих може бити и успостављање система
стимулације у предузећима за образовање запослених. Ни једно животно раздобље у развоју
човјека не може се остварити у оквиру само једног степена образовања, или унутар појединог
подручја учења.

ШКОЛА БУДУЋНОСТИ
Школа будућности разликује се од традиционалне школе првенствено у односу на
средину у којој ученици уче и како уче. У таквој школи једини извори знања не могу бити
уџбеници, приручници и збирке задатака. Нова школа треба да буде опремљена великим
бројем информационих медија (рачунар, интернет, видео и аудио извори, мултимедијални
приступ учењу) који ће омогућити и различиту примјену метода и укупне стратегије
подучавања и учења. До изражаја све више долази:
- кооперативно учење,
- организација усмјерених истраживања за лакше учење,
- тимско подучавање,
- трагање за информацијама и њихово стално анализирање,
- примјена информација у свакодневном животу и раду и
- демократски облици учења захтијевају коришћење много више средстава за рад у
школи ради: истраживања, стварања, остваривања комуникација, развијања
мишљења, ставова и знања.
Велики број основних и средњих школа нема довољно наставних средстава и помагала
која су неопходна за извођење васпитно-образовног процеса. Ово је посебно важно за средње
стручне школе. Међутим, за све школе треба донијети стандарде опремљености школског
простора. Школе треба много више да раде на оспособљавању ученика за самостално
образовање, заснованом на истраживачким поступцима.
У оквиру конверзације нови медији омогућавају дијалог ученика са колегама,
одраслим особама ван своје школе, тражећи савјет, или излажући своје ставове (мишљење,
закључке, налазе) о неком истраживачком проблему.
У школи будућности комуницирање ће се одвијати у виду формалне презентације,
активности кооперативног учења и неформалних дијалога. Покретачи учења биће сами
ученици, који трагају за информацијама, умјесто да чекају питање и одговор од наставника.
Излагање чињеница наставник препушта компјутеру и ученицима. Наставник буди
радозналост, поставља одређена питања, подстиче дебату и сврсисходне дискусије о важним
наставним темама. У савременој школи стално се оцјењује и процјењује стечено знање (без
благовремене повратне информације), извори информација и њихова подобност, ефикасност у
трагању за информацијама, квалитет избора итд.
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Медијска писменост помаже наставнику да критички оцјењује, процјењује, сагледава
разне поруке добијене помоћу медија, тј. њихову истинитост, тачност, усмјереност итд.
Телевизију треба прихватити и паметно искористити у васпитно-образовном процесу.
Информациона технологија утиче на суштинску промјену положаја ученика у
васпитно-образовном процесу, гдје би ученик био много активнији. Том сопственом
активношћу, напором и темпом он може брзо доћи до квалитетних информација, односно до
садржаја који га интересују. Тако он реално сагледава своје могућности, а добија и брзу
повратну информацију о степену усвојености наставних садржаја. Инфомациона технологија
знатно доприноси индивидуализацији васпитно-образовног процеса, а омогућава сваком
ученику да развија своје потенцијалне способности. Она помаже развоју креативности,
одговорности за сопствени успјех, мотивације за учење, концентрације и пажње ученика. Она
тражи наставника другачијег профила. Информациона технологија није свемоћна и њеном
примјеном не могу се ријешити сви проблеми у настави.
Селективно бирани и правилно коришћени мултимедији подстичу социјализацију,
демократизацију и хуманизацију личности, али у мјери у којој све то подржава савјестан и
стручан наставник. Та средства доприносе бржем сазријевању и осамостаљивању индивидуе.
Са педагошког становишта оправдано је тврдити да мултимедији осигуравају виши степен
трајности знања, вјештина и навика, јер су емоционални фактори повезани са когнитивним,
гносеолошким и праксеолошким факторима, тако да се спознаје дубље учвршћују у свијест
повезујући теорију и праксу.
Код образовања нагласак је на интерперсоналним односима, критичком тумачењу и
креирању активности. Оно може бити реализовано у групама или појединачно, у тзв.
адаптивној настави, компјутерској средини за учење уз помоћ мултимедијских уређаја,
посебно у оквиру васпитно-образовног процеса.
Адаптивно образовање тежи да прилагоди наставне инструкције карактеристикама
ученика (као што су: почетна писменост, образовни циљ, стил, учење и, најчешће, брзина
учења), сматрајући да спознаје доводе до појаве да су различитим ученицима потребне
различите инструкције. Овдје је предвиђен активни образовни процес. Ученици непрекидно
раде мале пројекте, врше неке облике истраживачког рада, покушавају да нешто открију,
закључе, ријеше проблем и сл. У раду се користе разним средствима као изворима сазнања,
пишу и краће реферате и извјештаје, воде расправу, супротстављају мишљења, аргументацију
и своје ставове. Тако они увиђају, откривају, мисле и рјешавају проблемску ситуацију.
Ученици се групишу према предзнањима и способностима.

НЕКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШКОЛЕ БУДУЋНОСТИ
Осим редовне наставе “нова школа” тежи организацији специјалистичких курсева ради
упознавања ученика са:
(1) заштитом човјекове околине,
(2) сексуалним васпитањем,
(3) припремом за брак и породицу,
(4) борбом против наркоманије,
(5) борбом против криминала,
(6) мултикултурним образовањем,
(7) начином исхране и чувања здравља,
(8) радом у појединим секцијама и многим другим активностима.
Све ово се може организовати у свакој школи употребом одређених уџбеника,
коришћењем видео и компјутерске технологије, гдје се настава може обављати у мањим
групама.
54

Реформисана настава основне и средње школе - образовање наставника

Посљедњих година Европска унија промовише идеју слободне Европе, јер се коначно
схватило да сами европски народи могу бити сигурни у свој опстанак. У тим њиховим
плановима зацртан је заједнички живот, сарадња без сукоба и државних граница, слободан
проток идеја, знања, људи, производа, технологије – што је данас неопходно. Главна основа за
све ово је боља и квалитетнија организација система васпитања и образовања. Европска унија
тежи да:
(1) приближи своје народе,
(2) повећа њихово разумијевање,
(3) појача њихову сарадњу,
(4) смањи тензије и сукобе,
(5) поштује људска права,
(6) омогући лакше договарање,
(7) сачува културу и културне обичаје,
(8) међусобно интегрише људе различитих обичаја и
(9) демократизује систем образовања.
Због плурализма различитих супротстављених друштвених и педагошких теорија, нови
образовни систем треба градити на широком консензусу “шта је добра школа”, при чему
систем образовања треба ускладити са резолуцијом о европским димензијама образовања на
заједничком европском насљеђу, политичким, културним и моралним вриједностима,
толеранцији, али и солидарности.
Професор Мирчета Даниловић, из Института за педагошка истраживања у Београду,
сагледавајући дуже вријеме циљеве европског образовања - која ће створити “новог човјека
Европе”, који ће имати “европски идентитет” - испуњавањем васпитања и образовања у
оквиру европских чланица, истиче:
“1. Европеизацију васпитно-образовних система земаља чланица, тј. њихово усвајање у
“Европске димензије образовања”;
2. Демократизацију система васпитања и образовања;
3. Развијање свијести, нужности и потреба стварања “европског идентитета” код
сваког грађанина Европске заједнице;
4. Усвајање демократских хуманистичких вриједности;
5. Поштивање демократских закона, правних норми, људских права и обавеза и
учешће у животу и раду у демократском друштву;
6. Развијање и реализацију мултинационалног, мултикултуралног система васпитања
и образовања;
7. Оспособљавање ученика у чувању њиховог културног насљеђа, традиција и
обичаја;
8. Припремање ученика за живот у измјењеним условима у Европи, тј. европској
заједници народа;
9. Његовање критичког духа и самосталног размишљања;
10. Развијање свијести о разноврсности култура и начина живота у Европи, тј. њиховом
окружењу;
11. Превазилажење стереотипа расизма и формирање сопствених гледишта и
мишљења;
12. Упознавање нужних међузависности разних народа и држава и потребе њихове
кооперације и усаглашавања” (Даниловић, 2003., стр. 28 i 29)
Европска унија жели својим васпитањем да образује младе за:
(1) демократске односе,
(2) способност за свестрано друштвено ангажовање,
(3) поштивање и развијање вриједности система друштва и
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(4) његовање критичког односа према друштвеним појавама.
Својим васпитањем она жели да изгради посебне типове грађана, као што су: узорни
грађани, слободни грађани, културне особе, моралне особе, добри и одговорни радници,
грађани који ће умјети и моћи. Сматрају да традиционалне циљеве: марљивост, одговорност,
поузданост – треба хитно замијенити новим, као што су:
(1) развијање креативности,
(2) флексибилност,
(3) спремност на ризик,
(4) толерантност,
(5) комуникативност,
(6) отпорност на неизвјесност,
(7) спремност за самостално одлучивање,
(8) учење, рад, критичност, тачност, објективност, прецизност итд.
У васпитно-образовном систему Европске уније сматрају да су основни (исходи)
циљеви образовања:
(1) способност за критичко размишљање,
(2) комуникативност и отвореност за сарадњу,
(3) уочавање проблема и доношење одговарајућих одлука,
(4) одговорност за квалитет онога што се ради и
(5) информатичка писменост, прихватање и понашање у складу са моралним нормама
и вриједностима.

ОКВИРНИ ЗАКОН О ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ У
БиХ
УВОД
Министри просвјете у Федерацији и Републици Српској (уз помоћ међународне
заједнице) потписали су Споразум за разраду и имплементацију Заједничке стратегије за
модернизацију образовања у Босни и Херцеговини (Јахорина, 27. јуна 2001). Извјештај су
урадила 62 представника из образовања, а поднијели су га Европској комисији (у љето 2002.
године). Рок за даљи рад је продужен и формирана је комисија од 28 номинованих кључних
актера. Комисија је израдила “Зелени папир”, који је презентован 13. маја 2003. године у
Хотелу “Сарај” у Сарајеву. Након датих примједби комисија је 23. новембра 2003. године на
Јахорини презентовала Бијели папир као Заједничку стратегију за модернизацију основног и
општег средњег образовања у Босни и Херцеговини (документ израдили представници
образовања у Босни и Херцеговини уз помоћ ЕЦ-ТАЕП (техничка помоћ реформи
образовања) програма, који је финансирала Европска унија). Тај документ је договорена
политика и стратегија, политички је, технички и организационо изводљив (у складу са датим
препорукама), а представља основне принципе договорене између ентитета и кантона, које ће
пратити законодавство. Његова снага је у томе што су се о њему договориле и израдиле га
домаћи стручњаци (према енглеском систему образовања).
Оквирни закон о основном и средњем образовању у Босни и Херцеговини усвојила је
Парламентарна скупштина БиХ на сједници Представничког дома 27. јуна и Дома народа 30.
јуна 2003. године („Службени гласник БиХ“ бр.18/03 од 1. јула 2003. године). Ентитетима је
остављен рок да најкасније за шест мјесеци донесу своје Законе о основном и средњем
образовању. Закон о основној школи и закон о средњој школи у Републици Српској ступио је
на снагу 29. априла 2004. године („Службени гласник Републике Српске“ бр.38/04).
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У односу на досадашње законе из 1993. године1, Оквирни Закон доноси велики број
измјена, тежећи да се наше образовање почне уклапати у образовање Европске уније. Наши
програми се разликују од програма у развијенијим земљама, и то по: (1) општим
карактеристикама, (2) структури школског програма, (3) начинима израде програма и (4)
процедурама за имплементацију. У досадашњим НПП нагласак је на ономе шта се предаје, а
не на ономе шта се учи. Дакле, ту је ријеч о тзв. експлицитном или декларативном
курикулуму, што је једно доста статично гледање на то шта би школски програм требало да
представља, кад је ријеч о:
(1) процесу стварања програма,
(2) различитим карактеристикама амбијента за учење, тако да се у великој мјери
одређује шта се стварно учи (тзв. скривени курикулум),
(3) учешће школе и наставника у дефинисању школских програма и
(4) праћења процеса усвајања школских програма.

ОСНОВНИ САДРЖАЈИ ОКВИРНОГ ЗАКОНА О ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ
ОБРАЗОВАЊУ
У Оквирном закону о основном и средњем образовању у БиХ истиче се да су образовне
установе регистроване за пружање услуга у области предшколског, основног и средњег
образовања обавезне да обезбједе образовање под једнаким условима за све ученике на
територији БиХ. Општи циљеви образовања произилазе из општеприхваћених, универзалних
вриједности демократског друштва, те властитих вриједносних система, заснованих на
специфичностима националне, историјске, културне и вјерске традиције народа и
националних мањина у БиХ.
У опште циљеве образовања (у члану 3. Оквирног закона о основном и средњем
образовању у БиХ), који произилазе из општеприхваћених универзалних вриједности
демократског друштва, те властитих вриједносних система заснованих на специфичностима
народа, убрајају се:
а) омогућавање приступа знању као основи за разумијевање себе, другога и свијета у
коме се живи;
б) обезбјеђивање оптималног развоја за свако лице, укључујући и она са посебним
потребама, у складу са њиховим узрастом, могућностима, менталним и физичким
способностима;
в) промоција поштивања људских права и основних слобода и припрема сваког лица
за живот у друштву које поштује принципе демократије и владавине закона;
г) развијање свијести о припадности држави Босни и Херцеговини, властитом
културном идентитету, језику и традицији, на начин примјерен цивилизацијским
тековинама, упознајући и уважавајући друге и другачије, поштујући различитост и
његујући међусобно разумијевање, толеранцију и солидарност међу свим људима,
народима и заједницама у Босни и Херцеговини и у свијету;
д) обезбјеђење једнаких могућности за образовање и могућности избора на свим
нивоима образовања, без обзира на пол, расу, националну припадност, социјално и
културно поријекло и статус, породични статус, вјероисповијест, психофизичке и
друге личне особине;
ђ) постизање квалитетног образовања за грађане;
1

Закон о основној школи и Закон о средњој школи у РС, објављени су у “Службени гласник Републике Српске”
бр. 4/93.
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е) постизање стандарда знања који се могу поредити на међународном, односно
европском нивоу, који обезбјеђују укључивање и наставак школовања у европском
образовном систему;
ж) подстицање цјеложивотног учења;
з) промоција економског развоја;
и) укључивање у процес европских интеграција.
Образовање треба да се одвија према утврђеним стандардима, те да обезбједи ученику
да на најбољи начин развије своје урођене и потенцијалне умне, физичке и моралне
способности на свим нивоима.
Језици конститутивних народа БиХ употребљавају се у свим школама, а ученици ће
изучавати писма која су у службеној употреби у БиХ. Школа је дужна унапређивати и
штитити вјерске слободе, толеранцију и културни дијалог.
Имајући у виду различитост убјеђења и вјеровања, ученици ће похађати часове
вјеронауке (као изборног предмета) само ако су дати у складу са њиховим убјеђењима или
убјеђењима њихових родитеља. Ученици који не желе похађати вјеронауку неће ни на који
начин бити доведени у неповољан положај у односу на друге ученике. Овај предмет бирају
родитељи и ученици у другом разреду основне школе, а након позитивног избора предмет
постаје обавезан током основног школовања.
У наставним активностима у школи не могу се употребљавати дидактички и други
материјали, нити наставници могу давати изјаве које би се оправдано могле сматрати
увредљивим за језик, културу и религију ученика који припадају било којој националној,
етничкој групи или религији. Контролни органи врше надгледање кршења наведених
принципа.
Упис у школу врши се на уписном подручју. Ученици након завршеног основног
образовања имају право да конкуришу за пријем у било коју школу на територији БиХ, а упис
се заснива на једнаком такмичењу. Школе су дужне да обезбједе помоћ родитељима и
ученицима у погледу обезбјеђивања неопходних услова за остваривање ових права, нарочито
ако је ријеч о избјеглицама или расељеним лицима. Свједочанства и дипломе имају једнак
статус на цијелој територији БиХ.
Предшколско образовање организује се као брига друштва за побољшање квалитета
живљења и развоја дјеце у раном дјетињству, што је саставни дио образовног система, а
регулише се законом ентитета.
Предшколско образовање је значајан интегрални дио образовања. Ово је признато у
завршном документу Конференције посвећене “Образовању за све”, одржане у Дакару (2000).
У документу се захтјева да се:
(1) обједини надлежност за дјелатност предшколског васпитања и образовања у
министарствима,
(2) трансформишу постојеће предшколске установе у складу са потребама средине и
могућностима установа,
(3) побољша квалитет програма и услуга и
(4) повећа број дјеце у предшколским установама.
На Конференцији је јасно заузет став признавања потребе укључења дјеце са посебним
потребама, стављен је већи нагласак на резултате учења и квалитет образовања, као и на
окружење учења које значајно утиче на образовне резултате.
Основно образовање темељ је система васпитања и образовања и обавезно је за сву
дјецу. Оно је општеобразовног карактера за свако даље школовање, за ваншколско и свако
друго образовање, као и за доживотно учење. Основна сврха је омогућити сваком ученику
стицање знања, развијање способности, умијећа, ставова и навика потребних за живот и рад.
Школа је дужна осигурати континуирани развој ученика као духовног, тјелесног, моралног,
интелектуалног и друштвеног бића с личним потребама, интересима и способностима. Оно
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почиње у календарској години у којој дијете до 1. априла навршава шест година живота и
траје без прекида током периода који не може бити краћи од осам година, што ће
Министарство образовања регулисати најкасније до јуна 2004. године, када треба створити
све потребне услове за отпочињање деветогодишњег образовања. Бесплатно основно
образовање организује се за сву дјецу.2 Надлежне власти предузимају све мјере како би
ученицима били обезбијеђени услови за слободан приступ и учешће у образовању, нарочито у
погледу приступа бесплатним уџбеницима, приручницима и другом дидактичком материјалу
(члан 18. Оквирног закона), а све се то остварује на основу наставних планова и програма које
доноси Министарство.
Средњошколско образовање је свима доступно у складу са постигнутим успјехом у
основном образовању, личним интересима и способностима. Неопходно је створити једнаке
могућности приступа средњем образовању. Сврха је развити компетенције, оспособљеност за
преузимање одговорности у личном стицању знања, развоју индивидуалности и
флексибилности у промјени занимања, те успостављање равнотеже између захтјева система у
којем живи и личних могућности, итереса и потреба. У јавним установама школовање је
бесплатно. Матура се треба ускладити са захтјевима појединих факултета, и то тако да ученик
бира онај модул на матури који му омогућава упис на одређени факултет или скупину
сродних факултета.
Млади са посебним образовним потребама стичу образовање у редовним школама
према програмима прилагођеним њиховим потребама (израдиће се за сваког ученика, уз
обавезно одређивање дефектолошког и логопедског статуса, чл. 19). Дјеца са озбиљним
сметњама и потешкоћама у развоју могу се дјелимично или у цјелини образовати у
специјалним образовним установама, у случају када је немогуће пружити образовање у
редовним школама, што ће се ближе одредити прописима ентитета.
По Декларацији “Образовање за све” (Тајланд, 1990) дјеца са посебним потребама се
образују под једнаким условима и без дискриминације. Декларација из Саламанке (Шпанија,
1994) осигурава права на образовање дјеце, младих и одраслих с посебним потребама као
приоритетне потребе.
Лица са рехабилитационим потребама имају право на индивидуализоване приступе,
прилагођене или посебне програме поучавања. То су уједно захтјеви оспособљавања учитеља
за рад са овим лицима. Преовладало је мишљење о потреби потпуне и безусловне интеграције
3
дјеце са рехабилитационим потребама за укључење у систем редовног школовања. За
ученике са различитим тешкоћама у развоју потребно је:
- васпитање и образовање остварити у склопу јединственог система,
- ускладити прописе у различитим дјелатностима,
- омогућити стицање знања и другим начинима, осим похађања школе и
- осигурати помоћ волонтера у раду са дјецом с тешкоћама у развоју.
Циљ је да се сваком дјетету пружи шанса да буде образовано сходно својим
могућностима, а то је и најважнија порука која долази из Декларације ″Образовање за све.″
Даровити (талентовани, обдарени и креативни) одувијек су били носиоци
цивилизацијског напретка. Откривање даровитих мора започети у раном предшколском добу.
Због тога је неопходна правна регулатива о подршци даровитим. Основне и средње школе
треба непрекидно да прате развој појединаца ради идентификације даровитих, те да сарађују
са свим вањским субјектима укљученим у рад са даровитим.
Даровити су са изузетно развијеним специјалним способностима (као што су музичке,
ликовне, драмске). Способности су многостране, различите, разноврсне и повезане са
2

Дијете је, у смислу овог закона, свако лице до навршене осамнаесте године живота.
Интеграција (лат. integratio) означава обнављање, допуњавање нечим што је битно. Интегрисати значи
допунити нешто цјелини, као њен битни дио. То је заједничко похађање школе дјеце разних раса, укидања расне
сеграгације, тј. одвојеног школовања дјеце посебних потреба.
3
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цјелокупном личношћу. У откривању овакве дјеце неопходно је: праћење, анализирање
дјелатности, што чине наставници и вршњаци, а тестови треба да обухвате интелектуална и
креативна испољавања, као и праћење црта личности. Даровити ученик у школи захтијева
посебан начин рада. За њих је потребна додатна настава. Даровитост је повезана са
натпросјечном интелигенцијом и кративношћу. Ако се даровитост испољава само на једном
подручју, онда се та појава назива талентом. 4
Надареност је посебан склоп особина на основу којих је појединац у једном или више
подручја људске дјелатности способан трајно постизати изузетан, натпросјечан резултат. Она
је резултат повољних комбинованих насљедних особина, дјеловања средине, активности
појединца која се јавља у јединственој цјелини. Надарени постижу изузетне резултате.
Ради стицања нових знања, усавршавања и професионалног усавршавања, наставни
кадар, педагози, психолози, дефектолози, логопеди и директори школа обухваћени су
обавезним програмима обуке, усавршавања и провјере (члан 21. Оквирног закона), а те
програме утврдиће ентитети. Основни програми били би: (1) планирање наставе, (2)
коришћење модерних наставних технологија, (3) рад са дјецом с посебним потребама, (4)
оспособљавање директора основних школа (експертиза) по искуству Центра за развој
наставника у Тузли (други циклус Програма сарадње са Финском).
Наставници су главна снага сваке реформе образовања. Све зависи од њихових
способности и спремности да примјене нове поступке и преузму нове одговорности. Али,
ниска примања наставника представљају главну сметњу реформи. Ефекти промјена могу се
видјети тек након неколико година. Посебно су изражени захтјеви за промјену наставних
планова и програма, те укључивање различитих интересних група у процесу доношења
одлука. Веома је важно одржати основни професионални ниво знања и вјештина, а потребно
је и усавршавање наставника. Устав даје гаранцију да образовање треба да буде доступно
свим грађанима под истим условима. Основно образовање обавезно је и бесплатно, док сви
остали нивои нису обавезни. Националне мањине имају право на образовање на свом
матерњем језику на свим нивоима, како је то прописао закон.
Главна снага савремене школе јесу наставници, јер једино они, зависно од њихових
способности и спремности могу да примијене нове поступке васпитања и образовања младих
и одраслих. Међутим, и школу треба попунити неопходним наставним средствима, тј.
савременом наставном технологијом. Промјене у образовању захтјевају координацију на
многим пољима. Данас је већина одговорних субјеката сагласна да су:
(1) потребне корјените промјене у образовању, а посебно у промјени наставних
метода, облика и средстава, наставних планова и програма,
(2) образовни систем је ипак задржан у функционалном стању, упркос великим
тешкоћама и оптерећењима и
(3) стручњаци су задржали свој основни професионални ниво знања и вјештина, што је
главни капитал за будуће промјене.
Настава се не може замислити без учешћа наставника, ученика, наставног градива и
наставне технологије. Полифакторска дидактичка теорија, у односу на теорију дидактичког
четвороугла, сматра да на наставни процес дјелује мноштво фактора: субјективних,
објективних, посредних и непосредних.
Наставник има најодговорније мјесто у свим фазама (препаративној, оперативној,
верификативној и апликативној) и одлучујуће дјелује на ефикасност и реалиазцију садржаја.
Настава у великој мјери зависи од наставничких квалитета: (1) стручних (општа, стручна и
специјална знања), (2) научног подручја, (3) области и садржаја предмета и сродних научних
дисциплина, (4) психолошког, (5) педагошког, (6) дидактичког (7) методолошког знања, (8)
4

Таленат или природан дар сматра се као урођена способност потребна за обављање неких послова, те
усавршавање у неком подручју стваралаштва. Таленат посматрамо као посебну способност за обављање једне
или више активности у неком подручју.
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искуства и способности, (9) веома развијених радних и (10) моралних и људских квалитета.
Наставник мора бити оспособљен за успјешно преношење знања и организацију правиланог
превентивног васпитног рада. Имајућу на располагању наставну технологију за коришћење у
настави, он се све више појављује као водитељ, савјетник, ментор, организатор и координатор
у настави. Његов рад постаје све мање процес вођења кроз знање, а све више процес увођења
у сазнање. Наставници треба да што више упознају своје ученике, јер се они налазе у центру
свих збивања и активности у васпитнообразовном процесу, а посебно њихове:
- сензорне способности,
- моторне (реализација контролисаних перцепција) способности,
- когнитивне (начин примања, интерпретирања и складиштења знања),
- емоционалне (догађај изазван унутрашњом или вањском ситуацијом) и
- психо-социјалне особине (субјективни доживљаји).
У васпитно-образовном процесу наставник у ученику треба да види комплетну личност
и да разумије његове образовне, емоционалне и друштвене потребе на основу чега тражи
различите начине учења и развијања његовог потенцијала. Наставник код ученика истиче јаке
стране (не спомиње слабости, јер их најбоље зна сам ученик) његовог развоја, што је једна од
бољих техника у раду са ученицима.
Родитељи су основни васпитачи своје дјеце, што остварују у складу са законом и
осталим прописима. Имају право да се старају о образовању своје дјеце и у образовним
установама. На тај начин они утичу и на квалитет рада школе. Они на основу својих увјерења
и у најбољем интересу бирају врсту образовања за своју дјецу. Родитељи не могу ограничити
одређена права дјеци да користе образовање примјерено њиховом узрасту и способностима.
Они бирају јавне или приватне школе. Родитељи подлијежу санкцијама уколико не обезбиједе
својој дјеци редовно похађање обавезне школе. Они подстичу даље образовање своје дјеце.
Родитељи морају бити партнери у школи, што може бити корисно за породицу,
наставнике и друштвену заједницу. Ово треба да је приоритетан задатак наставника да
остваре што бољу комуникацију са родитељима када је ријеч о њиховој дјеци као
индивидуама. Тако школе могу постати центри за забаву и рекреацију, како ученика –
студената, тако и њихових родитеља.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМИ И ОБАВЕЗЕ ШКОЛЕ
До данас ни у Европи није створен јединствен школски систем. Националне образовне
циљеве уједначавају заједнички циљеви и принципи њихова остваривања, што гарантује
подједнаке образовне и васпитне учинке. Разлике у друштвеном и културном контексту
условљавају одређене разлике и у структури система образовања. Савремена школа треба да
образовањем олакша економски опоравак и стварање демократског друштва. Она се залаже за
реализацију школског система, модернизацију и реорганизацију образовања и модернизацију
у подршци европској интеграцији.
Школски програми у БиХ разликују се од програма у развијенијим земљама, тако да
данас имамо веће разлике у општим карактеристикама и структури школских програма,
начинима израде и процедури за имплементацију. Ево и неких примјера.
1) Школски програм подразумијева се као просвјетни документ у коме је записано
шта се у школи предаје. Најчешће је нагласак на ономе шта се предаје, а не на
ономе шта се учи. Значи, ријеч је о експлицитном (јасном) или декларативном
курикулуму, који статично гледа шта би школски програм требало да представља:
(1) процес стварања, (2) различите карактеристике као и амбијенте за учење, (3)
учешће школе и наставника у дефинисању програма и (4) праћење програма и
усвајање школских програма.
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2) Изгледа да је најважније сагледати садржаје који ће се предавати у школи, а мање је
важан резултат који се постиже на крају процеса учења.
3) На централном нивоу Министарство је дефинисало програме који су детаљно
разрађени, као листа садржаја обавезних за све школе.
Овакво доношење програма има низ недостатака.
Наставни садржаји чине посебно одабране, дидактички обликоване и обрађене
вриједности из природе, друштва, културе, умјетности, науке, технике, технологије,
свакодневног живота и рада, којим се обезбјеђује савремена образованост, цјеловит развој
личности и организована припрема за активно стваралаштво, друштвени, лични и породични
живот, разоноду, спорт и одмор. Ученици треба да се упознају са историјом свог народа,
политиком живота и економијом. Разумијевање култура других народа је изузетно важно за
младе, јер они често путују.
Неопходне су и реформе на универзитету - увођење нових садржаја, метода и облика.
Реформе морају ићи заједно на свим нивоима.
У школи се подучавају ученици и редовно се прати и врши процјена њиховог
образовног напретка, како би се обезбиједило потребно образовање које одговара њиховим
потребама и могућностима. Школа развија мотивацију за стицање знања, коју поштује и
подржава индивидуалност сваког ученика, као и његов културни и национални идентитет,
језик и вјероисповијест, која је безбједна и у којој не постоји било какав облик застрашивања,
злостављања, физичког кажњавања, вријеђања, понижавања и деградирања или штете по
здравље, укључујући и штету изазвану пушењем или употребом опојних и законом
забрањених средстава (члан 34. Оквирног закона).
У школи се не смије вршити дискриминација у приступу дјеци, њиховом учешћу у
образовном процесу на основу расе, боје, пола, језика, религије, политичког или другог
мишљења, националног или социјалног поријекла, на основу тога што су дјеца са посебним
потребама, или по било ком другом основу.
Школа промовише једнаке шансе за све своје ученике, наставнике и остале запослене,
уважавајући и промовишући истовремено и право на различитост међу њима. Ради тога
надлежне образовне власти и школа утврђују и спроводе властите програме који подржавају и
његују различите културе, језике и вјероисповијести својих ученика и запослених.
Школа, родитељи, дјеца и локална средина нарочито промовишу и спроводе програме
заједничког и организованог дјеловања и сарадње у борби против злостављања и злоупотребе
дјеце и младих, затим спроводе програме борбе против дроге, алкохолизма и других
токсикоманија, пушења и малољетничке деликвенције, те свих других појава које угрожавају
здравље и живот ученика.
У школи је забрањено дјеловање политичких партија и њихових подмладака. Школа
поштује слободу васпитача да изводе наставу на начин који сматрају одговарајућим, при чему
школа мора да води рачуна о стандардима и одрживости постојећих и примјени нових облика
и метода у наставном процесу.

СТАНДАРДИ У ОБРАЗОВАЊУ И УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ У ШКОЛИ
У свим јавним и приватним школама у БиХ успоставиће се и примјењивати заједничко
језгро наставних планова и програма. Заједничко језгро састоји се у што је могуће широј
заједничкој основи за све предмете, а израдиће га посебно привремено тијело које ће
именовати министри образовања ентитета и Дистрикта Брчко, а једног члана именује
министар цивилних послова. На њихов приједлог заједничко језгро потписују министри
образовања ентитета и Дистрикта. Заједничко језгро наставних планова и програма треба да
обезбиједи:
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а) да се у васпитно-образовном процесу развија позитиван однос и осјећај
припадности држави БиХ;
б) гаранцију и безбједност квалитетног образовања за сву дјецу,
в) обезбиједе досљедност квалитета стандарда образовања у свим школама и на свим
нивоима,
г) обезбиједи задовољавајућу усклађеност наставних планова и програма као и
њихову прилагодљивост, у складу са специфичним потребама школа,
д) обезбиједи примјену наставних планова и програма који одговарају развојним
потребама дјеце, одређеном узрасту и посебним интересима са акцентом на
промоцију здравог начина живота као највећег интереса ученика и родитеља и
наставног особља;
ђ) обезбиједи слободу кретања и једнак приступ образовању и
е) да гарантује економичност и ефикасност у финансирању и раду школа.
Агенција за наставне планове и програме је независно стручно тијело задужено за
имплементацију заједничког језгра наставних планова и програма за све нивое образовања.
Она је одговорна за имплементацију, праћење, евалуацију, усавршавање и развој заједничког
језгра за наставне програме и планове, у складу са стандардима који су утврђени законом и
стандардима у државама обухваћеним европским интеграцијама.
Надлежне власти треба да утврде и остале стандарде и нормативе, који ће обезбиједити
ефикасну примјену заједничких језгара наставних планова и програма.
За успостављање стандарда у БиХ успостављена је Агенција за стандарде и
оцјењивање у образовању (основана 2000), Агенција за наставне планове и програме, као
и друга стална и привремена тијела.
Свака школа има Школски одбор, који је одговоран за утврђивање и спровођење
политике школе, генерално руковођење радом школе и ефикасно коришћење кадровских и
материјалних ресурса. Састав треба да одражава националну структуру ученика и родитеља,
као и локалне заједнице. Вршење дужности је добровољно и без накнаде.
Директора јавне школе именује Школски одбор по процедури ентитетских закона.
Одговоран је за руковођење школом и за вођење педагошких активности школе.
Савјет родитеља бирају родитељи ученика, а начин и избор врши се према општим
актима школе. Савјет родитеља: (1) промовише интересе школе у заједници на чијем подручју
се школа налази, (2) представља ставове родитеља Школском одбору, (3) подстиче ангажман
родитеља у раду школе, (4) информише Школски одбор о својим ставовима када оцијени да је
то потребно, или по захтјеву Школског одбора, (5) учествује у изради и реализацији
одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи и (6)
кандидује и бира представнике родитеља у Школском одбору.
Савјет ученика формира се према општим актима школе, а има одређене функције:
(1) промовише интересе школе у заједници на чијој локацији се школа налази,
(2) представља ставове ученика школском одбору,
(3) подстиче ангажман ученика у раду школе и
(4) информише школски одбор о својим ставовима када оцијени да је то потребно или
на основу захтјева школског одбора.
Стручни органи су: наставнички савјет, одјељенски савјет и стручни актив. Њихова
овлашћења се ближе одређују у законима ентитета.

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА
Центар за професионални развој и усавршавање наставника биће формиран у
ентитетима и кантонима.
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Иницијална обука и стручно усавршавање наставника, као и побољшање организације
школе и менаџмента, требало би да се заснивају на:
(1) стратегији континуираног развоја са одговарајућом организацијском подршком
заснованом на препорукама реформе курикулума,
(2) иницијалном образовању и стручном усавршавању, гдје је неопходно обезбиједити
адекватно вријеме и материјална средства и
(3) на томе да су за квалитетну школу одговорни сви (менаџмент, стручни сарадници,
наставници и друго особље у школи, ученици, родитељи, локална заједница и
образовне власти).
Неопходно је: (1) анализирати потребе за обуком наставника, стручних сарадника и
директора школа, (2) умрежити постојеће локације стручног усавршавања и професионалног
напредовања са наставницима који су прошли обуку у модерним методологијама обучавања,
инклузивном образовању и образовном менаџменту, (3) формирати групу ментора, (4)
припремити програме за наставнике за активније учествовање у дизајнирању програма и
планирању наставе, коришћењу модерних наставних материјала и технологија у раду са
дјецом са посебним потребама, (5) дизајнирати и имплементирати модел за постојеће
директоре основних и средњих школа и (6) организовати предавања и радионице током
једногодишњег циклуса обуке.
Професионални развој наставника, стручних сарадника и директора - менаџера
школе требало би да се заснива на сљедећим принципима:
(1) иницијално образовање и обука у усавршавању свих наставника, стручних
сарадника и директора - менаџера школа у једнаким условима,
(2) фокусирати образовање и обуку на оптималан развој сваког појединца, водећи
рачуна о усавршавању и развоју образовних институција,
(3) планирати релевантне садржаје, стратегију, организациону подршку и континуитет
у провођењу образовања,
(4) професионалним образовањем и стручним усавршавањем сваком појединцу
учинити доступним резултате најбољих истраживања, најбољу наставну праксу,
најбоље учење и руковођење,
(5) обуку планирају заједно и они који се обучавају и они који је проводе, а изводи се
на различитим мјестима и нивоима,
(6) обезбиједити конкуренцију слободног тржишта за програме обуке, а приоритет
дати онима који задовољавају образовне потребе наставника и школе у одређеном
временском року,
(7) за иницијалну и даљу обуку и усавршавање неопходно је обезбиједити адекватно
вријеме и материјална средства,
(8) квалитет обуке процјењиваће се на основу квалитета рада наставника, стручних
сарадника, директора - менаџера школе и успјеха ученика и
(9) за развој квалитетне школе одговорни су менаџмент школе, стручни сарадници,
наставници и друго особље у школи, ученици, родитељи, локална заједница и
образовне власти свих нивоа.
Жели се постићи стална модернизација знања и јачање професионалне компетенције, а
све ради побољшања организације школе, јачања њене аутономије и осигурања квалитета у
образовању, што треба да се регулише одређеним стандардима обуке, усавршавањима и
провјером оспособљености наставника и директора.
Тежи се промовисати наставника који има карактеристике:
- одговарајући степен образовања, педагошко-психолошку и дидактичко-методичку
оспособљеност за извођење наставе у одговарајућем подручју,
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-

способност да идентификује и уважава потребе, индивидуалне разлике и стилове
учења,
- способност да креира услове и окружење за активно учење и инклузивно 5
образовање,
- оспособљеност за евалуацију резултата учења и развоја ученика, те поступака,
метода и облика које користи у настави,
- способност водитеља, фасилитатора, дијагностичара, инструктора активне наставе,
координатора, креатора нових интерперсоналних односа, градитеља емоционалне
климе у одјељењу и
- мотивисаност за стално стручно усавршавање и отвореност на промјене у
образовању.
За промовисање школског менаџмента потребне су способности:
(1) расподјела одговорности међу актерима у школи,
(2) укључивање корисника образовних услуга у доношењу одлука,
(3) демократске контроле и пословне транспарентности:
- за програмирање рада школе, планирање развоја,
- организовање активности у школи,
- обављање евалуаторске и истраживачке функције,
- за педагошко-инструктивну функцију и
- за повезаност и комуникацију школе са окружењем.
Предвиђено је напредовање у звању:
1. ментор,
2. савјетник и
3. виши савјетник.
Развој курикулума није могућ без почетног, оквирног наставног плана и програма. Он
треба да садржи исходе учења као свој примарни фокус и представља примјену
васпитнообразовне парадигме, а то је оно што би ученици требало да науче, а не оно што би
наставници требало да предају.
Ученичко постигнуће треба да буде потврђено школским оцјенама, али и екстерним
вредновањем стручних ентитетских и кантоналних институција, Агенције за стандарде и
оцјењивање. Уводи се систем формативног оцјењивања (оцјењивање у току процеса учења).
Обавезно основно и опште средње образовање гради се на концепту европске
упоредивости и компатибилности, која се темељи на принципу:
1. Научне заснованости.
2. Обавезности и неселективног основног образовања.
3. Једнаких образовних могућности за све, без обзира на пол, узраст, етничку,
социјалну и вјерску припадност, способности, могућности и ограничења,
уважавајући, поштујући и развијајући људска, дјечија и образовна права, обавезе и
одговорности. Он је инклузиван и отворен за дјецу и одрасле са посебним
образовним и другим потребама.
4. Децентрализације, демократизације и деполитизације. НПП спуштају се на ниво
школе, а образовне власти то регулишу само једним дијелом. Школа има слободу
да доноси одлуке у складу са околностима, својим интересима и могућностима. За
те одлуке школа сноси и одговорност. Школа је одговорна за израду школског
програма.
5

Инклузивно образовање тежи пуној равноправности сваког дјетета и обезбјеђивању таквих услова у школи који
ће омогућити оптималан развој сваког у складу са његовим могућностима. Пракса инклузије кад се буде дуже
примјењивала сама себе ће искључити. То ће бити кад се постигне равноправност укључивања сваког дјетета у
образовање, када ће бити сувишно говорити о инклузији.
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5. Образовања за потребе партиципације у демократском друштву.
6. Образовања за потребе информатичког, технолошког, глобалног друштва.
7. Образовања као доживотни процес.
У БиХ извршена је транзиција на деветогодишње обавезно основно образовање, у
складу са квалитетним искуствима педагошке праксе у Европи.
Сљедећи принципи су развојни стадијуми који треба да се афирмишу у току основног
образовања у циклусима 3+3+3, а одговарају:
- раном дјетињству
(разреди 1 - 3)
највише недјељно 23 часа
- средњем дјетињству
(разреди 4 - 6)
највише недјељно 24 часа
- раној младости
(разреди 7 - 9)
највише недјељно 30 часова.
Подјела на циклусе заснива се на узрасним и развојним карактеристикама човјека.
У раном дјетињству дјеца имају жељу да пронађу смисао свог свијета, те да
представљају и испољавају своја искуства и разумијевања у језику и разним умјетничким
формама. Мала дјеца испољавају велико задовољство и контролу над својим сопственим
учењем. Дјеца постижу исходе када им то њихова искуства учења омогуће да током игре и
експериментисања посматрају, манипулишу и истражују предмете, материјале, технологију,
физичке покрете и друге феномене. Они траже прилику да праве, граде, дизајнирају и цртају
било у корисне или креативне сврхе у отвореном или затвореном простору.
Први циклус обухвата: први, други и трећи разред, а остварује се у разредној настави
(изузетак је енглески језик у трећем разреду). Тежња је ка развоју основних способности,
знања и умијећа. Ослања се на искуства, знања и умијећа која је дијете стекло и изградило у
другим контекстима, у условима предшколског живота.
Већина дјеце је способна да изводи основне рационалне операције и умне радње, али
како њихов пуни развој у овом периоду започиње, а потпуна структурација, консолидација и
интеграција тек предстоје, образовање прије треба да га подстиче и стимулише, него да се на
њега ослања.
Школа има право и обавезу да креира први циклус обавезног образовања школским
програмом, који износи до 10% од укупног фонда часова по образовној области.
Средње дјетињство карактеристично је због тога што дјеца почињу да гледају на себе
као на чланове већих заједница. Заинтересовани су за нагађања о другим временима, мјестима
и друштвима. Почињу да разумијевају и цијене различите тачке гледишта, развијају
способност размишљања о апстрактнијим терминима, те предузимају активности на дужи
временски период. Они све више црпе информације из већег броја књига. Ова способност ће
бити ојачана тако што ће их уводити у искуства изван њихове непосредне околине,
укључујући и искуства људи других времена, мјеста и култура.
Други циклус обухвата четврти, пети и шести разред. У овај циклус уводе се елементи
научних сазнања, чиме се ученици припремају за наредни образовни циклус. Остварује се у
процесу разредно-предметне наставе интегрисаних предмета, заснованих на образовним
областима.
У другом циклусу школа има право и обавезу да креира школски програм који износи
до 20% од укупног фонда часова по образовној области.
Рана младост изражава сврставање у групу пријатеља. Њихови интереси се шире
много изван њихових заједница и њихова знатижеља је везана за шира питања. Они развијају
интерес за специфична поља знања или настојање за своје властито добро. Учење им помаже
да развију шире и свеобухватније разумијевање контекста њихових живота и свијета у којем
живе. Подучавања њихов ум чине отворенијим, тако да им то омогућава да увиде специфична,
интелектуална, лингвистичка, артистичка и технолошка насљијеђа, и да истраже друге начине
размишљања.
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Трећи циклус обухвата седми, осми и девети разред, а одговара сазнајним
способностима, тако да представља највиши развојни ступањ, тј. формирање способности
апстрактног мишљења. То омогућава разумијевање и развијање појмова и појмовних система
и овладавање системом основних научних знања. Ученици су способни да овладају обрасцима
мишљења, истраживањима и рјешавањима проблема карактеристичним за поједине научне
дисциплине, које им омогућавају да разумију и објасне комплексније и апстрактније појмове у
природном и друштвеном окружењу. Школа има право и обавезу да креира школски програм
који износи до 30% од укупног фонда часова по образовној области.
У касној младости (обично од 1. до 4. разреда гимназије) постоји јачи осјећај
сопствених снага, интереса и циљева. Они играју главну улогу у доношењу одлука које утичу
на ученика и животе и обликују њихова искуства и учења. Програми учења и подучавања
пружају могућност ученицима да демонстрирају висок ниво одговорности у менаџменту
широког спектра задатака, као и у менаџменту свог сопственог учења.
За опште средње образовање (гимназију) важе исте пропорције као за трећи циклус,
али се не односе на образовне области, него на изборна подручја.

ОБРАЗОВНЕ ОБЛАСТИ
Образовне области успостављају хоризонталну и вертикалну повезаност унутар
школског програма, чиме се:
(1) избјегава непотребно понављање и преклапање наставних садржаја,
(2) обрађују сродни садржаји из више предмета,
(3) успостављају се садржинске и друге везе између предмета из исте образовне
области,
(4) омогућава тематско конципирање садржаја,
(5) упознају се феномени из различитих перспектива,
(6) прилагођавају сложености градива узрасном развоју ученика,
(7) омогућава да ученик изграђује систем појмова и
(8) омогућава да ученици знања и умијећа, која су развијена унутар једних предмета,
примијене у контекстима других, као и да схвате њихову међусобну повезаност.
Образовне области допуштају могућност да се наставни садржаји, осим у виду
предмета, организују и у веће цјелине. Теме повезују различите садржаје и разнородна знања
и садржаје. Теме се образују према дефинисаним циљевима и исходима и представљају основ
модела интегрисаног учења. Тематски приступ настави захтијева сарадњу наставника у
процесу планирања наставе и обезбјеђује не само изградњу знања, већ и развијање
способности и умијења. Школи се препушта избор да наставне садржаје организује и
реализује кроз предмете или интегративне теме.
Циљ је оспособити ученика да:
(1) активно и одговорно учествује у економском, друштвеном и културном животу и
доприноси демократском, економском и културном развоју;
(2) успјешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија властиту личност и
потенцијале, поштујући друге особе, њихов идентитет, потребе и интерес.
Обавезно основно образовање имало би пет образовних области:
1. језик, књижевност и комуникације,
2. друштвене науке,
3. математику, природне науке и технологију,
4. умјетност,
5. физичко и здравствено васпитање.
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Наставни предмети били би организовани унутар образовних области.
Наставни план и програм за гимназију, након двије године заједничких основа,
организовао би се у 3. и 4. години у изборним подручјима: језичко, друштвено, природно,
математичко-информатичко, административно и спортско (за поједина подручја мора бити
најмање 15 ученика).
Наставни планови и програми треба да буду усмјерени на исходе, тј. на оно што би
ученици требало да знају и умију:
1) Умјесто образовања усмјереног на програм и наставника, образовање треба
организовати на исходе - усмјерено на ученика и његово постигнуће.
2) Исходи учења морају бити савремени, релевантни и подједнако доступни свим
ученицима, тако да се односе на знање, способности, вјештине и ставове.
3) Израда исхода образовања најважнији је посао предстојеће реформе образовања.
4) Исходи образовања дефинишу се за образовне области и поједине наставне
предмете, као и за сваки образовни циклус.
5) Добри исходи образовања дефинисаће јасне критеријуме оцјењивања.
Екстерно оцјењивање обавезно би се вршило послије завршене основне школе и
гимназије, а по могућности и послије другог циклуса обавезног образовања. Треба избјећи
негативно искуство испитивања увијек истих предмета. Осим математике и матерњег језика,
из којих би ученици били испитивани сваке године, друга два предмета би се сваке године
мијењала и одређивала пред сам испит.
Након завршетка основне школе ученик ће:
(1) посједовати основна знања из различитих научних подручја изражених у
различитим образовним областима,
(2) знати универзална људска права и цијенити друштвене вриједности које из њих
произилазе,
(3) стећи способност комуницирања, апстрактног и критичког мишљења,
(4) овладати широким спектром математичких појмова, вјештина и принципа, које ће
моћи да примјени у свакодневном животу,
(5) стећи јасне представе о значају науке и технологије у савременом друштву,
(6) овладати елементарном информатичком писменошћу,
(7) овладати продуктивним и рецептивним језичким вјештинама и бити способан да
их користи у различитим комуникативним ситуацијама,
(8) посједовати способност правилног усменог и писменог изражавања на матерњем
језику као претпоставку за укључивање у властиту културну традицију,
(9) бити упознат са другим културама и цивилизацијама,
(10) овладати основним знањима два страна језика, од којих је један енглески,
(11) овладати основним знањима из опште и националне историје,
(12) развити способност и вјештину доживљавања и изражавања на подручју музике,
ликовног израза, плеса, драме и других врста умјетности у складу са властитим
афинитетима и
(13) у спортским играма развити моторичке способности, схватити одговорност за
властито здравље, усвојити здрав начин живота и изградити правилан однос и
одговорност према здравој животној средини.
Исходи средњег образовања су знатно измијењени, тако да ће ученик након
завршеног средњег образовања:
1. бити способан да ефикасно комуницира на матерњем језику и бар на једном
страном језику,
2. посједовати математичку писменост,
3. бити способан да уочава, анализира и рјешава проблеме,
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4. бити способан да поставља реалне и остварљиве циљеве и да плански и одговорно
ради на њиховој реализацији,
5. бити способан да учествује у тимском раду,
6. бити информатички писмен и способан да информационе технологије користи на
сврсисходан, ефикасан и одговоран начин,
7. посједовати систем основног знања о природном и друштвеном окружењу у свом
мјесту,
8. познавати своје способности и особине, поштовати себе и бити способан да
управља сопственим животом и развојем,
9. посједовати личну аутономију и интегритет итд.

ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА, КВАЛИТЕТ И ЗАКОНСКО РЕГУЛИСАЊЕ
Оцјењивање је једна од суштинских компоненти образовног процеса, која у значајној
мјери одређује његов квалитет. Бројни су проблеми у погледу објективности, валидности и
поузданости оцјене, што захтијева увођење стандарда у оцјењивању, већом редовношћу, као и
употребом различитих форми и екстерних тестова.
Тежи се увођењу стандарда у оцјењивању, везаних за објективност, вјеродостојност и
поузданост оцјене, при чему се тежи редовнијем вредновању, увођењу вањских испита,
коришћењу различитих метода вредовања итд.
Објективност испитивања ученичких постигнућа треба бити потврђена школском
оцјеном, али и екстерним вредновањем стручних институција Агенције. Оцјена треба да је у
функцији напредовања, како би се направио план наредних активности.
Треба тежити да скоро сви ученици успјешно овладају оним што се предаје. Због овога
и зато што је основно образовање дио базичног образовања, и што је обавезно, треба
побољшати услове у којима се изводи настава, како би се побољшао квалитет процеса учења,
као и то да цјелогодишње оцјењивање постане формативно, тј. да оно континуирано даје
информације о свим потешкоћама с којима се дијете суочава током свог учења.
Често се испитују способности ученика да вјерно репродукују садржаје неколико
посљедних лекција. Усмено испитивање, иако има добре стране, има и недостатака – посебно
кад се своди на репродукцију садржаја лекција или уџбеничких текстова. Зато треба
користити савремене методе оцјењивања, за које процијени да су најпогодније, с обзиром на
карактер исхода, особине ученика, школски програм, услове у којима се реализује настава.
Различити исходи захтијевају и различите методе. На примјер, развијање способности за
тимски рад не можемо остварити само предавањима.
Неопходно је развијати и самоевалуацију сопственог знања ученика. Није смисао само
да се ученици сами оцијене, него и да им се пружи могућност да могу развијати способност
самоевалуације, тј. да се оспособе да самостално прате и оцјењују квалитет свог рада. Ако то
ученик није развио, биће увијек зависан од других. То је један од начина да се остваре
дугорочни циљеви образовања, тј. да ученици непрекидно раде на сопственом развоју у
оквиру образовања.
Квалитет исхода учења треба да је загарантован. Квалитет наставног особља, наставног
програма, квалитет околине у којој се изводи учење и квалитет процеса учења су, у ствари
суштински допринос квалитету ученичких постигнућа. То подразумијева:
(1) усвајање основних знања, вјештина, компетенција и вриједности,
(2) способност ученика да користе ова постигнућа у наставку свог образовања, али и у
животу изван школе и
(3) да су усвојена знања, вјештине, компетенције и вриједности релевантни за
социокултурни контекст у коме ученици живе.
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Значи, умјесто постојећег система оцјењивања, који стимулише краткотрајно
механичко меморисање, потребно је увести систем формативног оцјењивања (оцјењивање у
току процеса учења), као и систем процјене базичних постигнућа.
Знања треба повезивати са интердисциплинарним постигнућима.
Израда стандарда и процедура за акредитацију, сертификацију и лиценцирање
предвиђена је: (1) за основне школе у 2004. години, (2) за средње школе до 2005. године.
Радна група биће састављена од представника OEBS–а и UNICEF-а.
Анализу обуке наставника извршиће међународни експерти и локални експерти у
2004. години. Евидентираће се наставници који су прошли обуку о модерним
методологијама подучавања, инклузивном образовању и образовном менаџменту.
Посебно ће се извршити припрема за активније учешће у програмима и планирању
наставе, у коришћењу модерних наставних технологија, и у раду са дјецом с посебним
потребама (најкасније у 2005. години).
За директоре основних и средњих школа ће се организовати имплементација (2004.
године), гдје ће се користити искуства из Центра за развој наставника у Тузли (други циклус
програма сарадње Финске и БиХ у сектору образовања), као експерименталном центру.
Препоруком генералног секретара Вијећа Европе разрађене су будуће активности
на плану образовања. Оне треба да обезбиједе:
(1) образовање младих људи,
(2) припрему за живот у демократском друштву,
(3) припрему за посао,
(4) припрему за културни живот, како би млади људи знали да пронађу изворе за
надградњу личности и да буду укључени у духовно, културно и историјско
насљијеђе, као и припрему за живот у мултикултурном друштву.
Препоруке се заснивају на правима свих и свакога, на индивидуалном развоју
образовања укључујући могућности, интересе и потребе. Та су права потврђена и усвојена
међународним конвенцијама: (1) Општом декларацијом о људским правима (1948), (2)
Декларацијом о правима дјетета (1958), (3) Декларацијом о укидању свих облика
несношљивости и дискриминације на темељу вјероисповијести или увјерења (1981), (4)
Међународним пактом о привредним, социјалним и културним правима (1966) и (5) UNESCOвом Конвенцијом против дискриминације у образовању (1960).
Приоритети би били у спровођењу сљедећих мјера:
(1) подизање нивоа квалитета васпитно-образовног процеса,
(2) растерећење наставних планова и програма,
(3) успостављање Савјета родитеља у школама,
(4) успостављање Савјета ученика у школама,
(5) израда програма основношколског образовања одраслих,
(6) израда наставних програма за стручно средње образовање,
(7) опремање средње стручне школе,
(8) опремање основне и средње школе рачунарима,
(9) организовање информатичке обуке за наставнике,
(10) одређивање критеријума за мреже основних школа и
(11) припремање и усвојање мреже средњих школа.
Стицање знања један је од главних циљева цјелокупног образовања, јер је знање темељ
за развијање способности. Пред ученике треба поставити конкретне, провокативне,
занимљиве, али и озбиљне задатке. Ученицима треба омогућити да јасно сагледају у ком и
каквом контексту могу да искористе и развију вјештине, које функционализују знања.
Вриједности и ставови развијају се у цјелини искуства у одређеном контексту
институционалног образовања, а не директним инструкцијама. Начин презентовања и обраде
новог наставног садржаја, методе наставног, образовног и васпитног рада, разноврсност
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наставних облика, активно учешће ученика у том процесу, врсте активности и степен
ангажовања ученика, неопходни су предуслови за успјех школског програма.

РЕЗИМЕ
Основно образовање и припрема за живот и рад у будућности умногоме ће зависити од
избора садржаја, метода, квалитета међуљудских односа у процесу васпитања и образовања,
као и сарадње родитеља, школе и васпитне заједнице у цјелини, што може одлучујуће да
дјелује на будућност личности и њено перманентно цјеложивотно образовање. Многе
чињенице моћи ће се сазнати путем средстава мас-медија, у чему ће имати предност
компјутери и њихово укључење на интернет, али и оспособљавање наставника и ученика за
њихово коришћење.
Због плурализма различитих супротстављених друштвених и педагошких теорија, нови
образовни систем треба градити на широком консензусу “шта је добра школа”, при чему
систем образовања треба ускладити са резолуцијом о европским димензијама образовања на
заједничком европском насљеђу, политичким, културним и моралним вриједностима,
толеранцији, али и солидарности.
Нови Оквирни закон о основном и средњем образовању у Босни и Херцеговини
поклања посебну пажњу стручном оспособљавању и праћењу перманентног усавршавања
наставника, због сталног развоја науке и технологије.
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ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ НАСТАВНИКА НА ПЕДАГОШКОМ
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ABSTRACT
PAŠALIĆ, S.: EDUCATIONAL FIELDS OF SCHOOL TEACHERS AT TEACHING FACULTY
EDUCATED FOR REFORMED ELEMENTARY SCHOOL. Skup, 1: Savremena univerzitetska nastava,
Zbornik radova naučno-stručnog skupa, Trebinje, novembar 2003. 73-88, Banja Luka, 2004. [Teaching
Faculty of Bijeljina, 76300 Bijeljina, 24 Svetog Save Street]
The questions under discussion on reformed elementary school and indispensable requests to be
fulfilled regarding school teachers employed at nine-year compulsory school at Teaching Faculty have been
analysed in this report. Acting strategy, structure and aspect of Teaching Faculty, based on European
standards and Bologna Declaration have been emphasized.
Key words: education reform, new curriculum, pupil and student population, teaching staff,
educational fields.

SA@ETAK
U referatu se analiziraju aktuelna pitawa reformisane osnovne {kole i potrebe
uskla|ivawa obrazovnih profila nastavnika na Pedago{kom fakultetu za novu devetogodi{wu
obaveznu osnovnu {kolu. Ukazuje se na strategiju djelovawa, strukturu i fizionomiju pedago{kog
fakulteta, zasnovanih na principima evropskih standarda i Bolowa procesa.
Kqu~ne rije~i: reforma obrazovawa, novi nastavni plan i program, u~eni~ka i studentska
populacija, nastavno osobqe, obrazovni profili.

УВОД
Potreba modernizacije osnovnog i sredweg obrazovawa kod nas od posebnog je
zna~aja. Modernizovani obrazovni sistem treba da bude u skladu sa evropskim standardima
i koji je u stawu da se prilago|ava zahtjevima dru{tvenih promjena.
Obrazovne vlasti u BiH uz pomo} EC-TAER programa izradile su "Zajedni~ku
strategiju za modernizaciju osnovnog i op{teg sredweg obrazovawa u Bosni i
Hercegovini", tzv. "Bijeli papir", koji je verifikovan u oktobru 2003. godine. Bijeli
papir je dogovorena politika i strategija. To je faza prije implementacije, a predstavqa
posve}enost onome {to je politi~ki, tehni~ki i organizaciono izvodqivo.
Osnovni ciqevi su da se u BiH izvr{i tranzicija na devetogodi{we obavezno
osnovno obrazovawe u skladu sa kvalitetnim iskustvima pedago{ke prakse u Evropi.
Obavezno osnovno obrazovawe razvija}e se kroz cikluse 3+3+3 koji odgovaraju
karakteristikama ranog djetiwstva (razredi od 1-3), sredweg djetiwstva (4-6) i rane
mladosti (razredi od 7-9). U periodu kasne mladosti (rane zrelosti), a po uspje{nom
zavr{etku obaveznog osnovnog obrazovawa, u~enici bi nastavili sredwe op{te obrazovawe
i gimnaziju u kojoj bi obrazovawe trajalo 4 godine.
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Nastavni plan i program u obaveznom osnovnom obrazovawu organizovao bi se kroz
5 obrazovnih oblasti:
• Jezik, kwi`evnost i komunikacija;
• Dru{tvene nauke;
• Matematika, prirodne nauke i tehnologija;
• Umjetnost;
• Fizi~ko i zdravstveno vaspitawe.
Op{ti ishodi na kraju osnovnog obrazovawa su:
• posjedovati osnovna znawa iz razli~itih nau~nih podru~ja izra`enih kroz
razli~ite obrazovne oblasti;
• ste}i sposobnost komunikacije, apstraktnog i kriti~kog mi{qewa;
• ste}i jasne predstave o zna~aju nauke i tehnologije u dru{tvu.

СТРАТЕГИЈА ДЈЕЛОВАЊА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА
Osnovni razlozi utemeqewa pedago{kog fakulteta sastoje se u namjeri da se
cjelovitije sagleda slo`enost obrazovawa, wegova kompleksnost i sugeri{e potreba da se
temeqno upozna aktuelna su{tina i predmetnost.
Obrazovni sistem kod nas je u poodmakloj fazi reformi. Sve promjene uslovqene su
primjenom evropskih standarda u obrazovawu. Osnovno obrazovawe traje}e 9 godina po
trijadama: prva (1,2,3 razred), druga (4,5,6 razred), tre}a (7,8,9 razred).
Nastava se mora sagledati kao dio procesa u~ewa, a ne kao neka izolovana aktivnost
koja se organizuje u {koli.
Postoji niz projekata koji pru`aju uvid u to kako se mladi qudi mogu uvu}i u proces
u~ewa i podu~avawa. Osnovni model koji se razvio iz niza projekata ukqu~uje sqede}e
komponente:
• Participacija u dru{tvu: od u~enika se o~ekuje da u~estvuje u izazovnim
aktivnostima koje su korisne drugima i su{tinski ispuwavaju}e.
• Kriti~ko promi{qawe: u~enicima se mora pomo}i da kriti~ki promi{qaju
ishod, zna~aj i posqedice svog pona{awa.
• Teorijsko znawe: u~enici moraju po~eti da povezuju svoje prakti~no iskustvo sa
teorijskim znawem.
• Integrativni proces: participacija, razmi{qawe i teorija moraju biti
integrisani u smisaonu cjelinu.
• Participacija: u~enici moraju u~estvovati u planirawu, razvijawu, izvr{avawu
i ocjewivawu cjelokupnog programa.
Navedeni procesi ne zavr{avaju se zavr{etkom {kolovawa ve} se nastavqaju kroz
cijeli radni vijek.
Nije mogu}e razumjeti i imati dobar na~in obrazovawa nastavnika i vaspita~a ako
ne postoji strategija obrazovnog sistema uop{te. Futurolozi mogu s velikom
vjerovatno}om ocijeniti kuda ide neko dru{tvo, analizom sistema obrazovawa, ako
istra`uju}i obrazovni sistem jedne zemqe do|u do odgovora na nekoliko pitawa: kako
izgleda spoqa{wa fizionomija {kola i fakulteta, kao i wihova unutra{wa organizacija,
ko ih osniva, izdr`ava i nadzire?
Ako se ta~no postavi pitawe utemeqewa osnovno{kolskog sistema, svako dugoro~no
promi{qawe o odr`ivosti osnovnog obrazovawa name}e i problem {kolovawa nastavnika
za wegovo trajawe.
[ta vezuje osnovnu {kolu i institucije koje obrazuju nastavnike za rad u woj ?
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Zbog neshvatawa i nerazumijevawa ovog problema, nastaju uvijek gre{ke u
koncipirawu nastavni~kih fakulteta, ili u promi{qawu utemeqewa koncepta osnovnog
obrazovawa.
Analizom sadr`aja obrazovawa, posebno bazi~nog i obaveznog, izvode se zakqu~ci o
smjeru, ciqu, smislu i svrsi obrazovawa nastavnika za osnovno obrazovawe.
Po`eqno je promovisati nastavnika kojeg karakteri{e:
• odgovaraju}i stepen obrazovawa, pedago{ko-psiholo{ka i didakti~kometodi~ka osposobqenost za izvo|ewe nastave u odgovaraju}em podru~ju;
• sposobnost da kreira uslove i okru`ewe za aktivno u~ewe i inkluzivno
obrazovawe;
• osposobqenost za evaluaciju rezultata u~ewa i razvoja u~enika, te postupaka,
metoda i oblika koje koristi u nastavi;
• motivisanost za stalno stru~no usavr{avawe i otvorenost za promjenu u
obrazovawu;
• okvalifikovati nastavnika za izvo|ewe nastave iz vi{e nastavnih predmeta
(oblasti);
• licenca za samostalni vaspitno-obrazovni rad;
• razvojno-istra`iva~ki rad.
Posledwa decenija pro{log vijeka stvorila je orjentaciju moderne evropske misli i
u tom dijelu obrazovnog sistema, tra`e}i jedinstven pristup osnovnom obrazovawu na
cijelom prostoru starog kontinenta. Iz tih zahtjeva proizilazi potreba transformacije
osnovne {kole i fakulteta koji obrazuju nastavnike za takvu {kolu i kod nas.
Transformacija u~iteqskog fakulteta u pedago{ki omogu}ava da se stvori osnova za
reformu osnovne {kole preko samih nastavnika koji su nosioci promjena, bez ~ijeg
stru~nog anga`mana nijedna reforma nema izgleda na uspjeh.

КОНЦЕПТ НАШЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА ПОЧЕТКУ 21. ВИЈЕКА
Kako reformisati osnovnu {kolu nesumwivo je najosjetqivije pitawe, posebno kako
mijewati osnono{kolski sistem i u kom pravcu mu usmjeriti tokove.
[kolski programi u BiH se veoma razlikuju od programa razvijenih zemaqa. Kod
nas se pod {kolskim programima podrazumijeva dokumenat u kome je zapisano, prije svega,
{ta se u {koli predaje. Dakle, naglasak je na onome {ta se predaje, a ne na onome {ta se u~i.
Principi pred{kolskog, osnovnog i sredweg obrazovawa i vaspitawa kao i
funkcionisawe institucija za pru`awe usluga u obrazovawu u BiH, regulisano je
usvojenim Okvirnim zakonom o osnovnom i sredwem obrazovawu. Pored niza pitawa
pomenutim zakonom definisani su i nivoi obrazovawa:
• pred{kolsko obrazovawe ~ini sastavni dio obrazovnog sistema. U skladu sa
standardima i principima Okvirnog zakona, entitetski zakoni }e regulisati
status pred{kolskog obrazovawa u obrazovnom sistemu;
• osnovno obrazovawe je obavezno za svu djecu, obaveza je nadle`nih institucija da
do 2004. godine stvore potrebne uslove za otpo~iwawe osnovne {kole u trajawu
od devet godina;
• sredwo{kolsko obrazovawe je svima dostupno u skladu sa postignutim uspjehom u
osnovnoj {koli.
Standardi u obrazovawu. U svim javnim i privatnim {kolama u BiH uspostavi}e se
i primjewivati zajedni~ko jezgro nastavnih planova i programa (zajedni~ko jezgro
nastavnih planova i programa sastoji se od nastavnih planova i programa sa {to je mogu}e
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{irom zajedni~kom osnovom za sve predmete osnovnog i sredweg obrazovawa u BiH). Velika
ve}ina pedago{kih aktivnosti u {koli sastoja}e se od predmeta i nastavnih planova i
programa predvi|enim zajedni~kim jezgrima nastavnih planova i programa.
Nadle`ne obrazovne vlasti utvrdi}e i ostale standarde i normative u obrazovawu u
pogledu: prostora, opreme i nastavnih sredstava u {koli, obrazovnog procesa, obrazovnih
i profesionalnih kompetencija nastavnika i dr.
Tijela za uspostavqawe standarda u obrazovawu u BiH su: Agencija za standarde i
ocjewivawe u obrazovawu (uspostavqena 2000. godine) i Agencija za nastavne planove i
programe (zadu`ena za implementaciju zajedni~kih jezgara nastavnih planova i programa za
sve nivoe obrazovawa), ~ije formirawe je u toku.
Obaveze entiteta i kantona su da nakon dono{ewa Okvirnog zakona o osnovnom i
sredwem obrazovawu, donesu entitetske i kantonalne zakone u roku od 6 mjeseci.
Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o osnovnoj i sredwoj {koli u
Republici Srpskoj, kojim se predvi|a:
• Nastavni plan i program donosi ministar (donesen za 9-to godi{we osnovno
obrazovawe 2003/04.);
• U osnovnim {kolama nastava se izvodi po trijadama: za u~enike od prvog do
tre}eg razreda - RAZREDNA nastava sa te`i{tem na razvoju bazi~nih
sposobnosti, znawa i umijewa. Za u~enike od ~etvrtog do {estog razreda RAZREDNO-PREDMETNA nastava gdje se uvode elementi nau~nih znawa, ~ime se
u~enici pripremaju za naredni obrazovni ciklus. Za u~enika od sedmog do
devetog razreda - PREDMETNA nastava, gdje se formiraju sposobnosti
apstraktnog mi{qewa.
• Nastavnici dobijaju licencu za rad koja traje ~etiri godine.
Iz prilo`enih nastavnih planova vidqive su sli~nosti i razli~itosti u
reformisanoj osnovnoj {koli.
Su{tinska promjena je odvijawe osnovno{kolskog obrazovawa po ciklusima
(trijadama).
Analizom novog Nastavnog plana i programa, name}u se osnovne smjernice u
obrazovawu kadrova na pedago{kim fakultetima, tako da ti kadrovi ovladaju potrebnim
obrazovawem iz nekoliko poglavqa i to:
• Op{te obrazovawe
• Pedago{ko-psiholo{ko obrazovawe
• Stru~no obrazovawe iz obrazovnih oblasti.
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НОВИ НАСТАВНИ ПЛАН ЗА РЕФОРМИСАНУ ДЕВЕТОГОДИШЊУ ОСНОВНУ ШКОЛУ

R. br.

(struktura obavezne {kole) u Republici Srpskoj, 2003/2004.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nastavni predmet
Srpski jezik
jezik*
jezik**
Vjeronauka
Strani jezik
Likovna kultura
Muzi~ka kultura
Priroda i dru{tvo
Poznavawe prirode
Poznavawe dru{tva
Istorija
Geografija
Fizika
Matematika
Biologija
Hemija
Tehni~ko obrazovawe
Osnovi informatike
Fizi~ko vaspitawe
Moja okolina
Govor, izra`avawe,
Ritmika, sport, muz.
Vaspitni rad u OZ
UKUPNO:

Prvi ciklus
1.

Drugi ciklus

Tre}i ciklus

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
28

*
*
*

*
*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
28

*
27

*
28

*

*

*

*
*

*
20

*
20

*
21

*
22

*
*
*
15
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ИЛУСТРАТИВНИ МОДЕЛ НАСТАВНОГ ПЛАНА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ У БИХ

Obrazovna
oblast

Razred i broj ~asova

Nastavni predmeti

Jezik,
kwi``evnost
i
komunikacija

- Materwi jezik

I
5

II
6

- Engleski jezik

III
6

IV
6

V
6

VI
5

VII

2

2

2

- Drugi strani jezik
- Moja okolina

3

3

IX

4

VIII
4

4

46

2

2

2

2

14

2

2

2

2

8

3

- Dru{tvo
Dru{tvene
nauke

Ukupno

"Bijeli papir" 2003.

9
2

2

4

- Istorija

1

2

2

2

7

- Geografija

1

2

2

2

7

1

1

1

1

8

1

1
37

- Vjeronauka

1

1

1

1

- Demok. i qud. prava
- Matematika

2

4

5

5

5

- Geografija
- Moja okolina
Matematika,
prirodne
nauke i
tehnologija

Umjetnost
Fizi~ko i
zdravstveno
vaspitawe

(3)

4

4

4

(1)

(2)

(2)

(2)

(3)

- Nauka i tehnika

2

2

4

- Tehnika i inf. teh.

2

1

- Nauka

2

3

1

1

5
5

- Fizika

2

2

4

- Hemija

2

2

4

- Biologija
- Ritmika, sport i muz.
- Likovna kultura
- Muzi~ka kultura

2

2

2
2

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

4
12
14
8

2

2

2

2

2

2

12

24

24

24

25

28

30

214

1

1

1

3

- Predmet II

1

1

1

3

- Predmet III

1

1

1

3

4
2

4
2

4
2

- Fizi~ko i zdravst.
vaspitawe
UKUPNO ^ASOVA
SEDMI^NO
- Predmet I

Izborno
podru~je

(3)

4

16

20

23

16
20
23
24
24
24
28
31
33
UKUPNO I + II
Izvor: Zajedni~ka strategija za modernizaciju, "Bijeli papir", BiH. oktobar 2003.
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СТРУКТУРА ОБАВЕЗНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ
od {k. 2003/2004. god.
Obrazovna podru~ja i
predmeti
1. Dru{tvene nauke i
filozofija:
- Svet oko nas
- Istorija
- Gra|ansko vaspit.
- Versko vaspit.

Prvi ciklus

Drugi ciklus

1.

2.

3.

4.

*

*

*

*

Tre}i ciklus

5.

6.

7.

8.

9.

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

2. Jezik, kwi`evnsot i
komunikacija:
- Srpski jezik

*

*

*

*

*

*

*

*

*

- Materwi jezik

*

*

*

*

*

*

*

*

*

- Kwi`evnost

*

*

*

*

*

*

*

*

*

- Strani jezik

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

- Biologija

*

*

*

*

*

- Fizika

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3. Matematika i
prirodne nauke:
- Matematika

- Geografija

*

- Hemija
- Informatika

*

*

*

*

*

*

- Tehnologija
4. Umjetnost:

*

*

*

*

*

*

- Vizuelna

*

*

*

*

*

*

*

*

*

- Muzi~ka

*

*

*

*

*

*

*

*

*

- Dramska

*

*

*

*

*

*

- Pokret

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5. Fizi~ko i
zdravstveno vaspit.

*

*

*

МОДЕЛ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА ПРЕМА ЗАХТЈЕВИМА
РЕФОРМИСАНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Model obrazovawa nastavnika treba biti uskla|en sa zahtjevima reformisane
osnovne {kole i konkretnim potrebama koje se baziraju na cjelokupnoj u~eni~koj
populaciji od 6 do 15 godina starosti.
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Pregled u~eni~ke populacije i nastavnog osobqa, prikaza}emo na osnovu zvani~nih
podataka Republi~kog statisti~kog zavoda, Statisti~ki bilten br.2 - statistika
obrazovawa, 2003.
1. U~enici redovne osnovne {kole:
[kolska
godina

Ukupno

Od I-IV

Od V-VIII

1998/99.

125 244

59 959

65 285

1999/2000.

121 197

58 035

63 162

2000/2001.

114 570

53 840

60 830

2. Nekombinovana odjeqewa u redovnim osnovnim {kolama:
[kolska
godina

Ukupno

Od I-IV

Od V-VIII

1998/99.

4632

2084

2584

1999/00.

4612

2079

2533

2000/01.

4461

1979

2482

3. Kombinovana odjeqewa u redovnim osnovnim {kolama:
[kolska
godina

Ukupno

Od I-IV

Od V-VIII

1998/99.

761

750

11

1999/00.

758

752

6

2000/01.

774

766

8

4. Nastavno osobqe u redovnim osnovnim {kolama:
[kolska
godina

Ukupno

Od I-IV

Od V-VIII

1998/99.

6914

2933

3839

1999/00.

7046

3012

3923

2000/01.

6775

2833

3798

Tabelarni pregledi pokazuju konstantni trend smawewa ukupnog broja u~enika u
osnovnim {kolama, {to je posqedica smawewa stopa nataliteta i prirodnog prira{taja
stanovni{tva kao i negativnog migracionog salda na ovim prostorima. Analogno tome,
evidentan je trend smawewa broja odjeqewa u redovnim osnovnim {kolama. Osjetan je blagi
porast kombinovanih odjeqewa, a to zna~i da se formira sve ve}i broj malih
("patuqastih") {kola, za koje je najpotrebniji kadar sa razredno-predmetnom grupom.
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Nastavno osobqe je u blagom opadawu {to je logi~na posqedica konstantnog
smawewa broja u~enika u osnovnim {kolama.
Ako posmatramo pedago{ki fakultet (za sada samo u Bijeqini) kao vode}u
visokoobrazovnu ustanovu, za potencijalnu studentsku populaciju, u zoni koja gravitira ka
ovoj visoko{kolskoj ustanovi, sada{we stawe osnovno{kolske populacije i nastavnog
osobqa, ukazuju na punu opravdanost postojawa ovog fakulteta u skladu sa zahtjevima nove
(reformisane) osnovne {kole.
5. Redovne osnovne {kole po op{tinama (Posavina, Semberija, Podriwe):
Op{tina
Bijeqina
Bratunac
Vlasenica
Vukosavqe
Zvornik
Lopare
Mili}i
Modri~a
Osmaci
Pelagi}evo
Srebrenica
Srpsko
Ora{je
Ugqevik
Han Pijesak
[amac
[ekovi}i
UKUPNO:

~etveroraz.

Broj
{kola
osmorazred.

Broj
u~enika
I-IV

Broj
u~enika
V-VIII

Nastavno
osobqe
I-IV

Nastavno
osobqe
V-VIII

27
8
2
1
13
15
3
12
1
3
-

14
3
1
1
7
3
1
6
2
1
3

4284
828
533
92
2029
624
449
1062
155
208
424

4765
1075
593
114
2355
523
559
1221
161
204
478

206
47
26
6
96
39
21
55
9
10
21

286
67
29
9
147
38
30
71
12
12
28

2

1

109

75

6

9

11
3
2
103

3
1
4
3
54

751
181
786
455
12970

924
208
902
498
14655

43
9
41
21
656

57
13
60
23
891

Broj
{kola

Izvor: Osnovno obrazovawe, Statisti~ki bilten br.2, Republi~ki zavod za statistiku, Bawa Luka, 2003.

Iz navedenih statisti~kih podataka mogu se izvesti relevantni pokazateqi koji
potvr|uju opravdanost postojawa pedago{kog fakulteta i nu`nost utvr|ivawa wegove
strukture i fizionomije (odre|ivawe karaktera i vrste studija).
Broj {kolskih objekata (~etvororazredne osnovne {kole) na podru~ju koje gravitira
Pedago{kom fakultetu u Bijeqini je 103 ili 22% od ukupnog broja ovih {kola u RS. Udio
osmorazrednih {kola je 21% (54 {kole).
U~eni~ka populacija do ~evrtog razreda osnovne {kole broji 12970 u~enika ili 24%
od ukupne populacije, a populacija od petog do osmog razreda 14655 ili 24,1%. Ovi podaci
u izvjesnom smislu favorizuju navedeni regionalni prostor u pogledu porasta
osnovno{kolske populacije u odnosu na ostale krajeve u RS (ve}a stopa nataliteta i
prirodnog prira{taja). Identi~an udio je i nastavnog osobqa u ukupnom broju nastavnog
osobqa u osnovnim {kolama.
Obzirom na konstantno izra`en trend smawivawa broja u~enika u osnovno{kolskom
obrazovawu, projekcija obuhvata osnovnih {kola u~eni~kom populacijom u najve}oj mjeri
zavisi}e od stope ra|awa stanovni{tva, odnosno stope fertiliteta (nataliteta).
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Pregled budu}ih osnovno{kolskih obveznika po godinama ro|ewa:
1. Stanovni{tvo Republike Srpske - natalitet (ro|ewa):
Godina

Broj
stanovnika

Broj
`ivoro|enih

Stopa(promil)
nataliteta

1997.

1409835

13757

9,8

1998.

1428798

13527

9,4

1999.

1448537

14500

10,0

2000.

1469182

14191

9,7

2001.

1490993

13699

9,2

Izvor: Demografska statistika, Statisti~ki bilten br. 5, RZS, Bawa Luka, 2002..

Stopa ra|awa stanovni{tva Republike Srpske ima dosta ujedna~en trend, {to
omogu}uje pouzdanije planirawe osnovno{kolskog obuhvata budu}ih generacija. Ako se
po|e od ~iwenice da je prosje~an broj `ivoro|enih u posledwih 5 godina oko 14000, onada
se u skladu sa postoje}im pedago{kim standardima o optimalnom broju u~enika u odjeqewu,
mo`e predvidjeti da }e se u narednih 5 godina upisivati blizu 500 odjeqewa u prvi razred
osnovne {kole. Taj broj }e omogu}avati reprodukciju ukupnog broja odjeqewa u osnovnom
obrazovawu. Time se stvaraju obaveze kontinuiranog {kolovawa odgovaraju}ih kadrova na
pedago{kim fakultetima i obezbje|ivawa reprodukcije nastavnog osobqa.
2. Projekcija osnovnih kontingenata stanovni{tva 2001-2015:
Godina

Djeca do 7 godina

Djeca 7 - 14 godina

2001.

158 312

149 799

2006.

156 921

149 814

2011.

158 072

150 887

2015.

157 943

150 701

Izvor: Demografska statistika, Statisti~ki bilten br.5, RZS, Bawa Luka, 2002.

Projekcija osnovnih kontingenata stanovni{tva RS (osnovno{kolska populacija i
pred{kolski uzrast), ukazuju na jo{ uvijek povoqan trend ra|awa i zadr`avawa obuhvata
djece osnovno{kolskim obrazovawem na dostignutom nivou, uprkos nepovoqnom op{tem
prirodnom i mehani~kom kretawu stanovni{tva RS . U skladu sa kretawem broja djece {kolskih obveznika, pedago{ki fakultet(i) treba(ju) predvidjeti optimalan broj upisa
studenata na odre|ene studije, kako ne bi do{lo do hiperprodukcije ili deficita
odre|enih kadrova.
Trenutna kadrovska pokrivenost nastave verifikovanim kadrovima u osnovnim
{kolama u Republici Srpskoj je dosta zadovoqavaju}a. Nedostatak stru~nih kadrova
najizra`eniji je za nastavu engleskog jezika, gdje trenutno nastavu izvodi oko 300
nastavnika koji nemaju adekvatnu stru~nu spremu. Od ostalih obrazovnih oblasti mawa
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deficitarnost kadrova prisutna je kod nastavnih predmeta: wema~ki jezik (oko 100),
matematika (oko 30), likovna kultura (oko 40) i muzi~ka kultura (oko 40).*

СТРУКТУРА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА
Primaran zahtjev reforme sistema obrazovawa nastavnika vaqa tuma~iti na na~in
koji korespondira s po`eqnim ishodima.
Potpuno transformisawe u~iteqskog fakulteta u pedago{ki je mogu}e organizovati
i planski ostvariti pod uslovom:
a) da se ta~no odrede nastavni i nau~ni okviri djelovawa pedago{kog fakulteta, a
gdje su mogu}e dvije varijante:
- prva se sastoji u opredjeqewu na obrazovawe vaspita~a za rad sa djecom pred{kolskog
uzrasta, nastavnika razredne nastave za rad sa djecom u prvom ciklusu (razrednoj
nastavi) osnovne {kole i obrazovawe nastavnika za razredno-predmetnu nastavu u
drugom ciklusu osnovne {kole (zavr{no sa {estim razredom). Studije se mogu
kombinovati izborom predmeta i smjerova.
- druga varijanta sadr`i sve prethodne kategorije i pro{iruje ih na sqede}e mogu}nosti:
kandidati mogu odabrati dvopredmetne studije za rad u vi{im razredima osnovne
{kole (sedmog do devetog razreda).
Pedago{ki fakultet se defini{e kao visoko{kolska nau~no-nastavna institucija
koja priprema kvalifikovane vaspita~e i nastavnike. Na fakultetu se nastavnim planom
predvi|a proporcija u~e{}a nastavnih predmeta, tako da je oko 70% ~asova predvi|eno za
prou~avawe stru~nih nastavnih predmeta sa metodikama, oko 20% za pedago{kopsiholo{ku grupu predmeta i blizu 10% za op{teobrazovne predmete.
Organizaciono pedago{ki fakultet treba da se dijeli na tri, odnosno ~etiri
me|usobno povezana odjeqewa (odsjeka):
• Odjeqewe (odsjek) za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe;
• Odjeqewe (odsjek) za razrednu nastavu;
• Odjeqewe (odsjek) za razredno-predmetnu nastavu;
• Odjeqewe (odsjek) za predmetnu nastavu.
Na odjeqewu za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe su jedinstvene studije, gdje
{kolovawe traje tri godine, sa najvi{e 24 nastavna predmeta od kojih se jedan broj bira
prema opredjeqewu studenata.
Studirawe na odjeqewu za razrednu nastavu trenutno traje ~etiri (alternativa tri)
godine.
Razredno-predmetna nastava se studira ~etiri godine, sa mogu}no{}u podjele na
vi{e smjerova (primjer: razredna nastava i engleski jezik, itd.).
Predmetna nastava se studira ~etiri godine, sa vi{e smjerova na studiju za
dvopredmetne nastavne grupe (primjer: istorija-geografija, biologija-hemija, matematikainformatika itd.).
Struktura pedago{kog fakulteta treba da bude pa`qivo iznijansirana: koherentno
oblikovani nastavno-nau~ni predmeti i sl.
1. Prva grupa predmeta (kurseva), klasifikuje se u grupu op{tih nau~no-nastavnih
disdciplina: strani jezik (u prve dvije godine), sociologija obrazovawa i
filozofija sa etikom.

*

Podaci preuzeti iz dokumentacije Ministarstva prosvjete i kulture RS
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2. Druga grupa predmeta je pedago{ko-psiholo{ka: pedagogija (op{ta, {kolska i
porodi~na), didaktika, psihologija (op{ta, razvojna, pedago{ka), metodologija
pedago{kih istra`ivawa.
3. Tre}a grupa obuhvata stru~ne predmete sa metodikama, i mo`e se podijeliti u
vi{e podgrupa:
a) Srpski jezik, kultura govora, kwi`evnost (i kwi`evnost za djecu), metodika
srpskog jezika;
b) Matematika, informatika (pedago{ka, informaciona tehnologija), metodika
nastave matematike;
c) Odabrane prirodne nauke (biologija, ekologija, priroda i dru{tvo, poznavawe
prirode, moja okolina), metodika nastave PiD;
d) Odabrane dru{tvene nauke (priroda i dru{tvo, moja okolina, poznavawe
dru{tva, geografija, istorija), metodika nastave PiD;
g) stru~ni predmeti sa metodikom za birani predmet na razredno-predmetnom
odsjeku (primjer: stru~ni predmeti za engleski jezik);
4. Umjetnost (likovna i muzi~ka) i fizi~ko vaspitawe sa metodikama: vokalnoinstrumentalna nastava.
Jedana od izvjesnih mogu}nosti je da se stru~ni nastavni predmeti izu~avaju
integrisano (po izdvojenim modulima). Ocjewivawe znawa vr{ilo bi se kontinuirano, u
skladu sa principima Bolowske deklaracije, a kona~na ocjena svodila bi se prakti~no na
verifikaciju ocjena po oblastima.
U osjetqivija pitawa na pedago{kom fakultetu spada izu~avawe, odnosno
zastupqenost nacionalne grupe predmeta, koja je protkana kroz sve nivoe obrazovawa. Na
pedago{kom fakultetu u tu grupu predmeta spadaju (analogno definisanoj grupi
nacionalnih predmeta u osnovnoj {koli): srpski jezik i kwi`evnost, priroda i dru{tvo,
poznavawe dru{tva, istorija, geografija, likovna i muzi~ka kultura.
Nastavni plan pedago{kog fakulteta za odjeqewa razredne i razredno-predmetne
nastave, zbog mobilnosti studenta i racionalnijeg i efikasnijeg studija, bi}e jedinstven u
prve dvije godine studija. U tre}oj, odnosno ~etvrtoj godini studija nastavni plan
sa~iwava}e u`estru~ni predmeti razredne nastave i odabranog predmeta.
Novi nastavni plan i program u devetogodi{woj osnovnoj {koli, ima sqede}i omjer
zastupqenosti obrazovnih oblasti (od prvog do {estog razreda):
1. Srpski jezik (materwi jezik)....................34 ~asa ili 27%,
2. Moja okolina, Priroda i dru{tvo, Poznavawe prirode, Poznavawe dru{tva,
Istorija, Geografija, Biologija ..............28 ~as., ili 22%,
3. Matematika, Informatika ....................... 27 ~as., ili 21%,
4. Fizi~ko vaspitawe..............................(4)+12 ~as., ili 10%,
5. Likovna kultura..........................................14 ~as.,ili 10%,
6. Muzi~ka kultura...................................(8)+12 ~as., ili 10%.
Na pedago{kom fakultetu, u okviru ukupnog fonda ~asova, za stru~ne predmete sa
metodikama namijeweno je oko 70% od ukupnog fonda ~asova. Distribucija ~asova trebala
bi biti odraz proporcijalne zastupqenosti tih obrazovnih oblasti u osnovnoj {koli
(prvi i drugi ciklus, 1-6 razreda). Time }e se stvoriti dobra osnova za to da studenti
nakon zavr{etka studija, budu adekvatno osposobqeni iz pedago{ko-psiholo{kog
obrazovawa, stru~nog i didakti~ko-metodi~kog obrazovawa, tim vi{e {to je sasvim
izvjesno da }e ovakav profil nastavnika biti u poziciji da izvodi nastavu do 6. razreda
osnovne {kole, posebno u sve vi{e u~estalijim malim "patuqastim" {kolama.
Na osnovu definisanih zahtjeva za obrazovawe sudenata na pedago{kom fakultetu,
distribucija ~asova po obrazovnim oblastima od ukupnog fonda ~asova, trebala bi biti
uskla|ena (okvirno) na sedmi~nom nivou za sve godine studija:
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1. Srpski jezik, kultura govora, kwi`evnost, kwi`evnost za djecu, metodika
nastave srpskog jezika.......................................................35 ~asova
2. Matematika, informatika, metodika nastave
matematike .........................................................................26 ~asova,
3. Biologija i ekologija, op{ta i nacionalna geografija,
nacionalna istorija, metodika nastave PP i PD.......27 ~asova,
4. Muzi~ka kultura sa metodikom, VIN............................13 ~asova,
5. Likovna kultura sa metodikom .........................................9 ~asova,
6. Fizi~ko vaspitawe sa metodikom.....................................9 ~asova.
Preostalih 6 ~asova mo`e poslu`iti za korekcije (pove}awe) broja ~asova za
pojedine obrazovne oblasti.
Novi nastavni planovi i program pedago{kog fakulteta, u skladu sa principima
Bolowa procesa, treba da bude razvijan u skladu sa sqede}im elementima:
• Jedinstven nastavni plan u prve dvije godine studija,
• Jednosemestralni predmeti (4-6 po semestru),
• U tre}oj i ~etvrtoj godini nastavni plan }e biti uskla|en sa opredjeqewem
studenata za odre|eni obrazovni profil,
• Optere}enost studenata treba da bude po formuli: 8+8+8.

Ilustrativni nastavni plan pedago{kog fakulteta
za razredno-predmetnu nastavu

R.br

PRVA godina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NAZIV PREDMETA

Srpski jezik
Sociologija obrazovawa
Filozofija sa etikom
Pedagogija
Op{ta i razvojna
psihologija
Strani jezik
Matematika
Vokalno-instrumentalna
nas.
Demokratija i qudska
prava
Svega ~asova:

Fond ~asova

Zimski semest.

P

V

P

V

60
60
60
60

60
30
0
30

4
4

4
2

4

2

60

60

0
60

60
60

0

2

0

60

0

4

30

0

390

360

85

12

14

Qetni sem.
P

V

4

0

4

4

0
4

2
4

2

0

14

10
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R.br

DRUGA godina
NAZIV PREDMETA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kwi`evnost
Didaktika
Informatika
Strani jezik
Biologija i ekologija*
Op{ta i nacionalna geog.**
Nacionalna istorija**
Pedago{ka psihologija
Kultura govora sa
retorikom
Svega ~asova:

9.

Fond ~asova
P

V

60
60
60
0
60
60
30
60

30
60
30
60
30
30
0
60

30

60

420

360

Zimski semest.
P

V

4

4

0

2

4
2
4

2
0
4

14

12

Qetni sem.
P

V

4

2

4
0
4

2
2
2

2

4

14

12

Alternativa: * Odabrane prirodne nauke, ** Odabrane dru{tvene nauke

R.br.

TRE]A godina
NAZIV PREDMETA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kwi`evnost za djecu
[kolska i porodi~na pedag.
Metodologija pedag. istra`.
Metodika nastave lik. kult.
Metodika nast. muzi~ke kult.
Metodika nast. fizi~k. vasp.
Fonetika engleskog jezika
Engleski jezik II
Engleski jezik III
Izborni predmet
Svega ~asova:

Fond ~asova

Zimski semest.

P

V

P

V

60
60
60
60
60
60
15
15
0
30
420

30
30
30
75
75
75
45
45
60
0
465

4
4
4

2
2
2

1
1

3
3

2
16

0
12

Qetni sem.
P

V

4
4
4

5
5
5

0

4

12

19

Napomena: Mo`e se predvidjeti vi{e izbornih predmeta u okviru datih u`estru~nih predmeta

R.br.

^ETVRTA godina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NAZIV PREDMETA

Metodika nast.srpskog jezika
Metodika nast. matematike
Metodika nastave PP i PD
Metodika rada s u~enicima
blago ometenim u razvoju
Metodika engleskog jezika
Engleski jezik IV
Savremena engl. kwi`evnost
Izborni predmet
Diplomski rad
Svega ~asova:

Fond ~asova

Zimski semes.

P

V

P

V

75
75
75

120
90
90

5

8

15

30

1

2

60
15
30
30

60
45
30
0

1
2
2

3
2
0

375

465

11

15

86

Qetni sem.
P

V

5
5

6
6

4

4

14

16
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Obavezni i izborni predmeti nosi}e odre|eni broj kredita ili bodova. Broj
kredita koji se mogu ostvariti u jednoj godini iznosi najmawe 60, odnosno 30 po semestru.
Prema evropskim standardima i principima, minimum kredita da bi se dobila
diploma je 180, odnosno 240. Poslije toga student mo`e da nastavi da sakupqa kredit za
magistarsku diplomu, za koju je potrebno 240 do 300 bodova, dok za doktorat nauka treba
sakupiti 400 do 500 kredita (bodova).
Koliko koji predmet nosi kredita zavisi}e od va`nosti predmeta, a to zna~i od toga
koliko je student, da bi savladao gradivo, optere}en predavawima, vje`bama,
konsultacijama, pripremama za ispit. Ispiti kao institucija provjeravawa znawa
studenata najvjerovatnije bi}e i ubudu}e zadr`ani, ali oni ne}e biti presudni faktor na
osnovu kojeg }e se utvr|ivati da li je neko dao godinu. Bitno je sakupiti predvi|eni broj
kredita u toku studija.
Kreditna sposobnost studenata bi}e zna~ajna preporuka prilikom zapo{qavawa, a
ima}e i ulogu pri prelasku studenata sa jednog na drugi fakultet ili univerzitet. U
principu, ovako bodovani studenti bi bez problema mogli da nastave studij na bilo kojem
od evropskih univerziteta. Ali, wihov prelazak }e biti mogu} samo ako postoji
dogovorena me|uuniverzitetska saradwa.

ФИЗИОНОМИЈА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА
I
II
III
IV
V
VIII

g od i n a
godina
g o d i n a ........... pred{kolsko vaspitawe (razredna nastava)
g o d i n a ............ razredno-predmetna nastava; predmetna nastava
g o d i n a ............ magistarske studije
g o d i n a ............ doktorske studije

Na odjeqewu za pred{kolsko vaspitawe sti~e se zvawe: profesor za pred{kolsko
vaspitawe.
Na odjeqewu razredne nastave sti~e se zvawe: profesor razredne nastave.
Na odjeqewu razredno-predmetne nastave sti~e se zvawe: profesor razredne nastave
i ………… (navesti naziv odabranog predmeta uz razrednu nastavu) za osnovnu {kolu.
Na odjeqewu predmetne nastave sti~e se zvawe: profesor …..........................................
(navesti dvopredmetnu grupu) za osnovnu {kolu.
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УЛАЗНИ ФАКТОР НА НАСТАВНИЧКИМ ФАКУЛТЕТИМА
КАО ЈЕДАН ОД ПОКАЗАТЕЉА ПОТРЕБЕ РЕФОРМИСАЊА
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА
Mira @ivkovi} - Mandi}
Prirodno-matemati~ki fakultet Универзитета у Бањој Луци
Младена Стојановића 2, 78000 Bawa Luka

ABSTRACT
Mira ŽIVKOVIĆ-MANDIĆ: THE ENTRANCE FACTOR AT TEACHING FACULTIES AS ONE
OF THE INDICATORS DEMANDING REFORM WITHIN THE SYSTEM OF EDUCATION OF
TEACHERS. Skup, 1: Savremena univerzitetska nastava, Zbornik radova naučno-stručnog skupa, Trebinje,
novembar 2003. 89-95, Banja Luka, 2004. [Faculty of Natural Sciences and Mathematics of Banjaluka
University, 78000 Banjaluka, 2 Mladena Stojanovića Street]
The last reform of the educational system imposes the question how the teaching staff have been
prepared to implement it and what is due to be changed within the educational system at the teaching faculties
at which the future teachers will be educated. The future teachers’ quality does not depend only on the studies
quality but on the basis that they have obtained during their education in secondary schools and the motives
that have made them to choose their teaching profession.
Key words: reform, educational system, entrance factor, motives

SA@ETAK
Posqedwa reforma obrazovnog sistema name}e pitawe kako su pripremqeni nastavnici za
weno provo|ewe i {ta treba mijewati u sistemu visokog obrazovawa na nastavni~kim fakultetima
koji {koluju budu}e predava~e. Kvalitet budu}ih nastavnika ne ovisi samo od kvaliteta studija,
nego i od osnove koju su stekli u toku sredwo{kolskog obrazovawa i motiva iz kojih su izabrali
nastavni~ki poziv.
Kqu~ne rije~i: reforma, obrazovni sistem, ulazni faktor, motivi

УВОД
Od svake reforme obrazovnog sistema o~ekuje se modernizacija nastavnog procesa,
pra}ewe savremenih nau~nih dostignu}a i prilago|avawe {kole potrebama savremenog
dru{tva. Reformisana {kola zahtijeva i izvjesne promjene u na~inu rada nastavnika i
wihovom odnosu prema u~enicima i nastavnom predmetu zbog ~ega se s nastavnicima koji su
u obrazovnom procesu odr`avaju stru~ni aktivi, seminari, savjetovawa i drugi razli~iti
oblici doobuke i upu}ivawa u nove zahtijeve da bi se nastavnici {to lak{e prilagodili
potrebama reformisane {kole. Podrazumjeva se da bi svaki nastavnik trebalo da vodi
ra~una o svom permanentnom obrazovawu koje ukqu~uje pra}ewe promjena u sistemu
{kolstva, konstantno usavr{avawe u svojoj struci, stalnom inovacijom znawa iz
disciplina relevantnih za struku.
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Pripremiti, odnosno obrazovati kvalitetnog nastavnika za ulazak u nastavu, zna~i
temeqito ga obrazovati u pedago{ko - psiholo{ko - didakti~kim disciplinama,
disciplinama wegove odabrane struke, oblastima op{te kulture i provesti ga u toku
{kolovawa kroz raznovrsnu pedago{ko - metodi~ku praksu u kojoj }e boqe upoznati
odabrani zanat i nau~iti prakti~no rje{avati probleme koji se javqaju u toku obrazovno vaspitnog rada u {koli o kojima je trebalo da stekne teorijsku osnovu.
Da bi uspjeh obrazovawa na nastavni~kim fakultetima bio boqi, svakako da je osim
izmjena u nastavnim programima studija potrebno unijeti i neke izmjene prilikom odabira
kandidata za nastavni~ki poziv. Dok se u nekim zemqama (pr. Skandinavskih zemaqa) vr{i
stroga i vi{estruka selekcija kandidata za upis na nastavni~ke fakultete, praksa kod nas
pokazuje da se, u odnosu na druge fakultete i zvawa, upisuju slabiji kandidati, odnosno
upisuje se mawi broj u~enika sa zavr{enom gimnazijom i sredwa prosje~na ocjena je mawa
od prosjeka upisanih na drugim fakultetima. U tom smislu zanimqiva je analiza upisanih
studenata na prvu godinu studija geografije u Beogradu koju je uradio profesor V. Rudi}
(1,96-97) i istra`ivawa Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu pod
naslovom “Psiholo{ki i socijalni portret studenata budu}ih nastavnika”, istra`ivawe
koje je obuhvatilo 1418 studenata nastavni~kih fakulteta u Srbiji (2 i 3,15-17). Da li je
smawen interes ve}eg broja kvalitetnijih kandidata posqedica polo`aja obrazovawa i
prosvjetnih radnika u dru{tvu, zbog ~ega budu}i studenti biraju atraktivnija i boqe
pla}ena zanimawa, ili je to posqedica drugih faktora, ovom prilikom ne}emo
analizirati, ali je ~iwenica da je motiv jedan od zna~ajnih faktora odabira studija i
uspjeha kandidata.
Ovim radom `elimo ukazati na relativno nizak ulazni faktor primqenih
kandidata na nastavni~ki fakultet (Prirodno-matemati~ki fakultet) u Bawaluci i
potrebu reforme sistema obrazovawa nastavnika.

АНАЛИЗА УЛАЗНОГ ФАКТОРА
Na Prirodno-matemati~kom fakultetu u Bawoj Luci u studijskoj 2003/04. g.
raspisan je konkurs za upis na 290 mjesta u prvu godinu studija, a upisano je 205 studenata
na pet odsjeka: za biologiju, geografiju, hemiju, fiziku i matematiku i informatiku.
Odsjeci za geografiju i biologiju upisali su vi{e od predvi|enog broja studenata, dok je
interes za druge odsjeke bio mawi, pa je popuweno mawe od 50% predvi}enih mjesta, a na
studij matematike i informatike, fizike i hemije nisu ~ak popuwena ni sva mjesta na
buxetu. Obzirom da je ulazni faktor jedan od osnovnih uslova uspje{nog studirawa,
zna~ajno je izvr{iti analizu uspjeha i motiva upisanih kandidata.
Za ulazni faktor uzeti su slijede}i parametri:
- zavr{ena sredwa {kola
- op{ti uspjeh u sredwoj {koli
- analiza programa izabranog predmeta iz sredwe {kole i sredwa ocjena iz tog
predmeta
- rezultat prijemnog ispita
- stavovi o studiju i motivi zbog kojih je izabran
Od ukupnog broja primqenih kandidata samo jedna tre}ina je zavr{ila gimnaziju, a
ostali sredwe tehni~ke {kole, od kojih je mawi broj onih {kola u kojima su slu{ani
programi potrebni odabranom studiju, npr. elektrotehni~ka {kola i studij fizike, sredwa
tehnolo{ka - studij hemije ili medicinska - studij biologije, dakle zastupqenost
relevantnih predmeta ovisi o obrazovnom profilu kandidata. Sredwa ocjena predmeta
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zna~ajna za studij pribli`na je ~etvorci, dok se sredwa ocjena op{teg uspjeha kre}e od 3,1
kod studenata fizike do 4,06 kod studenata matematike i informatike. Prosje~na sredwa
ocjena svih primqenih kandidata je 3,59. Udio odli~nih u~enika u ukupno upisanim u prvu
godinu studija iznosi oko 11%, vrlo dobrih 40%, dobrih 45,7%, a dovoqnih 3,3%. Prijemni
ispit rije{en je u rasponu od 44% kod kandidata na studij geografije do 58,6% prijemni na
studij fizike.
Smatraju}i da su motivi iz kojih su kandidati odabrali nastavni~ki poziv, wihova
o~ekivawa i planovi vrlo zna~ajan faktor budu}eg uspjeha, upisani studenti prve godine
popunili su anonomni upitnik ~iji je ciq bio ispitivawe wihovih motiva i stavova.
Primjer upitnika za studente geografije
UPITNIK M - 1 - 03 /4
Pol a) `ensko
b) mu{ko
Zavr{ena sredwa {kola: ______________________________________________
1. Prije upisa na PMF konkurisali ste ili bili upisani na neki drugi fakultet:
a) ne
b) da - koji ________________________________________
2. Studij geografije upisali ste jer:
a) `elite da studirate geografiju
b) niste imali prosjek ocjena za neki drugi fakultet
v) slu~ajno, niste imali jasan stav o izboru
g) da ne gubite vrijeme dok ne prona|ete posao
d) ______________________________________________________________
3. Od izabranog studija o~ekujete slijede}e:
a) kvalitetno osposobqavawe za nastavni~ki poziv
b) sticawe obuhvatnih znawa i savremenih spoznaja iz oblasti geografske
nauke koju }ete mo}i primjewivati i u drugim zanimawima
v) pro{irivawe op{teg obrazovawa
g) ni{ta posebno
d) ne znam
4. Iz oblasti geografije interesuje vas;
a) samo nastavni~ki poziv
b) pro{irivawe znawa i u`a orijentacija na:
- etnologiju
- demografiju
- prostorno planirawe
- turizam
- ekologiju
5. Kad diplomirate `eqa vam je da:
a) zaposlite se kao nastavnik
b) nastavite postdiplomski studij ili specijalizaciju
v) potra`ite neki drugi posao - koji _________________________
g) odete u inostranstvo
d) nemate definisan stav
Upitnik je popunilo 153 kandidata ili 74,6% od ukupnog broja primqenih geografija 66, biologija 50, hemija 17, fizika 5 i matematika i informatika 15 studenata
prve godine.
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Zavr{ena sredwa {kola
Studijska grupa
Br.
anketiranih
Gimnazija
Medicinska
i farmacija
Elektroteh.
Ekonomska
Turisti~ka
Ma{inska

Geografija

Biologija

Hemija

Fizika

Matematika

Ukupno

%

66
26

50
18

17
4

5
3

15
7

153
58

100,0
37,9

1
6
12
11
7

18
3
2

7
5
1

26
16
15
13
7

16,9
10,4
9,8
8,4
4,5

2
2

Zastupwenost navedenih {kola je 87,9%, dok iz ostalih {kola dolazi 5 i mawe
kandidata i ukupni udio je 12,1%. Udio kandidata sa zavr{enom gimnazijom je 37,9%.
Pojedina~no povoqniju strukturu upisanih studenata imaju Odsjek za geografiju, jer
polovina upisanih sredwo{kolaca ima zavr{enu gimnaziju i sredwu turisti~ku {kolu u
kojima su dobili za studij solidno obrazovawe, i Odsjek za biologiju jer vi{e od polovine
upisanih je zavr{ilo gimnaziju ili sredwu medicinsku {kolu {to je povoqna osnova za
ovaj studij.

Gimnaz.
Med. i Farm.
Elektroteh.
Ekonom.
Turist.
Ma{in.
Ostalo

1. Upis na druge fakultete
Br.
anketiranih
Ne
Da
Filozofski f.
Medicinski f.
Farmacija

Geograf.
66
50
16
3

Biol.
50
25
25
4
9
1

Hem.
17
10
7
1
5

Fiz.
5
3
2
1

Mat. i inf.
15
12
3
2

Ukupno
153
100
53
11
9
6

%
100,0
65,4
34,6
7,1
5,8
3,9

Iz navedenog se vidi da je tre}ina kandidata poku{ala upis na drugi fakultet, a ~ak
50% kandidata sa studija biologije. Najvi{e interesa su pokazali za Filozofski i
Medicinski fakultet i Farmaciju, dok su 2 do 3 kandidata poku{ala upis na
Elektrotehni~ki, [umarski, Pravni, Ekonomski, Poqoprivredni i druge fakultete.
2. Kao razlog izbora studija ~ak 84,3% studenata je izjavilo da `eli studirati
upisani studij, dok ga je 4,5% izabralo slu~ajno. Dovode}i ovo pitawe u vezu sa prethodnim
jasno je da tre}ina nije uspjela upisati `eqeni studij i da je ovo rezervni izbor.
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3. [ta studenti o~ekuju od izabranog studija
Br. anketiranih
kvalitetan
nastavnik
znawe za {iroku
primjenu

Geog.
66
14

Biol.
50
11

Hem.
17
4

Fiz.
5
2

Mat.
15
8

Ukupno
153
39

%
100,0
25,4

51

34

12

3

9

108

70,5

O~ito je da studenti o~ekuju da }e na Prirodno-matemati~kom fakultetu ste}i
{iroka znawa koja }e mo}i koristiti i u drugim oblastima.
4. Predmet interesovawa
Br. anketiranih
a - samo nastavni~ki
poziv
b - pro{irivawe znawa
i u`a orjentacija

Geog.
66
22

Biol.
50
14

Hem.
17
5

Fiz.
5
3

44

36

8

3

Mat. i inf. Ukupno
%
15
153
100,0
8
56
36,4
8

99

64,7

Dvije tre}ine kandidata su zainteresovane za pro{irivawe znawa i u`u
orijentaciju izvan nastavnog poziva i to studenti geografije na turizam, prostorno
planirawe, ekologiju i demografiju, a studenti biologije na mikrobiologiju, genetiku i
ekologiju, dok studente matematike najvi{e privla~i informatika. Jednu tre}inu zanima
nastavni~ki poziv, a dvoje se `eli usavr{avati uz nastavni~ki poziv.
5. Kad zavr{e fakultet studenti planiraju da rade
Br. anketiranih
a - kao nastavnici
b – specijaliziraju
v - potra`e drugi posao
g - odlazak u
inostranstvo
d - nema stav

Geogr.
66
16
28
3
6
13

Biol.
50
11
30
1
5
5

Hem.
17
2
10

Fiz.
5
1
5

1
2

1

Mat. i inf.
15
6
3
3
7
1

Nastavnici
Specijaliz.
Drugi posao
Inostranstvo
Nema stav
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Ukupno
153
36
76
7
20
21

%
100,0
23,5
49,6
4,5
13
13,7
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Od ukupno anketiranih 153 studenata, samo 36 ili 23,5% planira da se bavi
nastavni~kim zanimawem, od kojih je samo jedan zavr{io gimnaziju. Gotovo polovina `eli
nastaviti specijalizaciju u zemqi ili inostranstvu, 13% `eli oti}i iz zemqe i toliko ih
nema jasno definisan stav {ta planiraju nakon stjecawa diplome.
Rezultati ankete ukazuju na relativno nizak ulazni faktor, su~ajan izbor studija,
nezanteresovanost ve}ine kandidata za nastavni~ki poziv. Pozitivni pokazateq je `eqa
polovine kandidata da se profesionalno usavr{avaju iako im startna osnova kod ve}ne
nije povoqna. Najvi{e interesa za profesionalno usavr{avawe pokazali su studenti
biologije, 30 od 50 studenata ili 60%, a uzrok treba tra`iti u ~iwenici da je polovina
wih poku{ala upisati medicinu ili farmaciju i da je biologija najsli~nija wihovoj `eqi
i nudi zaobilaznu mogu}nost za ostvarewe prvobitnih planova.

ЗАКЉУЧАК
Imaju}i u vidu iskustva drugih zemaqa i zahtjeve op{teg obrazovawa i kulture
prosvjetnih radnika, od kojih se o~ekuje da dobro poznaju jezik, nacionalnu istoriju i
kulturu, sociologiju, psihologiju, pedagogiju i didaktiku, uz obavezno poznavawe
disciplina u`e struke, ovakvom selekcijom budu}ih nastavnika, koji prete`no dolaze iz
sredwih tehni~kih {kola u kojima su se pripremali za tehni~ka zanimawa, {kola u kojima
nije dobijeno adekvatno obrazovawe iz navedenih oblasti, jasno je da program mati~nog
studija ne mo`e sve propu{teno nadoknaditi. Zato se opravdano postavqa pitawe iz kojih
sredwih {kola treba upisivati kandidate na nastavni~ke studije, te {ta treba mijewati u
dosada{wim programima u ciqu poboq{awa kvaliteta nastavni~kog kadra. Slabo
pedago{ko - metodi~ko predznawe i malen prostor rezervisan za pedago{ko - metodi~ku
praksu rezultira stvarawem kadrova koji na studiju imaju mogu}nosti upoznati struku, ali
ne i prakti~no savladati zanat. Sve br`e promjene u nau~nim i tehnolo{kim znawima,
integrisawe u evropske i svjetske privredne tokove zahtijeva i name}e promjene u sistemu
obrazovawa, prekvalifikaciju ve} i{kolovanih kadrova, usavr{avawu i inovirawu
znawa. Neki zahtjevi dosada{weg obrazovawa bi}e i daqe sastavni i neophodni dio
modernog obrazovawa, kao {to je poznavawe istorije, geografije, privrede, prava i kulture
Evrope, dok }e poznavawe stranih jezika, komunikacione i multimedijske tehnologije, te
kultura komunicirawa dobijati sve vi{e na zna~ewu (4). Zato se name}e potreba ponovnog
otvarawa sredwih pedago{kih {kola, u kojima bi se vr{ila priprema i odabir budu}ih
studenata nastavni~kih fakulteta. Tako bi kroz 4 - godi{we {kolovawe stekli solidno
op{te obrazovawe i sretali se sa pedago{kom praksom te do{li dobro pripremqeni na
nastavni~ke fakultete, na kojima bi se nastavilo wihovo pripremawe za nastavni~ki
poziv u odabranoj nau~noj disciplini u ciqu dobijawa {to kompletnijeg nastavnika
sposobnog da odgovori zahtjevima savremenog obrazovawa. Budu}i nastavnik mora biti
edukator, vodi~ i istra`iva~. Ve}ini fakulteta prethodi adekvatna sredwa {kola koja
daje osnovna znawa i praksu za tehni~ka zanimawa. Samo nastavni~ki poziv nema sredwu
{kolu koja bi kvalitetno pripremila budu}e studente nastavni~kih fakulteta. Najbli`a
tom zadatku je gimnazija. Zajedni~ka strategija za modernizaciju osnovnog i op{teg
sredweg obrazovawa u BiH, iznijeta u Bijelom papiru 2003.g. (5) predvi|a mogu}nost
izbornih predmeta u gimnaziji u trajawu od 30 ~asova iz predmeta razvojna psihologija,
savremena nastavna pedagogija, savremene nastavne tehnologije, didaktika {to nije
dovoqno za kvalitetnu pedago{ku obuku, ali svakako daje novi kvalitet gimnaziji. Svuda u
svijetu nastavnik mora da posjeduje op{tu i pedago{ku kulturu (6, 7, 8). Reforma visokog
{kolstva predvi|ena Bolowskom deklaracijom, mogu}nost dvopredmetnog studirawa i
skra}en period studirawa, ne ostavqa vremena da se ispravqaju propusti na~iweni u
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sredwoj {koli. Zato bi bilo po`eqno obziqno razmisliti o otvarawu pedago{ke
gimnazije ili sredwe u~iteqske {kole u kojima bi se pripremali budu}i kandidati za
nastavni~ke fakultete koji bi posjedovali potrebna znawa op{te kulture i obrazovawa
kao i pedago{ka znawa i praksu. Samo me}usobno povezana i uskla|ena reforma sredwe
{kole i nastavni~kih fakulteta mo`e dati kvalitetnog nastavnika, osposobwenog za
zahtjeve savremenog dru{tva.
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SUMMARY
Analysis of the entrance factor at Faculty of Sciences of Banjaluka considering the following
indicators - finished secondary school, final achievement in secondary school, average mark in the subject of
chosen study, achievement at entrance examination and motives for future studies, pas given insufficient
results. 1/3 of the secondary school pupils have been enrolled in faculty, 1/3 of them had a wish to be enrolled
in another faculty. Only 23.5% of all the enrolled students have intention to become teachers, but 1/2 of them
want to receive advanced training within other fields. Majority of the enrolled candidates, except incomplete
general education did not have any of the subjects related to psychological - pedagogical and didactical field.

It becomes questionable if the ongoing choice of students at the teaching faculty will produce
the high quality teachers in a practical work that have to answer to the requests of the newly created
reform of education that asks for them to be expert, informed and permanently advanced trained. The
already mentioned clearly shows that there is a need of the opening of the professional secondary
schools in which the future students of the teaching faculties would be prepared and selecte
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ ЗА
ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКE
Раде Попадић
Филозофски факултет, Пале

ABSTRACT
POPADIĆ, R.: IDENTIFICATION AND TEACHING DEVELOPMENT FOR TELENTED PUPILS.
Skup, 1: Savremena univerzitetska nastava, Zbornik radova naučno-stručnog skupa, Trebinje, novembar 2003.
97-110, Banja Luka, 2004. [Faculty of humanites of Pale]
This work is, in fact, an attempt to understand significance of talented individuals for socioeconomical
relations development, democracy and human rights. This also means an attempt to emphasize a significant
number of superior and natural gifted pupils. There is a need to organize an appropriate educational teaching
which corresponds with their knowledge needs. Teaching development for talented pupils who have some
difficulties has been emphasized.
Key words: talented and gifted pupils, identification and revaling, knowledge needs, learning
diffiuclties.

САЖЕТАК
Овај рад је, у ствари покушај да се донекле осврнемо на улогу и значај даровитих и
талентованих за развој друштвено економских односа, демократије и људских права. Уједно је ово и
покушај да се укаже на значајан број натпросјечних и надарених ученика, с циљем схватања потребе за
организовањем одговарајућег васпитно образовног процеса који би задовољио њихове сазнајне
потребе. Посебно је наглашен значај организовања наставе за талентоване ученике са сметњама у
учењу.
Кључне ријечи: талентовани и даровити, идентификација и откривање, сазнајне потребе,
сметње у учењу;

УВОД
Традиционални систем васпитно образовног рада и организовања наставе на свим
нивоима, посебно универзитетске, прате многе слабости и недостаци. То се посебно односи на
припрему и образовање наставника за квалитетнију и ефикаснију организацију и извођење
наставе. Битан аспект неефикасне наставе односи се на занемаривање и не организовање
одговарајућег рада са даровитим и талентованим ученицима.
На самом почетку овога рада поставља се објективно питање, зашто тема
Идентификација и организација наставе за талентоване ученике на научном скупу Савремена
универзитетска настава у органиyацији Природно-математичког факултета, Бања Лука?
Постоји више оправданих разлога које ћемо навести.
Прво, научни скуп се одржава у организацији и учешћу настаставника са наставничких
факултета,
Друго, већина даровитих и талентованих ученика у највећем броју редовно завршавају
основне и средње школе и настављају школовање на факултетима које углавном и успјешно
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завршавају. То у суштини указује да су они у највећем броју предодређени за универзитетско
образовање.
Треће, сазнајне потребе ове дјеце су надпросјечне, што захтијева од наставника далеко
веће креативне и стваралачке способности да би могли успјешно одговорити изазовима
талентованих ученика за новим знањима. Исто тако, наставни факултети морају водити
рачуна о квалитетнијем и сериознијем припремању будућих наставника. Квалитетан профил
наставника ће моћи одговорити сазнајним потребама и посебностима ученика у једном
хетерогеном разреду. Организација интерактивног учења и индивидуалне наставе у оваквим
одјељењима је императив иако је то тешка, одговорна и изазовна радна обавеза за све
наставнике.
Четврто, универзитетски наставници треба да буду тако оспособљени да могу
препознати талентоване студенте, односно оне који показују склоности према одређеним
областима, да им максимално помогну на путу последипломског студија и изради докторских
дисертација. То треба да буде озбиљан задатак професорима, како би се даровитим и
талентованим студентима помогло да методолошки и научно прилазе реализацији својих
жеља и циљева за сазнањем, те да у њима виде будуће насљеднике на одређеним катедрама.
Пето, битан аспект на који се све чешће указује за ефикасан развој демократије, добрих
друштвено-економских односа и развој друштва у цјелини је ресурс људских знања. Свјесни
чињенице да је искорак ка новим квалитетним сазнањима продукт даровитих и талентованих
појединаца. Ово је, за просперитет друштва, врло битно, јер његов развој је био, а и у
будућностити ће бити у највећој мјери саставни дио стваралачких и креативних способности
даровитих и талентованих појединаца. Према томе, бављење даровитом дјецом, њиховом
идентификацијом и организовањем образовног процеса с циљем задовољавања њихових
сазнајних потреба и заинтересованости сматра се не само потребом сваког друштва које тежи
напретку, већ и императив његовог опстанка. Чињеница је, да је цивилизација којој припадамо
утемељена на феноменалним дјелима великих умова и стваралаца. Битно се на кратко
присјетити неких генијалних имена из различитих области људске дјелатности и њиховог
значаја за развој и просперитет друштва, као што су: Аристотел, Хегел, Паскал, Тесла, Нобел,
Моцарт, Стефан Миленковић, Пеле, Бубка, Дивац, и многи други, па ће нам много тога о
зачају ове теме, бити јасно.
Полазећи од тих чињеница да се у овом раду указује на неке битне смјернице о значају
откривања, идентификацији и образовању даровитих и талентованих ученика и студената и да
се укаже на неминовност организовања адекватне наставе за наведену популацију младих.
Приликом организовања образовно-васпитног рада "Требамо имати у виду да су талентовани
мање подложни сугестијама од просјечних ученика, да спорије усвајају туђе мишљење и више
су склони да се држе својих, једном усвојених схватања". (Ђорђевић, 1977. 21).
Чињеница је, да су старија друштва, а посебно савремена, изузетно цијенила
постигнуте резултате у науци техници и технологији, па према томе и надарене појединце без
којих не би било значајних помака у друштвено-економском животу уопште. Велики број
појединаца који су у прошлости значајно придонијели култури живљења свог времена као и
долазећим културама историја је давала велики значај и носили су епитете даровитости,
талентованости и генијалности. Но, у прошлости па чак и сада педагошко-пхихолошка јавност
мало се бави публикацијом и стручним радом са надареним младим људима.
Прва озбиљнија истраживања о постојању и уопште о даровитости обавио је Терман у
САД (1926) године. Истраживања Термана и његових сарадника су показала да се даровита
дјеца најчешће рађају од старијих очева (30-35 година) и да су то већином прворођена дјеца.
Међутим, познато је да је развој способности условљен не само насљеђем, већ и утицајем
социјалне средине, свјесном активношћу дјетета и свакако процесом васпитања. Ови фактори
у међусобној интеракцији, међусобно се условљавају и допуњују. Да би се код дјетета развиле
одређене способности, које су претпоставка одређених предиспозиција, морају бити испуњени
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одређени услови за нормално и одговарајуће дјеловање свих фактора развоја одређене
личности. За остваривање наведених циљева треба на вријеме и поузданим мјерним
инструментима откривати предиспозиције појединаца. Потенцијалне предиспозиције за
физичке и умјетничке способности могу бити видљиве, лако се препознају, док се
предиспозиције за интелетуалне и креативне способности теже откривају. О њима се може
закључити само индиректно користећи поуздане истраживачке инструменте и методе. Уз то
све више се схвата чињеница да су поједине способности вишезначајне, тј. да се из једне
наглашене даровитости (диспозиције) могу развити различите способности, као и то да се
нека способност може развити из више разних диспозиција, што васпитно образовним
установама и наставничком особљу, те њиховим активностима дају веће могућности на путу
реализације васпитно образовних циљева.

КО СУ НАДАРЕНИ И ТАЛЕНТОВАНИ ПОЈЕДИНЦИ?
У овом раду потребно је нагаласити да постоје одређене нијансе различитости између
појмова даровитости и талентованости. Наиме, под појмом даровитости подразумијевамо оне
ученике који имају високу менталну даровитост са наглашеним интелектуалним
способностима. Интелектуалне способности даровитих су посебно евидентне и наглашене у
области знања из природних, друштвених и егзактних наука (хемија, математика, физика).
Међутим под појмом талентованост, односи са на оне особе које посједују посебне,
специјалне сколоности и дарове, најчешће у области стваралачких способности, умјетности и
креативности ( музика, проналазаштво, иноваторство, сликарство и поједине врсте спорта,
итд).
Око дефинисања и одређења појма даровитости и талентованости има доста опречних
и различитих мишљења и неслагања међу научницима. Неслагања и неспоразуми узрокавани
су различитим схватањима и појмовним одређењима одређених појмова, те давањима
одговора на питање шта је уствари интелигенција и колики је њен утицај на појаву
даровитости и талентованости, те уопште успјеха у животу. Тејлор је тврдио да тестови
интелигенције откривају осам врста талената, а то је мање од једне десетине талената који су
науци познати. Интелигенција се узима као општа способност сналажења у новим
ситуацијама и способност рјешавања одређених проблема. Према схватањима Б. Стевановића,
"интелигенција је способност увиђања значајних односа међу подацима и проналажење нових
података" (Стевановић,1937, стр. 32). Многи научници, а посебно психолози, дефинишу
интелигенцију као способност апстрактног мишљења, као и способност за учење. Даровитост
је виши ниво тих својстава и њихових различитих конбинација. Успјеси на тестовима
интелигенције и успјеси или неуспјеси у различитим областима људске дјелатности, имају
своју важност за дефинисање даровитости. Тражење доказа о неслагању између
интелектуалне способности и успјеха или не успјеха у учењу је нарочито важно за
идентификовање ученика који су талентовани за нешто, а имају тешкоћа у учењу.
Терман (1925) надареност дефинише као високу општу интелигенцију; Сиенли, (1976)
истиче да је то висока способност у специфичној акдемској области; док Рензули (1986)
наводи да је то интеракција кроз високу способност, посвећеност задатку и креативност.
Надареност Гање узима као изразито надпросјечну компетенцију у једној или више домена
способности, а таленат као надпросјечност у једном или више подручја људских активности.
Он наглашава да је сваки талентовани надарен, док обратно није обавезно, уствари да
надарен, није нужно талентован. Марланд (1972) је указао да надарени и талентовани показују
своје високе способности или потенцијале у шест наведених области: општој интелектуалној
способности; посебној академској способности; креативном и продуктивном размишљању;
способностима вођења; разним врстама умјетности и психомоторним способностима.
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Марландова истраживања указују и на то да су велики таленти присутни код деце из свих
културних група, из свих социо-економских нивоа и у свим областима људског дјеловања.
Међу бројним дефиницијама даровитости, треба навести ону коју је дао Пол Вити и која је
широко прихваћена. Према Б. Ђорђевић, Вити је дефинисао даровитог као оног "чија су
постигнућа констатно значајна у било којој потенцијално вредној области људске
дјелатности". (Ђорђевић, Б., 1979. 34.)
Милинковић каже да "креативан је онај појединац коме јединствен склоп личности
омогућује да у одређеним областима ствара нове производе који имају шири друштвени
значај".
Анализирајући један број дефиниција о даровитој и надареној деци, може се закључити да
ниједна не искључује ученике са тешкоћама у учењу већ говоре:
(а) да дијете не мора да буде изуезетно у свему да би било надарено,
(б) не постављају ниже границе способности у преосталим областима и
(ц) посебно приказују да ученици могу бити надарени чак и ако тренутно немају
успјеха у учењу на високом нивоу, а талентовани су.
ОПШТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СПОСОБНОСТИ

СПЕЦИФИЧНЕ ШКОЛСКЕ
СПСОБНОСТИ

-висок степен
интелигенције,
-богатство ријечника,
-радозналост,
-одушевљење новим
идејама,
-способност апстраховања,
-лако учење, итд.

СТВАРАЛАЧКЕ
СПОСОБНОСТИ
-независност мишљења,
-флексибилност мишљења,
-инвентивност,
-смисао за импровизацију,
-смисао за хумор,
-оригиналност идеја,
-маштовитост, итд.

-добра меморија,
-ерудиција,
-широка обавјештеност у
подручју властитих
интереса,
-брзо усвајање знања и
вјештина,
-брзо схватање, итд.

РУКОВОДНЕ
СПОСОБНОСТИ

УМЈЕТНИЧКЕ
СПОСОБНОСТИ

-прихватање одговорности,
-способност доброг
просуђивања,
-висока очекивања од себе
и других,
-организаторске
способности,
-тенденција доминацији,
итд.

-способност опажања и
моторне координације,
-изванредност у осјећању и
изражавању преко музике,
глуме, плеса, литературе,
ликовних умјетности, итд.
ПСИХОМОТОРНЕ
СПОСОБНОСТИ
-добра координација и
манипулативне вјештине,
-прецизност покрета,
- велике атлетске
могућности,
-висок степен физичке
енергије, итд.
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Када се говори о надарености и особинама надарених ученика овдје је значајно навести
разматрања Ивна Корена (Иван Корен, 1989. 15) који указује на битне индикаторе
талентованих ученика. У наведеној табели приказаћемо одређене индикаторе који надареност
и талентованост приказује према одређеним психофизичким способностима.

ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ КАРАКТЕРИСТИКА НАДАРЕНИХ УЧЕНИКА
Међутим, приликом покушаја дефинисања даровитих ученика битно је знати, да је
надареност садржана у четири подручја људских способности и то: интелектуалној,
креативној, социоемоционалној и сензомоторној. Да би потенцијална надареност дошла до
манифестног изражаја и талента, потребно је обезбиједити одговарајуће и примјерене развојне
услове и то: срединске, (породица, школа, друштвене институције) и саму личност појединца
(његова интересовања, мотивације, ставове и усмјерење свјесне активности) да ученик свјесно
усмјери своје жеље ка максималном развоју својих потенцијала. Однос утицаја генетичких и
срединских фактора на развој стваралачких и креативних способности код талената је: По
Бурту 88:12, Бурксу 80:20, Верону 60:40 или 60:35, што је у сваком случају битно знати за
реализацију одређених развојних предпоставки.
Без даровитих и талентованих не би било тако задивљујућих и за просјечну личност
незамисливих достигнућа у техници, технологији, умјетности и спорту. За даровите је
карактеристичан асинхрони (неједнак) развој између менталног и хронолошког узраста. На
примјер талентовано дијете од пет година старости биће на нивоу умног узраста дјетета од
осам година, а на узрасту од дванаест година биће на нивоу умног узраста
осамнаестогодишњака. Ради наведеног даровити и талентовани имају доста проблема због
постављања врло изазовних и тешких задатака, те рјешавању циљева који се не рјешавају
само умним активностима, већ и многобројним координираним покретима читавог тијела,
што им често изазива и фрустрационе ситуације.

ИСТРУМЕНТИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОТКРИВАЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ
Једна од најбитнијих предпоставки за успјешну и одговарајућу организацију
образовно-васпитног процеса за ученике свих нивоа способности и хронолошког узраста,
битно је организовати и провести одређена тестирања и анализирања психофизичких
способности ученика. Да би се успјешно обавило откривање и идентификација даровитости,
неминовно је користити различите верификоване методе, технике и тестове, као мјерне
инструменте. Посебно за идентификовање талентованих ученик са тешкоћама у учењу, морају
се користити посебни мјерни инструменти и тестови способности ради доказивања посебног
дара, талента или посебних могућности и способности које ученик показује извођењем неких
активности на високом нивоу. Таленат или дар може бити општа способност или посебана
предиспозиција у некој од области људске дјелатности.
Када се тражи доказ о учениковој способности или потенцијалу, многи се и тада
окрећу доказима добивеним стандардним тестовима интелигенције. Коришћење тестова за
откривање и идентификацију количника интелигенције, те интелектуалних способности је
проблематично и постало је контраверзно. Проблеми произилазе из саме природе тестова и у
ономе шта они мјере, прикладности њихове примјењености за одређену популацију и колико
они доприносе бољем разумијевању одређених особина личности. . Доскорашњи ослонац и
кориштење резултата добивених на тестовима интелигенције, ради идентификовања
даровитих ученика, доведена је у питање са више аспеката њихова примјена и поузданост.
Први проблем је да тестови интелигенције мјере ограничен број спосбоности и многи
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надарени ученици остају неоткривени. На пример тестови интелигенције нијесу добро
мјерило за идентификацију ученика који су креативно или математички надарени. На
тестовима интелигенције резултати тестирања ученика, без укључивања услова за живот, као
и других мјерних инструмената не показују праве податке о способностима. Још један
проблем је да глобално мерење способности није од нарочите помоћи образовању, пошто нека
дјеца могу бити надарена и талентована у различитим областима које остају неоткривене.
Идентификовање ученика који имају висок степен даровитости у некој посебној области
(математика, писање, умјетност) води ка адекватним инструкцијама и програмирању које је
прикладније и оправданије. Откривање је само једна етапа идентификационог процеса (Карен,
1989: 12). У откривању надарених и талентованих, прије свега учествују наставници, а у
идентификовању треба да учествује стручни тим школе са специјалним техникама и мјерним
инструментима. Идентификација обухвата процјењивање и тестирање способности и особина,
знања и оних производа даровитости који постоје или који се могу на датом хронолошком
узрасту остварити. Идентификовање представља откривање даровитости са свих аспеката
(Максић, 1994: 48). Приликом идентификације даровитих и талентованих ученика присутне су
многе и разноврсне тешкоће, које су везане за материјално техничку неопремљеност васпитно
образовних установа, недостатак стручних кадрова, посебно непотпун стручни тим школе,
доминантна орјентација образовних активности на просјечне и испод просјечне ученике,
недовољна и непотпуна оспособљеност родитеља, па чак и наставника и стручних сарадника
на путу благовременог идентификовања даровитих и талентованих. Због тога, за откривање
талентованих и даровитих појединаца, данас се користе разни тестови и поступци:
Најчешће се користе сљедећи тестови:
1) тестови за процјену интелетуалних способности
2) тестови постигнућа
3) тестови перцептивно-моторног развитка
4) тестови социјалног развоја
5) тестови креативног и репродуктивног испољавања
6) слика о себи
7) тестови посебних способности у музици, сликарству,
8) књижевности, техници, математици и сл.
9) тестови личности
10) тестови социјалне и емоционалне зрелости
За добивање што вјерније слике о појединим личностима користе се између осталог и
нека запажања и мишљења појединаца који са дјецом контактирају:
1) опажања родитеља
2) мишљења наставника
3) извјештај водитеља клубова и секција
4) оцјене другова и познаника
5) самооцјењивање
Уз наведено користе се системи процјењивања духобног и материјалног стваралаштва:
1) учешће у расправама
2) давање оригиналних рјешења
3) награде на такмичењима
4) постигнућа у ликовној, музичкој, књижевности и другим подручјима(глума)
умјетности.
5) успјех у спортским такмичењима
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Да би се добила што потпунија и вјеродостојнија слика о психофизичким особинама и
способностима ученика потребно је обезбиједити психолошки приступ анализи добивених
резултата различитим мјерним инструментима. Уз то не може се занемарити рад стручног
тима школе, који ће са различитих приступа и аспеката одређеним анализама доћи до
драгоцјених податка о потпуној слици одрђене личности.
Значајан допринос откривању и дефинисању даровитих и талентованих дала је Јунгова
типологија личности, по којој се ученици дијеле у двије групе и то у групу интровертних и
групу екстравертних. "Психолошки ријечник" (Крстић, 1988. 35.) За интровертне ученике
може се рећи да имају снажну потребу за налажењем задовољства у свом унутрашњем животу
(својим емоцијама, размишљањима и маштању) и избјегавању од спољњег живота, односно
окренутости самоме себи. Из окренутости самоме себи црпе неизмјерну енергију за своје
животне активности. Интровертни су готово увијек перфекционисти у својим активностима, а
то је и карактеристика високо талентованих.. Интровертне особе црпе своју снагу из
унутрашњости свога бића, а то захтијева мир, усамљеност и повученост из друштва.
Екстровертни ученици су окренути према друштву, у друштву и дружењу налазе задовољство
и стимулације за своје активности. Живимо у времену када су претежно животне активности
окренуте према захтјевима екстровертних. У прилог ове констатације можемо навести
средства масовне комуникације, спортска такмичења, разне концерте, јавне наступе,
политичке скупове, дружење у кафанама, што представља готово припрему за свакидашњи
живот екстровертним особама. Близу 80% младих припада екстровертним. Петар Стојаковић
наводи да: "Екстровертни уживају да имају пуно пријатеља, док интровертни имају мали број
пријатеља и то кроз читав живот. Екстровертни лако склапају познанства и пријатељства, али
их лако и руше. Супротно томе, интровертнима треба више времена да развију пријатељство,
кад се једном те пријатељске везе формирају и успоставе - оне су обично дуготрајне".
(Стојаковић, 1998. 123.)
Данас преовлађују мишљења да интелектуалне способности и количник интелигенције,
посебно интровертних су резултат урођених својстава личности и научених искустава што
васпитање и образовање доводи у веома одговоран положај. Сматра се да је интровертних
ученика далеко више у групи високо талентованих, док је даровитих више у популацији
екстровертних.

ТАЛЕНТОВАНИ СА СМЕТЊАМА У УЧЕЊУ
Талентовани често свој таленат показују у спорту, различитим умјетностима па чак и у
вођству, а у учењу могу да заостају за својим вршњацима. Без разлике, овакаве особе треба
сматрати талентованим за неке области иако имају тешкоће у учењу. Концепт да ученик може
имати различите способности и потребе и то најчешће у некој врсти уметности или спорту, а
не математици могуће је за прихавтање.
Наравно, да овај концепт треба уважавати, јер појединце који су талентовани на
академском нивоу и појединце који су талентовани за неке спортско-умјетничке активности, а
имају проблеме у учењу треба исто третирати и организовати такав образовни систем који ће
задовољити њихове сазнајне потребе и емотивно вољну сферу живота. Многи учесници у
васпитно образовном процесу не могу да схвате да ученик може бити надарен и да има
проблема у учењу. Као резултат тога, ученици са посебним сазнајним потребама који
произилазе из високе интелектуалне способности и талентованости за нешто и њихови
проблеми са учењем одређених, за њих неинтересантних, садржаја се често поистовјећују са
лошим ученицима и погрешно схватају. Један од битних циљева овога рада је да покушамо
усмјетити нашу пажњу да правилно дефинишемо и идентификујемо даровите и усмјери
систем образовања ка успјешном оспособљавању ове популације. Наше препоруке су
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искључиве и оне би требале у сваком случају обезбедити надареним ученицима, а посебно
онима који имају тешкоћа у учењу да добију адекватну образовну инструкцију и помоћ која
им је потребна да би достигли свој пуни потенцијал.
Код учесника у образовном процесу појављује се доста контрадикторности у схватању
и прихватању даровитих ученика,а који показују знакове тешкоћа у учењу. Одступања у
учењу од просјека, код ученика манифестују се у различитим облицима и нивоима, а
одступања се огледају како код надпросјечног тако и код исподпросјечних ученика.
Наиме, многи се и данас стереотипно везују за Терманова схваћања даровитости од
1930 године која се односе на талентоване ученике. Терман је доказивао да они који постижу
високе резултате на тестовима интелигенције ће постизати и добре резултате у усвајању
школског градива, што се у пракси не потврђује. Није у потпуности прихваћена његова
тврдња, као ни Кохова (1926), да су надпросјечно даровите особе у правилу емоционално
лабилне, и да су натпросјечно талентована дјеца жртве "раног сазријевања". Питање третмана
и образовања натпросјечних ученика, а са сметњама у учењу, која претежно припадају
групацији интровертне дјеце, је доста озбиљно и захтјевно. Често се догађа да се дијете, које
припада популацији интровертних, иако је талентовано, тешко може препознати као такво,
још ако има проблеме у учењу, и уз то је повучено и није комуникативно. Оно се третира као
испод просјечно дијете са тешкоћама у учењу, што је у суштини погрешно и иде на
немјерљиву штету дјетета. Суштина је у томе што се нека дјеца која имају проблема у учењу
одређених садржаја, а надарена су и талентована за неке друге области (надареност за спорт,
ликовну, драмску и музичку умјетнст), не третирају као таква и њихове способности остају
врло често непримијећене, неразвијене и непотврђене. Због оваквих погрешних ставова и
односа, није тешко закључити да се не располаже са тачним подацима о броју надарене и
талентоване дјеце. Сматра се да даровите и талентоване дјеце има далеко више.
Запажен је видан напредак у третирању наведене популације ученика послије
одржаног међународног научног скупа у САД 1981. на тему Надарени и тешкоће у учењу.
Учесници скупа су се сложили да ученици иако су даровити, а имају тешкоће у учењу постоје
и то у значајном броју. Констатовано је да се врло често не индентификују, и да се оцјењују
или као даровити или као ученици са сметњама у учењу. Сложили су се да је ова популација
дјеце са специјалним карактеристикама и посебним потребама. Послије тога научног скупа
интересовање и суочавање са потребама надарених и талентованих ученика, као и ученика са
тешкоћама у учењу, био је очигледан. Дате су одређене смјернице за другачији приступ у раду
са овом популацијом. Према томе, учесници научног скупа су доста урадили самим тим што
су дали смјернице и препоруке за посебан рад са овим ученицима. Уз то су констатовали да је
веома битно утврдити број ученика који су надарени, а имају проблема у учењу, указујући да
је то и бројчано значајна популација са наглашеним специјалним карактеристикама и
потребама. Битна је констатација да је прихваћен концепт постојања надарених са тешкоћама
у учењу. Наиме, постало је разумљиво и у образовно-васпитном процесу прихватљиво да
висока надареност и проблеми у учењу могу постојати у истој личности.
Многи ученици који су надарени и имају проблеме у учењу су они који имају
невероватан дар или таленат за нешто, и имају предиспозиције за велика достигнућа, али
доживљавају проблеме у усвајању градива појединих наставних предмета. Учење и
преобимне школске обавезе им отежавају остварења разних врхунских достигнућа. Неки од
ових ученика иако се препознају по својој даровитости за неку област, имају проблема у
комуникацији са наставницима, јер се у неким случајевима неадекватно односе према њима и
сукобљавају се због неразумијевања њихових потреба и проблемима у учењу. Већина ученика
који су надарени али са тешкоћама у учењу "пропадају кроз пукотине" у традиционалном
систему образовања. То указује да је неминовна реформа образовно-васпитног процеса, и да је
неопходна и квалитетнија припрема и оспособљавање будућих просвјетних радника за
интерактивно учење и посебно оспособљеност за рад и прихватање младих талената.
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Постоје најмање три подгрупе дјеце чија двострука изузетност остаје
непрепознатљива.
У прву групу спадају ученици који су идентификовани као надарени, али имају
потешкоћа у учењу. Ови ученици се самтрају ученицима испод очекивања и њихов неуспех се
приписује недостатку мотивације, па чак и лењости. Њихове тешкоће у учењу, као и
даровитост, обично се не идентификују до краја њиховог школовања. Уз то, како изучавање
школских сдржаја постаје теже, њихове спознајне тешкоће се повећавају, тако да они
постепено заостају за вршњацима, а мотивисаност за школовањем блиједи и нестаје.
У другу групу се сврставају ученици чије су потешкоће толико озбиљне да су
идентификовани као ученици који имају тешкоће у учењу, чије изузетне способности нису
препознатљиве. Показало се да ово може бити већа група ученика него што се у литератури на
то указује. Одприлике, око 33% ученика који су имали тешкоће у учењу, а имали су
надпросечну интелектуалну способност, што указује на то да интелектуална способност није
пресудна за појаву талентованости. Што значи, ако потенцијалне предиспозиције остану
непримијећене и ученици се тако не третирају, њихове способности никада неће постати
позиције, а ученици ће бити третирани као дјеца са посебним потребама.
Предпоставља се, да је највећа трећа група ових ученика. Њихове способности и
неспособности маскирају једна другу. Ова дјеца сједе у учионицама неприпремљеним за
услуге које се пружају ученицима који су надарени, а имају тешкоће у учењу. Ову групу
сматрају за ученике са просечним способностима. Образују се и уче по разредно часовном
систему и за њих се не сматра да имају битне проблеме или посебне потребе за учење, нити се
сматрају приоритетом за школе.
Веома је битно знати да ове три подгрупе ученика, због поседовања изванредних
предиспозиција за неку област, а имају тешоћа у учењу, у случају када се једна или обје
особине не препознају, могу бити сметња добром образовању и напредовању. Учесници у
образовним активностима морају да схвате да проблем у учењу може смањити успех у другим
не само академским активностима ученика.

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ ЗА ДАРОВИТЕ
За успјешну организацију васпитно образовног рада веома је битно знати да даровити
ученик, као и сви други ученици, има потребу да буде прихваћен, да успостави добре односе
са својим родитељима, друговима и наставницима, да се уклопи у разредни колектив и групу
вршњака. Истовремено, он има потребу да се издвоји, да испољи свој таленат, да се наметне
са својим новим, оригиналним рјешењима и идејама, развије и сачува своју посебност,
индивидуалност и аутентичност. Ово је битно зато што ученици који одступају у правцу
даровитости нису до сада били предметом посебне пажње и третмана и научно су слабо
обрађивана. Осим тога питање образовања даровитих није ни нормативно регулисано као што
је то урађено са дјецом са сметњама у развоју. То је један од разлога што се још претежно
ослањамо и организујемо педагошке активности на примјерима иностраних сазнања и
достигнућа.
Међутим, друга половина 20. и почетак 21. вијека је вријеме крупних техинчкотехнолошких, друштвено-економских и социјалних промјена, што условљава и крупне
промјене у васпитно-образовном систему. Посебно велики утицај на образовни систем имају
западно европске земље својим пројектима, плановима па чак и одлукама и смјерницама како
да се реформише школски систем у земљама Југоисточне Европе, а посебно у земљама
Балкана и бивше Југославије.
Ово је период провођења Болоњске декларације која се односи на реформу високог
образовања, односно на измјене система образовања на свим нивоима. У току је припрема и
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имплементација Кровног закона за високо образовање, затим примјена "Белог папира" за
основно и средње образовање те на крају и реализација пројекта инклузивног образовања. Када
је у питању припрема наведених прописа, требали би ваљда бити свјесни шта значе
"наметнути" закони, прописи и правила понашања за образовни систем једне земље.
Но, истини за вољу, има доста оправданих разлога који указују на то да је реформа
нашег школског система неминовна. Између осталог, ово је период када су у свијету
побиједиле идеје и пракса стварања оптималних услова образовању за сву популацију дјеце, а
посебно даровите и то је један од разлога неминовне реформе школства. Ниједна држава не
може бити равнодушана и незаинтересована за обезбјеђивање адекватних и оптималних
услова за задовољавање сазнајних потреба за најбоље умове које има. Савремени друштвени,
економски, политички и културни услови захтијевају трагање за даровитим и намећу потребу
за њиховим оптималним развојем. Васпитно образовне организације, као и сви учесници у
васпитном процесу морале би водити рачуна да правилно усмјере и орјентишу талентоване да
своје потенцијалне способности усмјере у иноваторском правцу како би стварали оптималне
услове за сретан и перспективан живот народима. Усмјерења талентованих да своје
талентоване потенцијале усмјере путем друштвено-економског развоја и напретка цјелокупне
друштвене заједнице, да њихови проналасци и научно технолошка достигнућа служе за
добробит човјеку, а не за његово разарање и уништење. На овом мјесту указали би смо на
значај правилног усмјерења стручности и даровирости појединаца, упоређењем значајности за
човјечанство проналасцима Николе Тесле и творца атомске бомбе.
Да би се организовао успјешан васпитно образовни и наставни процес са различитим
типовима талентованих веома је битно благовремено откривање даровитих и талентованих
ученика, али је далеко битнија идентификација одређених предиспозиција и склоности,
односно која подразумијева утврђивање нивоа и степена скупа особина које га чине
надареним и талентованим.
Организација одговрајуће наставе захтијева одговор на један од битних питања за све
учеснике у васпитно образовном процесу, а односи се на добивање одговора о броју
даровитих ученика, даровитих појединаца у цјелокупној популацији. Одговор на ово питање
захтијева одређивање приближних граница за различите способности.
Према Торенсу, Квашчеву и Буквићу талентовани и даровити имају видно изражене
ове способности:
1) количик интелигенције 140 и више су изразито талентовани, 130 и више
талентовани и 120 и више даровити
2) способност стицања знања
3) академске способности
4) способност планирања и руковођења
5) креативне способности
Даглас указује да надарених ученика има 6 типова
1) интензивног памћења
2) разумијевања
3) рјешавања проблема
4) креативност
5) различите вјештине и
6) друштвеног организовања и вођства
Уважавајући наглашене наведене способности даровитих истраживања Б. Стевановића
у Србији проведена 1970. г. указују да је 0,89 % талентоване дјеце која достижу IQ од 140 и
изнад тога, 5,4% достиже до количника интелигенције 130 и изнад тога и 13,4 % од 120 и
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више што значи да је око 19,68 надарене и талентоване дјеце. Истраживања више научника
који су се бавили питањима даровитости показују да је изразито талентоване дјеце у свијету
око 1%. Број талентованих у популацији неки сматрају да има 10%, други 13%, а изузетних
талената 1%. (Стевановић, 1970. 43.)
Ово пар статистичких података указује на број даровитих особа, као и на значај
организовања посебног образовног приступа наведеној популацији. Недостатак тимског и
кординираног рада стручног тима васпитно образовних установа (психолог, педагог,
социјални радник и педијатар), те довољно оспособљених наставника, родитеља и других
сарадника, затим невођење одговарајуће евиденције о талентованим, узрок су слабог васпитно
образовног рада по мјери наведене популације ученика. Уз то, недостатак континуираног
праћења развоја и напредовања од основне школе, средње до факултета, и на крају недостатак
истинске подршке и помоћи шире друштвене заједнице отежава се успјешан развој младих, а
посебно оних са надпросјечним способностима и потребама.
Цијенећи наведено, шира друштвена заједница би требала са далеко више
разумијевања и спремности да прихвати и подржи потребе васпитних установа за опремањем
одговарајућом опремом за идентификовање даровитих и талентованих особа. Уз одговарајућу
опрему и стручност наставничког кадра веома је битно програмирање садржаја наставе и
припремање оптималних услова за њихову реализацију. Идентификација, образовање и
ангажовање наведене популације ученика иновираним наставним садржајима већ дуго је
предмет интересовања великог броја земаља широм свијета па тако и код нас. Организација
индивидуализоване и интрактивне наставе, уз кориштење интернета и машина за учење
императив је савремене наставе. Интерактивним учењем и формирање одређених група
ученика према способностима и склоностима пружа велику шансу за организовање
интегрисаног вида образовања. Овај облик представљао би спонтано учење које би доносило
радост живљења и покретачку снагу и мотивацију свима, те све већу потребу за стицање
нових сазнања. Н. Сузић (1999. 24) наводи да «Интерактивно учење је процес који резултира
релативно перманентним промјенама у размишљању и понашању које настаје на основу
искуства, традиције и праксе остварене у социјалној интеракцији». За успјешну реализацију
интерперсоналног облика усвајања знања, вјештина и навика је неопходно припремање
наставника за примјену интерактивних метода учења. Битно је оспособити наставнике да
успјешно могу организовати интерактивну наставу, односно да активирају ученике за све фазе
наставног процеса. По Сузићу (1999. 181) наставник мора да буде добар дијагностичар, да
успјешно примјењује методе активне наставе, да успоставља нови квалитет интерперсоналних
односа, да је способан за успостављање повољне емоционалне климе у разреду и примјену
модела циљно вођеног учења.
Реализацију наставних садржаја примјеном интерактивних облика и метода учења у
реализацији наставе различитих нивоа сложености и на диференцираним вјежбама
представља базу савремене наставе, која посебно одговара талентованим ученицима. М. Илић
(1999. 77 – 88) наводи да «Настава различитих нивоа сложености је теоријски заснован,
системски организован, симултан, диференцирани васпитно образовни рад наставника и
ученика различитих нивоа и структура знања, интелектуланог развоја, способности учења,
радних навика, темпа рада, мотивација за учење и других фактора, релевантних за оптималну
унутрашњу диференцијацију формалне наставе». Према томе, интерактивни облици и
процеси учења садржаних у настави различитих нивоа сложености, представљали би базу
образовању талентованих и даровитих ученика. Процеси учења различитих нивоа сложености
почев од усвајања основних чињеница, учења по моделу, учења увиђањем, учења откривањем,
критичко процјењивање, прераде информација, затим продукција оригиналних идеја,
рјешења, поступака представљају окосницу интегрисане, односно интерактивне наставе.
Уз наведено, посебно питање је реализација проблемске наставе на различитим
нивоима сложености у интерактивном учењу јер представља једну од посебних иновација у
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васпитно-образовном процесу крајем XX вијека. Д. Бранковић (1999. 110) иситиче да
«Интерактивно учење у проблемској настави има више нивоа. Његово пројектовање,
организација, реализација и вредновање, остварује се уз примјену посебног система
педагошких начела». Аутор даље указује на велики значај интерактивног учења путем
рјешавања одређених проблема. Групни облици рада омогућавају остваривање одређених
жеља, циљева и сазнајних потреба ученика, које је тешко или немогуће остварити у неким
другим облицима учења. Реорганизацијом школског система и осмишљеним приступом у
реализацији проблемске наставе на различитим нивоима сложености и интерактивним учењем
оставрују се оптималне могућности за образовање надпросјечних ученика.
Програми за надарене ученике требају значајно да варирају у форми и садржају.
Обрада садржаја може бити убрзана и обогаћена. Исто тако, пребацивање у разред са старијим
ученицима за један или више предмета такође је једна од могућности. Рад у нормалним
разредима са малим групама уз одређене инструкције даровитим, затим затворени разреде где
су ученици са високим способностима стављени заједно да би научили градиво бржим темпом
и на највишем нивоу. Без обзира на врсту програма сврха ових инструкција за надарене и
талентоване ученике је да се пружи приступ напреднијем и садржајнијем прогараму него што
је то иначе. Када се надарени ученици саставе због инструкција, са осталим напредним
ученицима посматра се као предност за учење уз подршку вршњака. Нажалост, постоје
значајни докази да не пружамо адекватне програмске опције за надарене ученике. Многе
опције упућују на неминовно организовање разних семинара и инструкција за наставнике
ради примјене одређених васпитних иновација у пракси. Без обзира, на различитости
програма и услуга које се користе и пружају у школама надпросјечним ученицима, још ће се
више појављивати потребе за иновацијама школског система који може задовољити сазнајне
потребе ученичке популације и то већином због нових иницијатива и потреба за успјешнијим
школовањем талентованих. Међутим, проблеми везани са идентификовањем надарених
ученика, са њиховим тешкоћама у учењу и отклањању тих тешкоћа од стране је императив
наставе. Наставници су у обавези да схвате њихове посебне потребе, да се суоче са њиховим
двоструким стандардима и да ученици буду укључени у одговарајуће образовне системе.
Убрзаност школовања и обогаћење садржаја разноврсношћу су два приступа за
задовољење потреба надарених. Убрзаност школовања може укључити даровите и
талентоване за напредовање у односу на остале вршњаке преласком у више разреде или
обогаћењем садржаја школских предмета, што би у сваком случају донекле задовољавало
њихове сазнајне потребе. Убрзаност и обогаћивање школских предмета одговарајућим
садржајима, може бити посебно корисна за надарене ученике са тешкоћама у учењу, јер
добијајау програме и садржаје које желе па тако могу брже да напредују. На пример, надарени
ученици за математику могу напредовати убрзаним темпом одређујући већи број часова и
богатијим садржајима математике, иако имају тешкоће у учењу неких других предмета што
представља неке проблеме за њих, као напримјер у писмености или учењу страног језика.
Одговарајућим програмима, обогаћивањем разноврсношћу наставних садржаја
намењених талентованим ученицима уз добро обучене и припремљене наставнике, затим
интерактивном наставом са различитим нивоима сложености, задовољиле би се сазнајне
потребе ове поулације ученика. За успјешно образовање талентованих уз наведену
модернизацију наставе, обично се користе три модела - начина, и то:
Акцелерација
1) рани полазак у школу
2) превођење у виши разред - прескакањем
3) сажимање градива из дужег у краћи временски период
4) напредовање без разредног система
5) додтана настава
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Издвајање
1) посебне школе или посебна одјељења
2) груписање према врстама способности
3) груписање према школским предметима
4) спцијализација путем изборних програма
5) љетње и суботње школе за таленте
Обогаћивање
1) програми за индивидуално самообразовање
2) програми за коришћење медија
3) програми за образовање у малим групама унутар одјељења
4) рад на пројектима
5) укључивање у клубове, секције и интересне групе
6) оргаизовање семинара, такмичења, смотри, изложби,
књижевних вечери и сл.
7) кориштење интернета

концерата, приредби,

У образовању талентованих кориштени су и усавршавани многобројни модели;
посебно један који је кориштен за надарене ученике са тешкоћама у учењу. Ради се о
програмима обогаћења образовним садржајима који су се показали успјешним дозвољавајући
надареним ученицима са тешкоћама у учењу да сарађују са осталим талентованим ученицима.
Примјеном наведених модела, надарени ученици са тешкоћама у учењу избјегавају
изфрустрираност, па их неуспјех у савладавању одређених образовних садржаја као и у
разним такмичењима са нехендикепираним вршњацима пуно не узнемирава. Наставници у
раду са овим ученицима могу бити криви за њихов неуспјех, ако су невољни и
недобронамјерни да прихвате посебне потребе ових ученика, односно који нису константно
вољни и спремни да у школи примијене посебне моделе у образовању.
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Biology curricula being used at the elementary school in Serbia and the Rerepublic of Srpska,
curricula in the countries going through a period of transition (Croatia and Hungary) and in developed
countries (Germany and USA-Northern Carolina) have been analysed in this work. Their values (clear
curricula structure and a logical course of contents in some classes) as well as their disadvantages (large
curriculum, insufficient presence of new knowledge in some biological disciplines, especially an inadequate
review of curriculum contents in the Biology textbooks being used) have been certified by analysis of Biology
curriculum. Analysis of Biology curriculum in Croatia, Hungary, Germany and Northern Caroline points out
correct solutions within these Biology curricula (good correlation with other sciences curricula) understands
several disadvantages (confused arrangement and expressive reduction of contents). For that reason their
uncritical taking over and application on the educational systems of Serbia and Republic of Srpska results in
the same defects shown in their realisation of those countries that try to eliminate applying reforms on them.
That's why in current reform of the natural sciences curricula, including Biology, the best solution in Serbia
and Republic of Srpska is unification of positive experiences from the former period of time (in our and other
countries) and elimination of their current defects.
Key words: elementary school, Biology curricula in Serbia, Republic of Srpska, Croatia, Hungary,
Germany and Northern Carolina, new Biology curricula.

САЖЕТАК
У раду су анализирани важећи Наставни програми биологије за основну школу у
Србији и Републици Српској, програми биологије у земаљама у транзицији (Хрватска и Мађарска) и
развијеним земљама (Немачка и САД – Северна Каролина). Анализа програма биологије за основну
школу у Србији и Републици Српској потврђује њихове вредности (јасна структура програма и
логичан след програмских садржаја у појединим разредима) али и њихове недостатке
(предимензионираност програма, недовољна заступљеност нових сазнања из појединих биолошких
дисциплина и нарочито неадекватан приказ садржаја програма у важећим уџбеницима биологије).
Анализа програма биологије у Хрватској, Мађарској, Немачкој и Северној Каролини указује на добра
решења у овим програмима биологије (добра корелација са програмима других природних наука) и
имплицира постојање низа недостатака у њима (пре свега, конфузан распоред и изражена редукција
садржаја). Због тога би њихово некритично преузимање и уградња у образовне системе Србије и
Републике Српске довело до истих недостатака који су се испољили у њиховој реализацији у тим
земљама, које и оне својим реформама настоје да отклоне. Отуда би најбоље решење у садашњој
реформи програма природних наука, укључујући и биологију, у Србији и Републикци Српској било
објединавање позитивних искустава из претходног периода (наших и из других земаља) и отклањање
њихових садашњих недостатака.
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Кључне речи: Основна школа, програми биологије у Србији, Републици Српској, Хрватској,
Мађарској, Немачкој и Северној Каролини, нови програми биологије.

УВОД
Реформе система образовања у бившој СФРЈ су биле честе, а у оквиру њих као њихов
важан сегмент, промене Наставних планова и програма појединих предмета. У досадашњим
реформама промене у програмима природних наука су, по правилу, биле мањег обима него у
друштвеним наукама. У тим променама у програмима биологије често су поједини садржаји
само премештани из јеног разреда у други, док у саме програме нису уношена најновија
научна сазнања биолошке науке. С обзиром на интензиван развој нарочито неких биолошких
дисциплина (генетике, молекуларне биологије, цитологије и др.) то је свакако било
неопходно. Реформе образовања у бившој СФРЈ нису биле целовите и потпуне, нити су
спроведене до краја, јер су биле резултат, пре свега, политичких одлука а не стручних и
научних сазнања и стварних потреба образовања и друштва у целини. То је кључни разлог, да
се у реформама система васпитања и образовања у Србији и Републици Српској које су у
току, не понове грешке ранијих реформи.

ИСКУСТВА ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ И ИСКУСТВА РАЗВИЈЕНИХ
ЗЕМАЉА
У овом делу рада дат је преглед важећих програма биологије у основним школама у
земаљама у транзицији (Хрватска и Мађарска) и развијеним земљама (Немачка и САД –
Северна Каролина).
Основна школа у Хрватској траје осам година, обавезна је и бесплатна за сву децу од 6
до 15 година. Основне школе раде по редовним и посебним Наставним плановима и
програмима који су донесени у периоду од 1996. до 1999. године. У овом периоду Наставни
планови и програми у Хрватској нису промењени, већ је извршено њихово преструктурирање.
У оквиру пројекта Курикуларни приступ промјенама у основном школству – разрада
Оквирног наставног плана и програма у функцији растерећења ученика, извршено је
преструктурирање важећих Оквирних наставних програма са циљем делимичног отклањања
проблема преоптерећености ученика у основним школама. ,,Редефинисани су циљ и задаци
свих предмета, утврђене су задаће обавезне за све ученике по наставним цјелинама
(комплексима), необавезне задаће (проширене за ученике који желе знати више, али то
савладавају сами изван наставе) и успостављена је корелација – веза садржаја међу наставним
предметима“. Садржаји из биологије у основношколском образовању у Хрватској од I до IV
разреда заступљени су у оквиру предмета Природа и друштво, у V и VI разреду у саставу
предмета Природа, док Биологија као посебан наставни предмет постоји у VII и VIII разреду.
У наставном програму Природе у V разреду (1,5 часова недељно, 53 часа годишње) обрађују
се следсће наставне теме: Основна грађа живих бића – станица; Грађа и функција
животињског организма; Човјек – биолошко биће и дио друштвене заједнице; Грађа и
функције биљке цвјетњаче и Узгој биљака. У програму Природе у VI разреду (2 часа недељно,
70 часова годишње) заступљене су наставне теме: Жива бића и станиште; Животне заједнице
– шума; Човјек и енергија; Заштита природе; Животне заједнице мора и копнених вода и
Травњаци. Према томе, садржаји програма Природа у V и VI разреду су чисто биолошки, а не
интегрисани садржаји за све природне науке, иако би се то по називу самог предмета могло
очекивати (у програму је означена повезаност биолошких садржаја са другим предметима).
Према Наставном програму биологије у VII разреду (2 часа недељно, 70 часова годишње)
112

Реформа наставних програма биологије за основну школу у Србији и Републици Српској

реализују се следеће наставне теме: Појава живота на Земљи; Развој животиња бескраљежњаци; Развој животиња – краљежњаци; Развој гљива и биљака и Еволуција. Према
програму биологије у VIII разреду (2 часа недељно, 70 часова годишње) реализују се наставне
теме: Промјенљивост и насљеђивање; Грађа и функција људског организма (размножавање у
човјека, систем органа за кретање, примање и преношење подражаја, хормонска регулација,
измене твари и проток енергије, крв, крвоток и срце, дисање, систем органа за излучивање) и
Развојни пут човјека (еволуција човјека и изазови будућности). У сва четири програма
означени су задаци за ученике: темељни (обавезни) и проширени (необавезни), као и обавезни
практични радови и вјежбе. На основу прегледа програма природе и биологије извршене
промене у њима су незнатне у односу на ранији период. То упућује на закључак да целовита
реформа система васпитања и образовања у Хрватској тек предстоји, укључујући и промене
програма биологије.
Основна школа у Мађарској траје осам година. Од I до VI разреда садржаји природних
наука су интегрисани у заједничком предмету Познавање околине. Као посебан наставни
предмет Биологија је заступљена у VI, VII и VIII разреду. У првој години учења биологије (у
VI разреду основне шлоле) проучава се: Живи свет Мађарске; Природни живи свет далеких
крајева; Опште карактеристике животних заједница и Систематизација живих бића. Годишњи
фонд часова у овом разреду је 60: ново градиво се обрађује током 36 часова, 9 часова је
предвиђено за вежбе, запажања, експерименте и испитивања, 10 часова за понављање и 5
часова допунског градива (Асталош, 1998). У другој години учења биологије (у VII разреду)
проучава се грађа тела живих бића и функционисање њихових органа: Организација живих
бића; Спољашњи омотач и кретање; Метаболизам (биљака, животиња и човека) и
Размножавање и развитак јединке (биљака, животиња и човека). И у овом разреду годишњи
фонд је 60 часова, од чега се ново градиво обрађује током 34 часа, 10 часова је планирано за
запажања, вежбе и експерименте, 9 часова за понављање и 7 часова допунског градива (Ковач,
1998). У трећој години учења биологије (у VIII разреду) проучавају се: Регулација; Здрав
човек; Генетика; Еволуција и Одговорност човека за Земљу. У овом разреду годишњи фонд
часова је 50: ново градиво се обрађује током 39 часова, 4 часа су планирана за понављање и 7
часова допунског градива које у овом разреду није обавезно за ученике. Часови запажања,
вежби и експеримената у овом разреду нису предвиђени (Виктор, 1998). На основу садржаја
програма биологија у VI, VII и VIII разреду у основној школи у Мађарској, може се уочити да
се садржаји о биљкама, животињама и човеку понављају у сва три разреда, у контексту
различитих биолошких дисциплина. Иако је Мађарска знатно пре нас ушла у процес
транзиције, до сада извршене промене у програмима биологије нису значајније промениле
њихов ранији концепт. Детаљнијом анализом програма и њиховог приказа у новим
уџбеницима биологије, уочава се смањење броја часова у свим разредима и знатна редукција
садржаја у односу на раније програме биологије, док је приказ садржаја у новим уџбеницима
биологије крајње поједностављен (чак и у VII и VIII разреду), чији смисао је тешко разумети и
прихватити.
Систем образовања у Савезној републици Немачкој се по својој концепцији знатно
разликује од других земаља. Ученици полазе у школу са шест година, а основна школа траје
само 4 године (од I до IV разреда). Ученици након тога настављају школовање у једној од три
типа средњих школа (Hauptschule, Realschule или Gymnasium), зависно од њиховог успеха у
основној школи, процене наставника и подршке родитеља. У средњим школама су биолошки
садржаји различито заступљени и налазе се у оквиру биологије као посебног предмета и у
интегрисаним темама које се проучавају заједно са другим предметима. Према Оквирном
националном плану и програму биологије, у два типа средње школе (Hauptschule и Realschule
5-10 разред) као посебан наставни предмет биологија је заступљена у четири разреда. У 7/8
разреду (54 часа током две године учења) проучавају се наставне теме: Постанак живота;
Средина у којој живимо и Грађа и функционисање човечијег тела. У овим разредима
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биолошки садржаји се проучавају заједно са другим предметима у оквиру
интердициплинарних тема: Екологија (ваздушна, водена и копнена животна средина) и Здрав
живот (безбедно и опрезно у саобраћају). У 9/10 разреду (103 часа у оба разреда) проучавају
се теме: Сексуалност човека; Еволуција биљног и животињског света и еволуција човека;
Нервни систем и чула и Човек и животна средина. Од интердисциплинарних тема у овим
разредима се реализују: Еколошки принципи коришћења ресурса и Здрав живот. Изложени
преглед програма биологије у немачким школама (иако је реч о њиховој средњој школи),
одговара узрасту ученика наше основне школе. На основу изнетих података може се запазити
да наставне теме које се реализују нису међусобно повезане и немају логичан редослед.
Овакав концепт програма биологије не доприноси разумевању суштине биолошких садржаја
од стране ученика овог узраста.
У САД (држава Северна Каролина) биолошки садржаји су заступљени од
предшколског нивоа током читаве основне школе (k.htm i htm 1-8). На предшколском нивоу
(k.htm) основни циљ је да ученици уоче: сличности и разлике између биљака и животиња
(изглед, раст, промене и њихову употребу); сличности човека са животињама и установе
њихове основне животне потребе; затим како људи расту и уоче промене до којих долази
током раста и развоја. На нивоу 1 (1. htm) ученици упознају живу и неживу природу; услове
који су неопходни за живот биљака и животиња; различите животне средине које омогућују
живот различитим врстама живих бића; затим, у локалној средини препознају различите
животне средине у којима живе биљке и животиње Северне Каролине. На нивоу 2 (2. htm)
ученици упознају промене у животу биљака и животиња (животне циклусе: размножавање,
раст и развиће, старење и смрт); упоређују различите животне циклусе биљака и животиња и
уочавају разлике. На нивоу 3 (3. htm) ученици упознају раст биљака и њихову прилагођеност
условима живота; проучавају грађу биљака и повезаност грађе и функције; упознају различите
начине узгајања биљака (из семена, кртола, луковица, резница...). На нивоу 4 (4. htm) ученици
упознају раст животиња и њихову прилагођеност условима средине; везу грађе, начина
живота и прилагођености различитих врста животиња условима средине; упознају утицај
живе и неживе природе (других животиња, биљака, климе, воде, ваздуха и станишта) на
живот животиња. На нивоу 5 (5. htm) ученици упознају узајамне везе биљака и животиња у
екосистему; разноврсност екосистема; улогу различитих популација живих бића у екосистему
(произвођача, потрошача и разлагача); проучавају процес кружења материје и протицања
енергије у мрежама исхране и међусобне везе различитих организама у екосистему. Ученици
6. нивоа (6. htm) проучавају процес кружења материје и протицање енергије у екосистему;
доказују огледом да биљке уз помоћ светлосне енергије производе хранљиве материје из којих
разлагањем добијају енергију за животне процесе; уочавају разлике између копнених и
водених мрежа исхране на глобалном нивоу; описују различите облике односа између живих
бића (коегзистенција, кооперација, компетиција и симбиоза) и живих бића и неживе природе
и процењују последице прекидања мрежа исхране. На нивоу 7 (7. htm) ученици упознају
ћелијску теорију, проучавају грађу, функцију и процесе који се одвијају у биљним и
животињским ћелијама; упоређују животне функције једноћелијских организама (протиста);
проучавају грађу и функцију различитих система органа човековог тела; повезују настанак
различитих болести са њиховим узрочницима (поленом, вирусима, бактеријама, паразитима);
проучавају механизме наслеђивања (хромозоме, гене и DNK и њихову улогу у наслеђивању и
променљивости особина); механизме преношења наследних болести и улогу вештачког
одабирања и биомедицинских истраживања за успешно гајење домаћих животиња. Ученици 8.
нивоа (8. htm) упознају динамику експанзије људске популације, проблеме који је прате
(нагомилавање отпада, недостатак хране, појаву нових болести, исцрпљивање природних
ресурса, проблеме транспорта) и могућа решења; утицај промена станишта на жива бића;
коришћење и управљање расположивим природним ресурсима (нестајање природних
екосистема, пораст становништва у градовима и раст индустријске производње); проучавају
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постојаност и променљивост живих бића, изглед Земље током различитих геолошких доба;
упознају еволуционе теорије (биолошку, геолошку и технолошку) и утицај померања
континенталних плоча на распрострањеност живих бића (током геолошких доба). Дати
преглед показује, да су биолошки садржаји интегрисани са садржајима других природних
наука (пре свега физиком и географијом и мањим делом хемијом). Тако обједињени они
представљају смисаоне и логичне целине заједничког предмета Природна наука (Science).
Преглед биолошких садржаја од предшколског узраста до осмог нивоа у Северној Каролини је
у целини примерен когнитивним способностима ученика појединих узраста. След садржаја у
њима је логичан, међусобно повезан и заснован на савременим психолошким теоријама
(развојним теоријама и теоријама учења), због чега је детаљније изложен у односу на
програме биологије других земаља. Он представља пример доброг програма биологије за
обавезно образовање, који омогућује усвајање основних биолошких појмова на овом узрасту,
представља добру основу за даље образовање ученика и омогућује примену биолошких знања
у свакодневном животу.

ДОСАДАШЊА ИСКУСТВА У СРБИЈИ И РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Реформа система васпитања и образовања у Србији и Републици Српској у настави
природних наука, до данас није довелa до суштинских промена. У наставном предмету
Биологија, који је и у Србији и у Републици Српској у претходном периоду био заступљен од
V до VIII разреда основне школе, промене су биле незнатне и често су се састојале у
премештању појединих садржаја из једног разреда у други, без укључивања у програме
биологије достигнућа савремене биолошке науке. О новим биолошким сазнањима (на пример:
о људском геному, генетском инжењерингу, генетски модификованим организмима и сл.)
ученици су се могли информисати само из средстава јавног имформисања. У уџбеницима
биологије су наставни садржаји приказивани стереотипно и без корелације са другим
предметима природног образовног подручја (физиком, хемијом и географијом).
Према важећем наставном програму биологије за основну школу (усвојеном 1990.
године) у Србији се проучавају следећи наставни садржаји: У петом разреду (2 часа недељно,
72 часа годишње) наставне теме: Увод (2+0+1); Жива бића се састоје од ћелија (3+3+1); Биљке
– грађа и животни процеси (14+11+2); Разноврсност биљака (11+9+8) и Значај биљака за
човека (3+2+2). У заградама је дат број часова обраде новог градива, понављања и вежби по
темама. У шестом разреду (2 часа недељно, 72 часа годишње) проучавају се наставне теме:
Увод (1+0+0); Бескичмењаци (19+16+0); Хордати (16+14+1) и Увод у органску еволуцију
(3+2+0). У седмом разреду (2 часа недељно, 72 часова годишње) наставне теме: Дефиниција и
основни појмови екологије (8+6+0); Груписање и класификација екосистема (17+11+3),
Заштита и унапређивање животне средине (8+5+2) и Заштита природе (4+5+3). У осмом
разреду (2 часа недељно, 68 часова годишње) обрађују се наставне теме: Састав човечијег тела
(34+16+11): ћелија, ткива, органи, органски системи, организам, кожни систем органа,
скелетни систем, мишићни систем, нервни систем, систем чулних органа, систем жлезда са
унутрашњим лучењем, ситем органа за варење, систем органа за циркулацију, систем органа
за размену гасова, систем органа за излучивање и систем органа за размножавање; Породица и
друштво (3+2+0) и Порекло и развој људске врсте (1+1+0), (Службени гласник РС –
Просветни гласник, 5, 1995 и Службени гласник РС – Просветни гласник, 4, 2001).
Детаљнијих анализа важећих програма и уџбеника Биологије за основну школу у методичкој
литератури код нас је мало (Миливојевић и Миљановић, 2002). Генерално се може рећи да су
Наставни програми биологије за основну школу преобимни, а уџбеници написани високим
научним стилом, који је непримерен ученицима овог узраста. Евидентно је, такође, да у
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њиховој реализацији у наставној пракси доминира традиционална настава (фронтални облик
рада и демонстративно-илустративна наставна метода), за шта, имајући у виду природу и
разноврсност биолошких садржаја, објективно нeма оправдања. Екстензивни наставни
програми запостављају методе које подстичу ученике да до знања долазе сопственим
мисаоним активностима. На основу процене која је извршена као део пројекта под називом
Свеобухватна анализа система основног образовања у СРЈ, ,,око 60% деце из узорка осмака
не поседује базична знања и вештине из природних наука, што указује на неефикасности
нашег образовног система“ (Ивић и сар. 2001). Анализа које се најконкретније односе на
усвојеност градива биологије нема, али би резултати били слични. У наведеној анализи сами
ученици су оценили да је биологија веома користан, веома интересантан и средње тежак
предмет. Настојања да се настава учини ефикаснијом и усклади са потребама и
интересовањима ученика представљају трајни изазов како за наставну теорију тако и за њену
праксу. У оквиру нове реформе система васпитања и образовања до израде нових програма и
уџбеника, приступило се изменама Наставних програма за основну школу, а у оквиру ње и
програма биологије. У Службеном гласнику РС – Просветном гласнику бр. 4 из 2003. године
објављене су корекције Наставног програма биологије за V и VI разред за школску 2003/2004.
годину. У V разреду укупан годишњи фонд часова је остао непромењен, али су измењени
називи тема и редослед њихове обраде. У овом разреду после прве теме (Увод) обрађује се
тема Особине живих бића, а затим Разноврсност живих бића у којој се према новијој
систематици уводи пет царстава: монера, протиста, гљива, биљака и животиња. Након ове
теме следе теме Грађа и животни процеси код биљака и Значај биљака за човека. За
реализацију наведених тема није дат оквирни број часова обраде, понављања и вежби, то је
остављено наставницима биологије да сами одреде. У општим и посебним препорукама
наставницима су дата додатна упутства за реализацију програма биологије у овом разреду од
којих су најбитније следеће препоруке: ,,При обради методских јединица не обрађивати
детаљно анатомску грађу организама, већ истаћи нивое организационе сложености појединих
група, везу грађе са начином живота и функцијом. Систематику живих бића првенствено
обрадити кроз групе из непосредног окружења, или примере познате деци. Кроз све методске
јединице током обраде обратити пажњу на улогу и место дате групе организама у органској
еволуцији (односно органску еволуцију обрађивати кроз целокупно градиво. Све методске
јединице максимално обрађивати кроз активну наставу са посебним акцентом на могућност
израде вежби“ (Службени гласник РС – Просветни гласник, 4, 2003). Основни проблем у
реализацији ,,новог“ програма Биологије за V разред је коришћење старог уџбеника у коме
неки од садржаја новог програма нису обрађени, док се други садржаји реализују према
измењеном редоследу у односу на њихов приказ у уџбенику. То свакако збуњује ученике и
представља им додатни проблем. Они не знају шта је Наставни план и програм, за њих је
најважније шта се у оквиру сваког предмета налази у уџбенику. У програму биологије за VI
разред у целини је изостављена наставна тема Увод у органску еволуцију, са препоруком да се
кроз све методске јединице обрати пажња на улогу и место дате групе организама у органској
еволуцији (односно, органску еволуцију обрађивати кроз целокупно градиво). У осталим
темама и наставним јединицама препоруке су исте као оне које су наведене за V разред
(Службени гласник РС – Просветни гласник, 4, 2003). Програми биологије за VII и VIII разред
су остали непромењени. Пре наведених промена програма за школску 2002/2003. годину
штампани су нови уџбеници биологије за све разреде, који су у техничком смислу знатно
квалитетнији, док је димензионирање садржаја у њима неадекватно (у VI разреду су садржаји
основног текста који је намењен свим ученицима значајно редуковани и приказани исувише
поједностављено, док су у VII разреду у целини преопширни и претешки за разумевање чак
најбољим ученицима). Текст у новим уџбеницима биологије за V и VIII разред у односу на
раније уџбенике није промењен.
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Први Наставни план и програм за основну школу Републике Српске усвојен је 1993.
године, према коме је биологија била заступљена од V do VIII разреда. У периоду од 1993. до
2003. године до преласка на деветогодишње образовање у основној школи примењивани су:
Наставни план и програм за основну школу из 1993. године, Збирка прописа за основну и
средњу школу са краћим упутствима за примјену из 1994. године, и Правилник о наставном
плану и програму за основну школу (Службени гласник Републике Српске, 10/93 и 18/97).
Према овом програму у петом разреду (2 часа недељно, 72 часа годишње) из биологије су се
проучавале следеће наставне теме: Увод (2+0+1); Жива бића се састоје од ћелија (3+3+1);
Биљке – грађа животни процеси (14+11+2); Разноврсност биљака (11+9+8) и Значај биљака за
човјека (3+2+2). У шестом разреду (2 часа недељно, 72 часа годишње) проучавале су се
наставне теме: Увод (1+0+0); Бескичмењаци (19+16+0); Хордати (16+14+1) и Увод у органску
еволуцију (3+2+0). У седмом разреду (2 часа недељно, 72 часа годишње) реализоване су
наставне теме: Дефиниција и основни појмови екологије (8+6+0); Груписање и класификација
екосистема (17+11+3); Заштита и унапређење животне средине (8+5+2) и Заштита природе
(4+5+3). У осмом разреду (2 часа недељно, 68 часова годишње) реализоване су наставне теме:
Састав човјечијег тијела (34+16+11): ћелија, ткива, органи, органски системи, скелетни систем
органа, мишићни систем, нервни систем, систем чулних органа, систем органа са унутрашњим
лучењем, систем органа за варење, систем органа за циркулацију, систем органа за размјену
гасова, систем органа за излучивање и систем органа за размножавање; затим Породица и
друштво (3+2+0) и Поријекло и развој људске врсте (1+1+0). У заградама је дат број часова
обраде новог градива, понављања и вежби по темама. Ови Наставни програми су готово у
целини идентични са Наставним програмима биологије у Републици Србији, (само је фонд
часова за реализацију појединих тема незнатно промењен). У периоду од 1993.-2001. године у
Републици Српској коришћени су уџбеници биологије из Републике Србије, све док нису
конкурсом прихваћени и штампани уџбеници биологије за Републику Српску, чији је издавач
Завод за уџбенике и наставна средства из Српског Сарајева. То су први уџбеници биологије од
V до VIII разреда основне школе у Републици Српској због чега наводимо њихове ауторе:
Биологија за пети разред основне школе, аутори: М. Грујичић, М. Ждерић и Д. Бјелогрлић
(издање 2002); Биологија за шести разред основне школе, аутори: В. Матановић, С. Радоњић и
Л. Милошевић (издање 2001); Биологија за седми разред основне школе, аутори: С. Радоњић и
В. Матановић, (издање 2002); и Биологија за осми разред основне школе, аутори: М. Ждерић и
М. Грујичић (издање 2001.).

ПРЕДЛОЗИ ИЗМЕНА НАСТАВНОГ ПРОГРАМА БИОЛОГИЈЕ У СРБИЈИ И
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Нови концепт реформе система васпитања и образовања у Србији изложен је први пут
2000. године у документу Стратегија развоја курикулума у обавезном и средњем образовању,
који је урадила Комисија за развој школског програма. Током 2002. године у Београду су
одржане две међународне конференције о реформи образовања у Србији: Од визије до
конкретних корака (16.-18. 01. 2002. године) и Први кораци и предстојећи изазови (5.-7. 09.
2002. године). Усвајањем Закона о основама система образовања и васпитања у Народној
скупштини Републике Србије 17. јуна 2003. године (Службени гласник РС, 62, 2003)
дефинитивно је прихваћен концепт реформе Министарства просвете и спорта, чиме су сви
други предлози елиминисани, укључујући и предлог о одлагању реформе образовања са
циљем њене боље и свеобухватније припреме. Овим су кључни елементи стратргије развоја
курикулума добили законски оквир и прихваћене концепцијске промене у основношколском
образовању. Најважнија промена у новом концепту реформе, у односу на ранији концепт, је
обавезно образовање у трајању од 9 година, подељено у три циклуса: први циклус (I, II и III
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разред); други циклус (IV, V и VI разред) и трећи циклус (VII, VIII и IX разред). Друга кључна
промена је што Наставне планове и програме замењује Шклоски програм који укључује
Опште основе школског програма и Посебне основе школског програма. Ова промена треба
да омогући: отварање простора за аутономију школа и наставника у креирању програма;
премештање тежишта образовног процеса са садржаја на циљеве и исходе образовања;
повезивање наставних предмета у образовне области (предложене су образовне области за:
Друштвене науке и филозофију, Језик, књижевност и комуникацију, Математику, природне
науке и технологију, Уметности и Физичко и здравствено васпитање). Трећа битна промена је
промена структуре и унутрашње организације система образовања. Усвајањем новог Закона о
основама система образовања и васпитања прешло се на практичну реализацију реформе.
Ученици првог разреда основне школе, у школској 2003/2004. години похађају наставу према
новом концепту реформе. Министарство просвете и спорта усвојило је или припрема и друге
документе који су саставни део започете реформе. Обласне комисије раде на изради циљева и
исходе образовања за наведене образовне области, а Обласне предметне комисије припремају
циљеве и исходе за поједине наставне предмете. Обласна комисија за математику, природне
науке и технологију сачинила је циљеве и исходе у овој области за први, други и трећи циклус
образовања у начелу, а на њиховим детаљима се још увек ради, док Предметна комисија за
биологију ради на припреми циљева и исхода за биологију за сва три циклуса обавезног
образовања. На основу до сада усаглашених циљева и исхода за математику, природне науке и
технологију извесно је да ће се садржаји природних наука (биологије, физике, хемије и делом
географије) у првом циклусу проучавати интегрисано у оквиру предмета Свет око нас, у
другом циклусу у оквиру заједничког предмета под називом Природа, док ће биологија,
физика, хемија и географија као посебни наставни предмети бити заступљени тек у трећем
циклусу, тј. у VII, VIII и IX разреду обавезног образовања. Још увек није до краја дефинисано
који ће се биолошки садржаји и садржаји из физике, хемије и географије проучавати у оквиру
интегрисаних садржаја природних наука у предметима Свет око нас и Природа, нити колика
ће бити њихова процентуална заступљеност. Израда циљева и исхода биологије, као
самосталног наставног предмета у трећем циклусу образовања је такође у току, након чега ће
се утврдити наставни садржаји програма биологије за сваки разред. Према новом концепту
реформе образовања, биологија као наставни предмет (као и друге природне науке), се у
целини искључује у општем средњем образовању. Заступљеност биологије у овом циклусу
могућа је у групи изборних предмета. Од средњих школа извесна је само њена значајнија
заступљеност у гимназији. Број ученика који похађа гимназију несразмерно је мали у односу
на остале средње школе. То нас упућује на закључак да ће највећи број ученика своја знања из
ове науке, веома значајне за опште образовање младе генерације, убудуће стицати само током
обавезног образовања. Општи захтев редукције садржаја у свим предметима, са циљем
растерећења ученика основних и средњих школа прелази тако у нову крајност. Имајући у
виду ову чињеницу поставља се кључно питање Да ли ће нове генерације младих новим
концептом образовања стећи неопходна биолошка знања (и знања из других природних и
друштвених наука) потребна за живот савременог човека? Друго кључно питање (које је
такође логично) је, да ли когнитивне способности ученика овог узраста омогућују разумевање
битних биолошких садржаја неопходних за живот и решавање многих проблема које он са
собом носи? Свакако да нису. Основна школа има општеобразовни карактер, у њој се стичу
базична знања, умења и навике, формирају ставови и системи вредности... Она истовремено
представља темељ даљег образовања. Зато је досадашњи концепт понављања готово истих
садржаја из биологије у основној и средњим школама (са различитим обимом садржаја и
њиховим лошим приказом у већини уџбеника), требало реформом образовања која је у току,
заменити новим програмима биологије по којима би се у основној школи усвајала основна
биолошка знања из класичних биолошких дисциплина (ботанике, зоологије, антропологије,
екологије и еволуције), а у средњошколском образовању ова знања употпунила знањима из
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савремених биолошких дисциплина (генетике и молекуларне биологије, микробиологије и
заштите животне средине), како у гимназијама тако и у другим средњим школама. При том,
обим програма и њихов приказ у уџбеницима биологије у различитим средњим школама
треба да се разликује, како би ученици разумели и усвојили њихову суштину, а усвојена
биолошка знања користили у реалном животном контексту.
Основне школе у Републици Српској у школској 2003/2004. години прешле су на
деветогодишње основно обрзовање. Промена у овом концепту образовања је пре свега подела
у 3 циклуса: први циклус (I, II и III разред); други циклус (IV, V и VI разред) и трећи циклус
(VII, VIII и IX разред). У овом концепту у V разреду основне школе биолошки садржаји
проучавају се у оквиру предмета Познавање природе, док је биологија као посебан наставни
предмет заступљена од VI до IX разреда. Преласком на деветогодишње основношколско
образовање извршено је померање наставних садржаја из биологије према Наставном
програму из 1993. године за један разред навише, док у самим програмима биологије није
било значајнијих измена садржаја. У свим разредима су заступљени исти програми и
уџбеници који су коришћени пре ових измена, стим што је дошло до њиховог померања за
један разред (програм и уџбеник биологије који је раније реализован у V разреду сада се
реализује у VI разреду и тако све до IX разреда). За сваки разред поред уџбеника штампане су
радне свеске и контролни задаци из биологије. На нивоу БиХ (Република Српска и
Федерација БиХ) у наставне програме биологије за основну школу инкорпорирано је
заједничко језгро: у VII разреду у програм биологије укључени су Теорија о поријеклу
вишећелијских организама (Хекелова и Хаџијева теорија) и Главоношци, а у VIII разред
Ендемичне и ријетке врсте биљака и животиња и њихова заштита, национални паркови и
резервати. Преласком на деветогодишње основношколско образовање у настави биологије
акценат је стављен на интерактивну наставу (активно учење) биологије. До сада извршене
промене у програмима биологије за основну школу у Републици Српској нису суштинске
промене и тешко је говорити о њиховом значају или позитивним ефектима. Садашње решење
се може сматрати прелазним решењем, а за потпуне и целовите измене важећих програма
биологије потребан је студиозан рад тимова стручњака у дужем временском периоду.
Сагледавајући искуства и резултате реформе наставних програма биологије у земљама
у транзицији, програме биологије у развијеним земљама и до сада извршене промене
образовања у Србији и Републици Српској, јасно се уочава различита заступљеност
биолошких садржаја у основношколском образовању. Тешко је разумети зашто је то тако
(Зашто су разлике толико велике?), или Зашто још увек нема заједничких оквирних програма
биологије? Ова питања су логична, с обзиром да је биологија егзактна природна наука, веома
значајна за опште образовање савременог човека. Многи проблеми са којима се човечанство
данас среће налазе се у окриљу бројних биолошких дисциплина (савремене болести човека:
рак, сида и др.; болести зависности; генетски инжењеринг, гентски модификовани организми,
могуће промене у људском геному и последице тих промена, клонирање и сл.) као и других
природних наука (глобалне промене у биосфери и њихове последице, недостатак здраве воде
за пиће и здраве хране итд.). Одговоре на ова и друга кључна питања човекове егзистенције и
њихова решења треба да дају управо природне науке. Биологија (као ни друге природне
науке) не садржи елементе идеологије, нити постоје други битни разлози који представљају
значајнију препреку за уједначавање њених програмских садржаја у различитим земљама.
Специфичности свих нивоа биодиверзитета сваке земље, њихова угроженост и заштита могли
би бити дати у посебним додацима у уџбеницима биологије појединих земаља.

ЗАКЉУЧАК
Реформа система образовања у Србији и Републици Српској која је у току, треба да
уважи позитивне резултате образовања из претходног периода и отклони његове недостатке.
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Јасна структура наставног програма биологије која је постојала у основној школи у Србији и
Републици Српској у протеклој деценији, била је замагљена обимним садржајима и њиховим
за ученике претерано тешким, академским приказом у уџбеницима. Разумевање садржаја било
је додатно отежано непостојањем корелације са програмима других природних наука. Упркос
томе, за многе професоре такви програми и уџбеници били су оквир, у коме су они налазили
довољно простора за реализацију савремене наставе биологије засноване на најновијим
достигнућима биолошке науке и њене наставне праксе, због чега је биологија била омиљен
предмет у многим школама. Њихова искуства и знање су због таквог начина рада и
остварених резултата била драгоцена и требало их је инкорпорирати у нови концепт реформе.
Упркос томе, у дефинисању циљева и исхода биологије (као и других наставних предмета) и
утврђивању садржаја за поједине циклусе обавезног и општег средњег образовања стручно
знање и педагошко искуство ових професора нису била потребна. У израду новог концепта
реформе нису укључени ни многи истакнути научници из природних, педагошких,
психолошких и других друштвених наука, нити њихова научна и педагошка сазнања.
Редукција садржаја као најважније реформско опредељење са циљем растерећења ученика (по
предлогу креатора садашње реформе образовања), уз смањење броја часова тако води у другу
крајност, драстичан пад нивоа општег биолошког и укупног образовања, што ће резултирати
вишеструко негативним последицама за будуће генерације.
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ШКОЛА У ПРИРОДИ – ЗАХТЈЕВ САВРЕМЕНЕ НАСТАВЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
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ABSTRACT
CRNOGORAC, Č., Vesna BABIĆ: SCHOOL IN THE COUNTRY - THE DEMAND OF THE
MODERN TEACHING PROCESS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA AND BOSNIA AND
HERZEGOVINA. Skup, 1: Savremena univerzitetska nastava, Zbornik radova naučno-stručnog skupa,
Trebinje, novembar 2003. 123-129, Banja Luka, 2004. [Faculty of Kinesiology and Sports of Banjaluka,
78000 Banjaluka, 2-4 Braće Pantića Street]
Complex changes in rural regions (demographic, socio-economic, functional, physiognomic etc) and
large school areas in urban environment demand new ways of living and work for younger generations.
Regardless of the fact that urbanization is considered worldwide a positive trend, urban environment of school
is predominantly characterized by the pollution of geographic layer, the lack of green areas and playgrounds,
high population density, busy traffic, noice etc. It is no wonder we should be 'surprised' at the fact that urban
school of the industrial and technical age is becoming more and more abstract from the real world and natural
environment. Most experts in the field, concerned about this problem, take a stand that the lack of physical
activities, endangering physical and mental health of the young, could be made up for in an authentic natural
environment - school in the country. We are aware that our young population is spending more and more time
indoors, which brings about physical inactivity; that is why we think the society should make it one of priority
concerns to enable young people to spend some time in the country.
Key words: school in the country, health and physical abilities of the young, reform of education
system.

САЖЕТАК
Комплексне промjене у руралним срединама под утицаjем града (популационо демографске,
социjално - економске, функционалне, физиономске и др.) и велики школски простори у урбаним
срединама захтиjеваjу нови начин живота и рада младе популациjе. Без обзира што се урбанизациjа
сматра за позитивну cвjeтcку поjаву, урбано окружење школа већином одликуjе загaђеност
географског омотача, недостатак зелених површина за игру, велика густина насељености, густ
саобрaћаj, бука и др. Треба ли стога да смо "изненaђени" што je урбана школа индустриjског, а данас и
научнотехничког доба све више одвоjена од стварности и природног амбиjента (живота) ученика.
Бећина стручњака, суочена са овим проблемом, сматра да се недостатак физичке активности, кoja
угрожава, физичкo и ментално, здравље младих, може надокнадити у аутентичном природном
окружењу - школом у природи. Свjесни смо да нам млада популациjа све више времена проводи у
затвореном простору, а то доприноси физичкоj неактивности. Због тога брига за боравак младих у
природи je приоритетна брига друштва (државе) у цjелини.
Кључне риjечи: школа у природи, здравствено-физичка способност младих, настава у
природи, реформа образовања.

УВОД
Већина земаља европског географског простора које, на почетку трећег миленијума,
дефинишемо синтагмом "земље у транзицији", као један од приоритета у свом приближавању
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Европској унији акцентирале су реформу васпитно-образовног система. Реформски захтјеви
за модернизацију образовања у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине су
углавном усмјерени за остваривање циљева као што су: виши ниво активности и
самосталности ученика примјеном кооперативних облика учења и бољом интеракцијом са
наставником.
"Све су чешћи захтјеви да школа појача своје активности у припреми младих за живот
у демократском друштву, да наглашеније васпитава младе у духу међусобног уважавања и
толеранције, да развија њихове комуникацијске способности, да их оспособљава за креативно
коришћење слободног времена, да их учи како треба учити" (Вукасовић, 1974).
Истраживања, која су до сада вршена ( Федерација Босне и Херцеговине и Република
Српска) су показала да већина наведених циљева и захтијева се не остварује, или се остварује
веома споро, између осталог и због ригидности досадашњег курикулума и васпитнообразовног рада у основном и средњем образовању."Чак и они флексибилнији видови и
облици, који би требало да ублаже ригидну организацију, претворени су у круте школске
обрасце па су постали супротност својој намјени" (Вукасовић, 1974).
Постоји наравно низ могућности да се настава учини разноврснијом, садржајнијом,
занимљивијом и за ученике привлачнијом, а један од приоритета је школа у природи. То је
својеврстан облик васпитно-образовног рада по организацији и провођењу наставних и
ваннаставних активности. Школа у природи омогућује да ученичка популација, која је на
одређени период одвојена од породице, се осамостаљује, навикава и оспособљава за живот и
рад у, за њих, новим и промијењеним условима.
Не постоји општа сагласност о могућностима те "школе", јер без обзира на њену
релативно дугу традицију на територији бивше СФРЈ, школа у природи у Републици Српској
и Федерацији БиХ није изборила адекватан статус у образовном систему основне и средње
школе. Тешко је набројати и рангирати све разлоге, међутим већина аутора, који се баве
организацијом школе у природи, сматра да је основни проблем недовољна стручно-научна и
нормативно-правна основаност (заснованост) школе у природи, као и њена скромна
дидактичко-методичка разрађеност.
Циљ савремене наставе је да ученици уче како би научили нешто што ће им користити.
То се разликује од (до)садашњег школског система на овим географским просторима гдје се
учи(ло) и оно што ученичкој популацији није (било) корисно. Савремена настава захтијева да
ученици, од онога што дознају у школи, што више виде и доживе и изван школе.
Досадашња пракса је верификовала одређене педагошке вриједности у погледу
заједничког боравка ученика у природи: млади популације из различитих социјалних слојева
заједно уче, спавају и хране се под истим условима, уз дневни распоред који је исти за све,
дакле сви живе и раде под једнаким условима.
Већина аутора који су истраживали овај облик наставне праксе, слаже се да "дјецу
треба упућивати и одгајати да разумију природне појаве, да уоче нужност човјека да природу
радом уређује за своје потребе, али да то чини разумно" (Радоњић, 1996), како привремена
корист не би доживјела трајне и непоправљиве посљедице (принцип одрживог развоја).
Васпитавати младу генерацију, и не само младу, у смислу (о)чувања природе је неопходно, јер
заштита природе је императив савременог друштва.
У педагошкој пракси и теорији, самим тим и у одговарајућој литератури, постоје
терминолошке недоумице везане за појам (термин) школа у природи. Већ поодавно су
присутне разлике у одређењу мјеста, улоге, и значаја организовања школе у природи, што има
за крајњу посљедицу разлике у концепцијама и организацији рада васпитно-образовних
институција. Навешћемо само неке од термина под којима се овај вид наставних активности
јављао у педагошкој литератури: "школа у слободној природи", "шумска школа", "школски
домови у природи", "школа на чистом зраку", "одгојни домови у природи", "ваздушна школа",
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"сунчана школа" и сл. (Галић, 2000). Данас се под школом у природи идентификују и сасвим
равноправно посматрају настава у природи и активности у природи.

ШКОЛА У ПРИРОДИ – ЈАЧАЊЕ ЗДРАВЉА И ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ
УЧЕНИКА
Урбанизација и здравствено-физичка способност младих. У савременој теорији и
пракси урбанизација обухвата све облике уношења градског начина живота и занимања,
карактеристичних првенствено за градска насеља и градско становништво, а такође и
продирање елемената градске архитектуре, комуналног уређења и сл. Урбанизација такође
подразумијева и комплексне промјене у руралним срединама под утицајем града
(популационо- демографске, социјално-економске, функционалне, физиономске и др.).
Урбанизација географске средине и миграције становништва створили су сасвим нове
и посебне услове живота за дјецу. Психофизички развој младих се одвија у условима повећане
концентрације ђачке популације на смањеном простору (за игру, спорт, рекреацију, разоноду
и сл.).
Урбанизација доводи до поремећаја природне равнотеже у геосферама, па се савремени
човјек налази пред једним од највећих изазова: шта предузети да се преброди криза изазвана
вишеструким загађењима животне средине?
Смањење учионичког простора, смањење простора за спорт и игру, све загађенија
животна и радна средина проузроковали су појаву и ширење многих обољења код младе
генерације. Обољења респираторног система су посебно раширена, а у посљедње двије
деценије су у сталном порасту (Станојловић, 1999). Код обољења респраторних органа, по
мишљењу експерата, загађеност ваздуха и пушење су два примарна ризика, а једном и другом
ризику изложен је највећи дио ђачке популације.
Користећи само парцијалне податке за наш географски простор (в. ГЕОПОЕТИКА,
1997) може се закључити да су код младих, поред обољења респираторног система, присутна
и сљедећа обољења:
- обољења циркулаторног система, која јесу индикативна за старију популацију, али
су неки узроци у начину живота у младости: пушење, алкохол, исхрана, одсуство
физичке активности;
- обољења дигестивног система су под великим утицајем начина исхране, али и
стресова и навика;
- обољења мишићно-коштаног система су у благом порасту и можемо рећи да су и у
овој групи обољења веома присутни спољни фактори и начин живота, посебно све
мања физичка покретљивост;
- душевни поремећаји су група обољења која обухватају све врсте психоза
(ендогених и егзогених), душевну заосталост као и зависност од алкохола и дроге.
Милиони младих пробали су дрогу, милиони су потенцијални овисници, а милиони
убризгавају, гутају, ушмркавају и пуше све - од кокаина до марихуане;
истраживања показују да дио младе генерације тако бјежи од проблема и
одговорности, код других је разлог радозналост (!?), а неки опет узимањем
алкохола и дроге растјерују депресију или досаду; треба ли рећи да се узимањем
дроге зауставља физички и емоционални развој.
Надаље, живот дјетета у породици и обавезе у школи, у условима све присутнијег
аерозагађења и буке у градовима, све више је оптерећен разним обавезама и ограничењима.
Све присутније стеге и лимити у односу на дјечије схватање и виђење живота, чине дио
ученичке популације нервозном, самовољном и провокативном, а све то праћено губитком
нормалног апетита, мирног сна и слободног развоја и формирања сопствене личности.
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Стога одлазак у природу омогућава дјетету да отвори "вентил сигурности" и испусти
"сувишну пару" и на тај начин растерети свој организам напетог стања, које доноси
свакодневни живот и обавезе у породици и школи у граду.
Побољшање здравствено-физичких способности ученика. У досадашњој наставној
теорији и пракси усвојено је да циљ школе у природи је да се у најповољнијим климатским
условима и у непосредном додиру са природом, ширим педагошким дјеловањем, утиче на
побољшање здравља, психо-социјалног и физичког развоја ученика и да се успјешније
остварују васпитно-образовни задаци у цјелини.
Природногеографска основа одређеног подручја у знатној мјери одређује садржај и
организацију рада школе у природи, а природни услови заједно са друштвеним одређују
моделе школе у природи (нпр. планински и приморски модел). За младу популацију
географског простора Босне и Херцеговине потребно је актуелизовати и анимирати планински
модел, а за дио популације приморски модел школе у природи.
Нема сумње да добар дио градске (урбане) популације младих има потребу да освјежи
свој организам. Рекреација (боравак) у природи је неопходан елемент побољшања физичке
способности младих. Рекреацију, у овом случају, треба схватити као потребу промјене
средине и веће физичке покретљивости. Као медицинскогеографски феномен рекреација је
овладала у економски развијеном свијету – постала је параметар просперитета. С обзиром да
рекреација не познаје ни полове ни узрасте, не познаје годишња доба ни доба дана, њени се
утицаји протежу од личног задовољства и престижа до моћног чиниоца у очувању здравља.
Предности организовања рекреативно-физичке активности и наставе у природи су
вишеструке: психофизиолошка равнотежа организма и елиминисање утицаја аерозагађења и
буке урбаних простора.
Садашња урбана средина у Босни и Херцеговини, која детерминише локације
школовања и становања већине младих у њој, не обезбјеђује адекватан простор за рекреативне
активности. Стога, кад је у питању облик рекреације према природној средини и годишњем
добу, треба истаћи да су планине, ријеке и језера, с обзиром на природногеографску основу
Босне и Херцеговине, најповољнији природни објекти за боравак младих.
Активности на језерима и ријекама зависе од температуре воде и ваздуха. Боравак на
планинама је такође климатски одређен – љети је то пјешачење, планинарење и сл., а зими
санкање и скијање. Ефекти боравка на планинама су повољни за највећи дио младе
гернерације, а зависе од надморске висине, здравственог стања, садржаја боравка и др.

НАСТАВА У ПРИРОДИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
С обзиром на атомизирану организацију школског система у Босни и Херцвеговини
(ентитетска и кантонална министарства просвјете) нисмо били у могућности анализирати
реализацију наставе у природи на цјелокупном територију државе Босне и Херцеговине. Били
су нам доступни (одређени) подаци за Републику Српску.
Према подацима Педагошког завода Републике Српске (за период 2000 – 2003. година)
мали је број школа (углавном основних) организовао школу у природи, односно наставу у
природи. Према подацима Педагошког завода, у посљедње двије школске године (2001/02. и
2002/03.) није било организованог боравка ученика у природи у Републици Српској. Мали је
број школа које у свом годишњем плану и програму настоје да реализују и наставу у природи.
Само неке од њих имају програм за планински модел школе у природи, углавном за ученике
3. и 4. разреда (сада 4. и 5. разреда) основне школе.
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На географском простору Републике Српске, у школској 200/01 години, само двије
основне школе2 из бањалучке општине су реализовале план и програм рада школе у природи.
Настава у природи је реализована на двије локације: Балкана, код Мркоњић Града и Јахорина.
Програм рада је обухватио сљедеће задатке (циљеве):
а) образовни – омогућити ђацима да стичу знања на конкретним примјерима из
природе;
б) васпитни – развијати смисао за лијепо, љубав према природи и простору који нас
окружује;
в) функционални – оспособити дјецу да схвате значај природе у животу човјека и да
учествују у њеном очувању.
Пошто школа у природи ради у специфичним и знатно измијењеним условима у
односу на мјесто боравка ученика и домицилну школу коју похађају, и пошто омогућава шире
педагошко дјеловање на свеукупни развој личности ученика, стручна организација овог вида
васпитно-образовне дјелатности поставља се као кључни и изузетно значајан задатак.
Наставу у природи поменуте школе су организовале у току трајања школске године, у
склопу реализације усвојеног годишњег Наставног плана и програма школе. Прије одласка на
изабрану локацију педагози ових школа прибавили су мишљење родитеља о организацији
школе у природи, али су се и детаљно упознали са економско-социјалном структуром
ученичке популације.
Наставни садржаји су реализовани према унапријед утврђеном распореду активности.
Након анализе реализованих садржаја, у овим школама су закључили да се заједничким
живљењем и боравком у природи постигло много у здравственом погледу, стварању
хигијенских навика и стицању неких културних и радних навика, уз примјетну социјализацију
дјеце која су боравила на наведеним локацијама.
Без обзира што је дата афирмативна оцјена ове, на одређени начин, дислоциране
наставе, сматрамо да је потребан, прије свега, дужи боравак ученика у природи – најмање
десет дана, уз обавезну анализу о здравственим и психо-физичким ефектима код ученика,
прије и након боравка у природи. Из бројних интервјуа у низу школа и институција3,
приликом истраживања о организованој настави у природи, закључили смо да постоји само
добра воља и декларативна подршка, али да осмишљени пројекти још дуго неће угледати
свјетло дана. Нажалост, код већине саговорника примјетно је да ову наставу поистовјећују са
ђачким екскурзијама, али је далеко поразнија чињеница да се овом пројекту прилази
чиновничко-бирократским менталитетом и свођењем на конструкцију финансирања боравка
дјеце у природи.

ЗНАЧАЈ И ПОТРЕБА ОРГАНИЗОВАЊА ШКОЛЕ У ПРИРОДИ У РЕФОРМИ
ОБРАЗОВАЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Постоје бројни практични разлози за организацију школе у природи у Републици
Српској и Босни и Херцеговини, и она треба да је првенствено интерес градских школа.
Школа у природи може да надокнади или умањи већину недостатака градске школе,
првенствено рекреацију, обнављање виталних снага и животнх функција градске дјеце.
Од настанка и развоја школа у природи у свијету говоре бројна досадашња
истраживања. Овом приликом истичемо истраживање П. Николића (1984) које се односи,
добрим дијелом, и на припрему наставника за извођење школе у природи. Неки резултати су
2
3

Основне школе "Петар Петровић Његош" и "Доситеј Обрадовић" из Бањалуке
Основне и средње школе у Бањалуци; Педагошки завод Републике Српске; Министарство просвјете и културе
Републике Српске
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индикативни и представљају добар репер за будуће организовање школе у природи у Босни и
Херцеговини. У наведеном истраживању П. Николића око 60% наставника истиче да нису у
довољној мјери били упознати са условима у којима се изводи школа у природи; око 80%
наставника истиче да нису у довољној мјери били упознати са литературом о овом виду
педагошке дјелатности школе, а око 60% наставника наводи да нису били ни упознати са
условима у којима се изводи школа у природи4.
Стога, да би школа у природи имала релевантну позицију у реформисаном образовном
систему Босне и Херцеговине и Републике Српске, потребно је, између осталог, учинити
сљедеће:
- верификовати оперативне планове и програме рада школе у природи,
- извршити селекцију наставних садржаја адекватних боравку ученика у природној
средини,
- формирати мултидисциплинарни тим наставника за свеобухватну организацију
активности у природи,
- извршити рекогносцирање географског простора у коме ће се изводити школа у
природи,
- адекватно стимулисати и наградити наставнике за рад школе у природи,
- утврдити нормативе и стандарде за простор и објекте гдје се може изводити настава
у природи,
- организовати стручне семинаре за наставнике који ће изводити наставу у природи и
др.
Остваривањем наведених приједлога, који нису ни у ком случају коначни, ради
унапријеђивања организације рада школе у природи, подразумијева већу синхронизацију рада
стручних органа у школама, педагошко – психолошких служби у школама и организација у
којима се организује овај вид педагошке дјелатности школе.

ЗАКЉУЧАК
Школа у природи, без обзира на терминолошке недоумице, је снажан инструмент у
очувању и побољшању здравствених и физичких способности младе популације. Изазову
урбанизације и савремене цивилизације тешко је одољети – комфор и стандард (буквално и
фигуративно) постају опсесија. Човјек када гради, он и разара, а грабећи ка цивилизацији
(материјалним добрима и повластицама које та добра пружају), све више и све опасније
доводи и своју везу са природом.
Лимитирани и девастирани простори за физичко-рекреативне и спортске активности, у
Босни и Херцеговини и Републици Српској, затамњују здравствени картон младе генерације –
у многим случајевима човјек и сам постепено постаје мртва природа. Због тога је овај рад
својеврстан апел да се активира школа у природи у склопу новог, реформисаног образовноваспитног система у Босни и Херцеговини. Она је важан вид проширеног педагошког
дјеловања, а побољшање здравља и развој физичких и функционалних способности један је од
основних задатака ове школе. Педагози физичке културе у својим колективима, у неопходној
сарадњи са наставницима осталих предмета – географије, биологије, историје и др. као и
педагозима школа, треба да осмисле разноврсне облике и садржаје физичко-рекреативних и
спортских активности, уз комплементарне теренске садржаје осталих предмета, који се могу
остваривати у току вишедневног боравка у природи.
4

Резултати истраживања аутора овог рада још су поразнији, али с обзиром да још увијек није завршено
цјелокупно истраживање и да узорак анкетираних наставника није репрезентативан, резултати ће бити накнадно
публиковани у склопу цјеловитијег истраживачког пројекта
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CONCLUSION
Disregarding terminological ambiguities, schools in nature are powerful instrument for preservation
and improvement of health conditions and physical abilities of the young population.
Limited and devastated areas for recreational and sports activities cast a shadow on the health of the
young - a man, is becoming a part of still life. Therefore, this paper is an appeal to activate schools in nature in
Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina. They are an important aspect of a broad pedagogic work,
and the preservation and improvement of health and physical and functional abilities are the most important
goals of a school of this type. It is upon teachers to come up with various forms of recreational and sports
activities that can be put into practice at schools in nature.
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УЛОГА ТЕРЕНСКОГ РАДА И СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ У
НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ НА ДЕПАРТМАНУ ЗА ГЕОГРАФИЈУ,
ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО У НОВОМ САДУ
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Prirodno-matemati~ki fakultet, Novi Sad
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ABSTRACT
Anđelija IVKOV: TERRAIN WORK’S ROLE AND STUDENTS PRACTICAL WORK IN THE
TEACHING PROCESS AT DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, TOURISM AND HOTEL
MANAGEMENT IN NOVI SAD. Skup, 1: Savremena univerzitetska nastava, Zbornik radova naučnostručnog skupa, Trebinje, novembar 2003. 131-139, Banja Luka, 2004. [Faculty of Natural Sciences,
Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 3 Dositeja Obradovića square, 21000 Novi Sad]
Since the academic year 2001/2002, the programme of studies at the Department of Geography,
Tourism and Hotel Industry has been adjusted to the requirements of the Bologna Declaration. All the exams
during the studies are organised into one-semester exams, there are compulsory and optional subjects, and
obligatory student internship has been introduced. The internship has a key role in the education of a variety
of professions, and in this case, a special emphasis is given to the education of future employees in the fields
of tourism and hotel industry.
The internship at our Department is organised in several different ways: through obligatory field trips
as part of practice work during the undergraduate studies (covering the area of Serbia and Montenegro),
through practice work during the graduate studies (covering foreign countries) and in the form of long or
summer practice which is organised in Montenegro and Greece.
Key words: Bologna Declaration, higher education, internship, practical work, field trips, teaching.

САЖЕТАК
Od {kolske 2001/2002. godine plan i program studija na Departamanu za geografiju, turizam
i hotelijerstvo su uskla|eni sa Bolowskom deklaracijom. Svi ispiti u toku studija su
jednosemestralni, postoje obavezni i izborni predmeti, a uvedena je i obavezna stru~na praksa.
Izvo|ewe nastave stru~ne prakse ima kqu~nu ulogu u sistemu {kolovawa svih kadrova, a u
na{em slu~aju posebno kadrova iz oblasti turizma i hotelijerstva.
Prakti~an rad na Departmanu se realizuje na nekoliko na~ina: u vidu obaveznih terenskih
ve`bi na redovnim studijama (podru~je Srbije i Crne Gore), u vidu terenskih ve`bi na
poslediplomskim studijama (u inostranstvu) i u vidu velike ili letwe prakse koja se realizuje u
Crnoj Gori i u Gr~koj.
Kqu~ne re~i: Bolowska deklaracija, visoko obrazovawe, terenski rad, stru~na praksa,
nastava.

УВОД
Visoko obrazovawe iz oblasti geografije i turizma odvijalo se na Turizmolo{kom
fakultetu u Beogradu (do 1989. g.); danas se vi{e i visoko obrazovawe realizuju na Vi{oj
turisti~koj {koli u Beogradu, Prirodno-matemati~kom fakultetu, Departmanu za
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geografiju, turizam i hotelijerstvo u Novom Sadu, Geografskom fakultetu u Beogradu,
Ekonomskom fakultetu u Beogradu i Prirodno-matemati~kom fakultetu u Ni{u.
Pored postoje}ih vi{ih i visoko{kolskih institucija koje se bave obrazovawem
kadrova za potrebe turizma (pre svega za potrebe tour-operatora i saobra}ajnih
organizacija), sve je ve}e interesovawe mladih za rad u hotelijerstvu. Prate}i ovaj trend
zapo~elo se sa vi{im i visokim obrazovawem iz ove oblasti i u na{oj zemqi: na Vi{oj
hotelijerskoj {koli u Beogradu, Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo u
Novom Sadu i novoosnovanom Fakultetu za turisti~ki i hotelijerski menaxment u
Beogradu (Vi}i}, 2003).
Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo u Novom Sadu razvio se iz katedre
za geografiju koja je osnovana 1962. godine pri Filozofskom fakultetu. Osnivawem PMFa 1969. godine ulazi u wegov sastav. U protekle 42 godine Departman je postigao zna~ajne
rezultete u nastavi i nauci i svrstao se u red najpoznatijih evropskih geografskih
departmana. Osnovna delatnost Departmana je obrazovna, nau~na i stru~na. Ona se odvija
kroz redovne studije i poslediplomske studije.
Danas Departman ima oko 1500 studenata na slede}im smerovima:
Nastavni smer
Trogodi{we studije:
 Profesor geografije u osnovnoj {koli
 Profesor prirode
^etvorogodi{we studije:
 Profesor geografije
 Profesor dvopredmetne nastave iz prirodnih nauka– Geografija-Informatika
 Profesor dvopredmetne nastave iz prirodnih nauka– Geografija-Biologija
Smer - Turizam i hotelijerstvo
Trogodi{we studije:
 Menaxer u turizmu
 Menaxer u lovnom turizmu
 Menaxer u hotelijerstvu
 Menaxer u gastronomiji
^etvorogodi{we studije:
 Diplomirani menaxer u turizmu
 Diplomirani menaxer u lovnom turizmu
 Diplomirani menaxer u hotelijerstvu

БОЛОЊСКА ДЕКЛАРАЦИЈА И МИ
Usled potrebe za stvarawem evropskog prostora viokog obrazovawa i pove}awa
me|unarodne kompaktivnosti evropskih univerziteta nastala je Bolowska deklaracija koja
predstavqa evropski odgovor na ove probleme.
Juna 1999. godine ministri obrazovawa 29 evropskih zemaqa dogovorili su se da
otpo~nu proces reforme svojih univerziteta i potpisali Deklaraciju na najstarijem
evropskom univerzitetu. Rezultat tog procesa, koji }e trajati do 2010. godine, trebalo bi
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da budu konvergentni sistemi visokog obrazovawa u Evropi, uz o~uvawe nacionalnih,
kulturnih i jezi~kih specifi~nosti.
Ma koliko se evropske zemqe me|usobno razlikovale, koliko god da su wihovi
sistemi visokog obrazovawa izrasli na druga~ijim nacionalnim tradicijama, ipak svi
dele iste ili sli~ne probleme. Prose~na du`ina studirawa, na primer, svima zadaje iste
muke: studenti ostaju na univerzitetima predugo i prekasno se ukqu~uju u profesionalni
`ivot.
Ujedna~avawem akademskih stepena u ~itavom evropskom prostoru posti`e se
pokretqivost onih koji su ve} stekli neku diplomu, ali to nije dovoqno. Potrebno je
omogu}iti i pokretqivost onih koji jo{ uvek studiraju: na primer, da se studije zapo~ete u
jednoj zemqi mogu nastaviti u drugoj, i da se eventualno diplomira u tre}oj. To zna~i da ne
samo diplome, nego i semestri moraju biti prevodivi. Prevodivost se posti`e uvo|ewem
Evropskog sistema prenosa bodova (ECTS). Umesto nastavnih predmeta koji traju dva
semestra pa nekad i vi{e od toga, svi univerziteti pre}i }e na sistem semestralnih ili
trimestralnih kurseva. Neki kursevi, koji predstavqaju jezgro struke na nekoj nastavnoj
grupi, bi}e obavezni za sve studente, ali }e biti i izbornih kurseva na koje }e se studenti
upisivati po vlastitoj sklonosti. Time }e im biti omogu}eno da steknu spremu koja se
svakako o~ekuje od pravnika na primer, ali i da preko izbornih kurseva ve} na
dodiplomskim studijama nijansiraju svoje znawe, da se izborom grupe srodnih predmeta
specijalizuju u okviru struke, ili da steknu korisna znawa iz drugih nau~nih disciplina
(Turajlić at all, 2001).
Veoma va`an segment u realizaciji kako Bolowske deklaracije tako i obrazovawa
uo{te je prakti~an rad, tj. terenski rad i studentska praksa.
Od {kolske 2001/2002. godine plan i program studija na Departamanu za geografiju,
turizam i hotelijerstvo su uskla|eni sa ovom Deklaracijom. Svi ispiti u toku studija su
jednosemestralni, postoje obavezni i izborni predmeti, a uvedena je i obavezna stru~na
praksa u trajawu od 60 dana.

ТЕРЕНСКЕ ВЕЖБЕ
Terenske ve`be su predvi|ene tokom celokupnih ~etvorogodi{wih studija
nastavnim planom. U toku prve godine studija one se izvode po Vojvodini, tokom druge
godine po Zapadnoj Srbiji, tokom tre}e po Isto~noj Srbiji, a u ~etvrtoj godini studenti
odlaze na terenske ve`be u Crnu Goru.
Zadatak terenskih ve`bi je da studenti geografske predmete i pojave, wihove
me|usobne veze, privredne objekte, naseqa i predele posmatraju neposredno u stvarnosti i
da na taj na~in sti~u jasne percepcije, trajne predstave i `ivotno ~iweni~no znawe koje }e
im koristiti da boqe shvate teorijske sadr`aje.
Mar{ruta terenskih ve`bi je takva da omogu}ava sticawe pojmovne osnove iz niza
predmeta sa kojima }e se studenti susretati u toku studija. Tako se posmatrawem planina,
lesnih zaravni, lesnih terasa, aluvijalnih ravni reka i sl. sti~u osnovna znawa iz
geologije i geomorfologije, elemenata vodenih tokova, jezera, bare, mo~vare iz hidrologije,
biqnog i `ivotiwskog sveta sa biogeografijom, zemqi{ta sa pedologijom, stanovni{tva,
naseqa, privrede i dr. sa odgovaraju}im naukama. Osim toga {to ekskurzija ima tematski
karakter, {to zna~i da obuhvata tzv. granske sadr`aje, ona je, tako|e i
regionalnogeografska, jer sa~iwava i kompleksno posmatrawe odre|enih prostora. Taj
aspekt ekskurzije slu`i za potpuno upoznavawe prostora sa svim sastavnim elementima u
wihovoj me|usobnoj zavisnosti.
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Itinereri terenskih ve`bi pru`aju mogu}nost studentima da se pod vo|stvom
profesora i asistenata, odnosno wihovog izlagawa na terenu upoznaju sa kvantitativnim,
kvalitativnim karakteristikama materijalne baze turizma Srbije i Crne Gore, a time i sa
su{tinom i funkcijom ove komponente turisti~ke ponude. U okviru toga na terenu }e se
susresti sa objektima hotelijerstva i to kako sa osnovnim (hoteli, moteli) tako i sa
komplementarnim (kamping, razna odmarali{ta, domovi raznih vrsta i dr.),
restoraterstva (objekti sa prostim i slo`enim vidovima usluga), komunikacionim
faktorima (op{ta i posebna saobra}ajna mre`a), turisti~kom infrastrukturom u {irem
smislu (parkovi, {etali{ta, vidikovci, kongresni objekti i dr.), turisti~kom
suprastrukturom (trgovinskom mre`om, mre`om zanatskih radwi i drugim privrednim
objektima u funkciji turizma).
Specifi~an kompleks prirodnih, antropogenih vrednosti i materijalne osnove
formira odgovaraju}e turisti~ko mesto. Ovim terenskim ve`bama studenti mogu da se
konkretno upoznaju sa specifi~nostima turisti~kih mesta kao {to su: glavni gradovi
republika i pokrajina, primorska, planinska, bawska i klimatska i tzv. ostala turisti~ka
mesta, kao {to su Subotica, Sombor, Vr{ac, i druga.
Osnovni zadatak terenskih ve`bi je da studenti upoznaju su{tinu me|uveza
atraktivnih, materijalnih i organizacionih faktora i vrste turisti~kih kretawa, kao i u
kojoj meri su optimalne mogu}nosti takvih veza realizovane.
Na terenskom radu koriste se razli~ite metode: neposredno posmatrawe geografske
stvarnosti, istra`iva~ki razgovor, nastavni razgovor, izlagawe, obja{wavawe, opisivawe
nastavnika i sli~no.
Pripreme za terenske ve`be
Po{to terenski rad ne sme biti sproveden iznenada, bez prethodne pripreme,
neophodno je izvr{iti blagovremeno upoznavawe studenata sa datim podru~jem, kroz vi{e
nastavnih jedinica, koriste}i primere upravo iz date oblasti, gde se planira izvo|ewe
terenskog rada.
Pripreme se u osnovi dele na pripremne radove nastavnika i pripremawe studenata.
Nastavnik u okviru svojih priprema treba da:
• Izvr{i izbor terena koji pru`a optimalne uslove za rad studenata
• Izvr{i odabir terena koji sam veoma dobro poznaje
• Prou~i svu dostupnu literaturu o datom terenu, kako bi se {to boqe upoznao sa
detaqima i novim informacijama
• Prou~i dostupan kartografski materijal radi upoznavawa sa osobinama terena
• Odabere najzna~ajnije objekte na terenu sa kojima }e upoznati studente u toku
terenskih ve`bi
Po zavr{etku odabira terena i prou~avawa wegovih karakteristika nastavnik }e:
• Izvr{iti podelu rada na radna mesta
• Pripremi}e radne zadatke
• Pripremi}e svoje izlagawe (uvodnu i zavr{nu re~)
• Na~ini}e itinerer ekskurzije sa posebnim osvrtom na vremensko zadr`avawe kod
pojedinih objekata predvi|enih za rad
Nakon navedenih priprema nastavnik prelazi na fazu pripremawa studenata i
upoznaje ih sa:
• ciqem, sadr`ajem, oblicima rada i mestima terenskog rada
• sa vremenom trajawa ekskurzije
• sa mestima na kojima }e se okupqati na terenu
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• detaqno razra|enom mar{rutom po danima i satima
• sa dostupnim kartografskim materijalom
• sa dostupnom literaturom
Na kraju podeliti studentima referate koje }e oni pripremiti pre odlaska na
terenske ve`be, a izlo`iti ih na datom terenu (Ivkov, 2002).
U pripremi je Dnevnik terenskog rada koji }e ubudu}e posedovati svaki student i u
kome }e biti sadr`an: itinerer datih terenskih ve`bi (u zavisnosti za koju je godinu
studija), osnovne informacije o najva`nijim objektima na terenu, prostor za bele{ke i
zapa`awa studenata. Po povratku sa terenskih ve`bi student je du`an da vo|ama terenskih
ve`bi (profesoru i asistentu) da dnevnik na uvid i overu.
Pored terenskih ve`bi na redovnim studijama, postoje i obavezne terenske ve`be na
poslediplomskim studijama koje se realizuju u inostranstvu. Do sada, one su realizovane na
slede}im destinacijama:
• Ma|arska-Slova~ka-^e{ka
• Italija-Francuska-[panija
• Nema~ka-Francuska-Austrija

СТРУЧНА ПРАКСА
Izvo|ewe nastave stru~ne prakse ima kqu~nu ulogu u sistemu {kolovawa svih
kadrova, a u na{em slu~aju posebno kadrova iz oblasti turizma i hotelijerstva.
Najzna~ajnija specifi~nost vezana za edukaciju kadrova iz oblasti restoraterstva,
hotelijerstva i turizma u na{im sredwim, vi{im i visokim {kolama je usvajawe
razli~itih prakti~nih znawa. Zbog toga primarni segment nastave iz ove oblasti
restoraterstva i hotelijerstva treba da predstavqa usvajawe znawa putem stru~ne prakse.
Po{to najve}i broj studenata ne poseduje ranija iskustva vezana za sticawe
prakti~nih znawa iz oblasti ugostiteqstva, neophodno je u skra}enom roku upoznati ih sa
sadr`ajima nastavne sredwo{kolske prakse ugostiteqskih usmerewa. Ostali nastavni
sadr`aji treba da predstavqaju nadgradwu ovom osnovnom kursu i odnose se na ostale radne
postupke koji se obavqaju u sferi restoraterstva i hotelijerstva.
Ova koncepcija nastavnih sadr`aja stru~ne prakse se u potpunosti sla`e sa
zahtevima i potrebama stru~nih profila koji se {koluju na vi{im i visokim {kolama i
fakultetima. Obrazovawe budu}ih ugostiteqskih i hotelijerskih radnika se odlikuje
stalnim napretkom koji prati inovacije u ugostiteqskoj praksi.
Iskustva vezana za izvo|ewe stru~ne prakse iz oblasti turizma i hotelijerstva na
inostranim vi{im i visokim {kolama mogu da budu dragocena u kreirawu odgovaraju}ih
nastavno-stru~nih programa na na{im vi{im i visokim {kolama.
Tako, recimo Vi{a stru~na {kola za ugostiteqstvo i turizam sa Bleda (Slovenija)
ima predvi|enih 280 sati studentske prakse u toku prve godine studija i 400 sati u toku
druge godine, dok na Vi{oj hotelijerskoj {koli u Lozani potrebno je da studenti odrade
dva meseca (odjedanput ili u delovima) prakse u hotelima ili restoranima. U obzir se tom
prilikom uzima samo puno radno vreme vezano za rad u klasi~no ugostiteqskim poslovima
(rad u kuhiwi, rad na recepciji, uslu`ivawe itd.).
Posebno interesantan primer je sa Kolexa za hotelijerstvo, restoraterstvo i
receptivni menaxment dr`avnog univerziteta u Pensilvaniji. U okviru kolexa je dovr{ena
izgradwa laboratorije za pru`awe restoraterskih usluga ″Laura″. To je mesto na kom se
obu~avaju studenti za obavqawe stru~ne prakse. Prema va`e}em nastavnom planu i
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programu studenti su obavezni da odrade 1000 sati stru~ne prakse u hotelijerskim ku}ama
tokom leta, ili pola ~asova mawe tokom {kolske godine (Jani}ijevi}, 2003).
Kako te~e realizacija stru~ne prakse kod nas?
Realizacija stru~ne prakse na nastavnim smerovima ima dugu tradiciju i sprovodi
se u osnovnim i sredwim {kolama u Novom Sadu i u mestima odakle dolaze studenti.
Ogleda se u slu{awu ~asova, dr`awu probnih ~asova (priprema samih studenata uz nadzor
nastavnika mati~ne {kole) i polagawa kolokvijuma, odnosno ispitnih ~asova pred
asistentom i profesorom koji dr`e predmet Metodika nastave geografije.
Sa realizacijom letwe prakse na smerovima turizma i hotelijerstva smo zapo~eli
2001. godine (pre uvo|ewa odredaba Bolowske deklaracije) i tada su na{i studenti
boravili u Crnoj Gori i na gr~kim ostrvima Rodos i Kos.
Od {kolske 2001/2002. godine prema nastavnom planu i programu na Departmanu za
geografiju, turizam i hotelijerstvo stru~na praksa je obavezna i izvodi se u trajawu od 60
dana (480 radnih sati) u svakoj {kolskoj godini.
Po{tuju}i demokratska prava sudenata omogu}eno im je da letwu praksu obave u
realizaciji fakulteta ili u samostalnom aran`manu.
Organizovawe letwe prakse se sastoji iz nekoliko faza:
 Poha|awe uvodnih ~asova pripremne prakse (2 sata/5 radnih dana) u Kabinetu za
hotelijerstvo - Departamana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, na PMF-u u
Novom Sadu
 Poha|awe ~asova pripremne prakse (2 sata/10 radnih dana) u hotelima na
teritoriji grada Novog Sada
 Polagawe nakon zavr{ene obuke na pripremnoj praksi
 Realizacija letwe prakse (u trajawu od 8 sati/60 radnih dana) u hotelima u zemqi
ili inostranstvu
Studenti koji odlaze na letwu praksu u inostranstvo su izabrani na osnovu:
 Znawa stranih jezika (engleski i nema~ki)
 Prose~ne ocene tokom studirawa
 Ocene iz pripremne prakse
 Op{teg utiska u toku studirawa
Prilikom izbora studenata pa`wa se obra}a na sve ove elemente, jer osobe za rad u
hotelskoj operativi treba da poseduju specifi~na znawa, ve{tine i iskustvo. Te{ko je
na}i osobu koja sve to poseduje ali bi trebalo da ispuwava najve}i deo neophodnih
preduslova za bavqewe tim poslom. Jedan od istra`iva~a u domenu menaxmenta L. Rogers
isti~e da hotelski menaxment tim treba da vr{i odabir li~nosti prema slede}oj listi
po`eqnih karakteristika:
Izgled

Entuzijazam

Stisak ruke

U~tivost

Fleksibilnost

Dru`equbivost

Numeri~ka
sposobnost
Zdravqe

Dr`awe

Znawe

Brzina

Originalnost

Samokontrola

Ubedqivost
Interesovawe
za posao

Rukopis

Mentalna
spremnost
Samoinicijativa

Ambicija

Radoznalost

Izvor: Nikoli}, 2003.
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Upravo zbog toga se vr{i stroga selekcija studenata prilikom odabira onih koji }e
predstavqati svoj fakultet, a svakako i zemqu tokom boravka u inostranstvu.
Po obavqenoj stru~noj praksi studenti dobijaju overen sertifikat (potvrdu) koji im
predstavqa svojevrsnu ulaznicu u svet turizma i hotelijerstva kako u na{oj zemqi, tako i u
inostranstvu.
Studenti koji se odlu~e za samostalno izvo|ewe letwe prakse mogu je obaviti u bilo
kojoj vrsti hotela u zemqi ili inostranstvu. Kao dokaz o obavqenoj praksi oni moraju
doneti overen sertifikat (potvrdu), kao i uredno vo|en Dnevnik prakti~nog rada za
studente hotelijerstva (koji sa sobom nose sa fakulteta) za period od 60 dana.
[ta je do sada bilo?
[kolske 2000/2001. godine kao {to je ve} pomenuto, studenti su boravili u Crnoj
Gori i na gr~kim ostrvima Rodos i Kos.
U Gr~koj su boravili u elitnim hotelima Mitsis korporacije, u hotelima Rodos Maris
i Rodos Village. To su hoteli sa 5* koji posluju po principu all inclusive. Tada su imali
prilike da vide velike hotelske komplekse ogromnih kapaciteta (900-1000 le`ajeva) sa
kojima ne mogu da se susretnu kod nas. U ovoj {kolskoj godini na praksi je boravilo 60
studenata, a prijavqivawe za odlazak je bilo dobrovoqno.
U Crnoj Gori su boravili u Be~i}ima, Budvi i Kotoru.
[kolske 2001/2002. godine usled problema oko dobijawa viza studenti su na praksi
boravili samo u Crnoj Gori u hotelima “Splendid” i “Mediteran” u Be~i}ima i hotelu
“Fjord” u Kotoru. Ukupno je boravilo 80 studenata.
Pro{le {kolske godine - 2002/2003. realizacija prakse je obavqena u Gr~koj i Crnoj
Gori. U Gr~koj su boravile tri grupe studenata (ukupno 50 studenata) na Gr~kom ostrvu Kos
u prelepim hotelima Iberostar korporacije i hotelima gr~ke hotelske koorporacije
Kipriotis.
Hoteli Iberostar grupe su samo deo velikog lanca od preko 100 hotelu u ~itavom svetu
(sedi{te koorporacije je u [paniji). To su de luxe hoteli sa 4 i 5 *.
Kipriotis Village Resort Hotel & Kos International Convention Centre je koorporacija koja
ima desetak velikih hotela (sa 4 i 5*) na podru~ju ~itave Gr~ke.
Boravkom u ovim hotelima studenti su imali prilike da se upoznaju sa
organizacijom rada hotela i celokupnim poslovima menaxmenta. Sa na~inom rada
poslovawa ovih hotela i hijerarhijom zaposlenog osobqa (main manager, staff manager...).
U toku boravka menaxeri su dr`ali studentima predavawa i svaki student je dobio
priru~nik o izvo|ewu stru~ne prakse (na engleskom jeziku).
Kako oni na fakultetu imaju dva obavezna strana jezika (engleski i nema~ki), a na
tre}oj godini studija dobijaju i jedan strani jezik kao izborni predmet ({panski,
italijanski ili francuski), ovo je odli~na prilika da studenti usavr{avaju znawe stranih
jezika.
U Crnoj Gori je boravilo 60 studenata u Be~i}ima u hotelu Montenegro A.
Kuda daqe?
Po{to u Crnoj Gori ima odre|enih problema zbog procesa transformacije i
privatizacije hotela, a i menaxerski kadar uglavnom nije zadovoqavaju}i, mi stavqamo
akcenat na praksu u inostranstvu gde se oni mnogo boqe mogu upoznati sa organizacijom
rada u hotelu i poslovima menaxmenta.
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U nadi da }e vizni re`im postati ne{to ″labaviji″ u ovoj {kolskoj godini
planiramo realizaciju prakse u:





U hotelima u kojima smo boravili (Iberostar korporacije i Kipriotis korporacije) u
Gr~koj
Drugim hotelima Iberostar-a u Gr~koj (pre svega na Kritu)
Hotelima Mitsis grupe na gr~kim ostrvima Kos i Rodos
U hotelima Iberostar-a u [paniji

Pored boravka u hotelima studenti turizmolo{kih smerova imaju obavezu obavqawa
prakse u nekoj od turisti~kih agencija {irom na{e zemqe. Ova praksa je tako|e obavezna i
sprovodi se u trajawu od 30 dana i za to vreme studenti moraju da savladaju prakti~na
znawa u oblasti agencijskog poslovawa.
Tokom te prakse studenti vode Dnevnik prakti~nog rada u kom opisuju svoj rad u
agenciji svakodnevno. Pre odlaska u agencije oni provode odre|eni broj dana na pripremi
u turisti~koj agenciji “Geotours” koja radi u okviru Departmana za geografiju, turizam i
hotelijerstvo. Ova praksa je u stvari po~etna ili nulta praksa ~iji je smisao da studenti
dobijaju smernice za obuku u turisti~kim agencijama.

ЗАКЉУЧАК
Usled velike reforme obrazovawa koja je prisutna kod nas i izazova koji su
postavqeni usled stalnog tehnolo{kog napretka, obrazovni sistem mora da na|e
odgovaraju}a re{ewa.
Krajwi kvalitet diplomiranih studenata i wihova osposobqenost za rad kako u
nastavi tako i u turizmu i hotelijerstvu direktno je proporcionalan uspe{nosti izvo|ewa
stru~ne prakse. Zbog toga je neophodno posvetiti puno pa`we ovoj problematici. Osnovni
ciq obavqawa studentske prakse je upoznavawe budu}ih studenata sa stvarnim zahtevima
nastave, ugostiteqstva, hotelijerstva, pa i turizma uop{te u realnim uslovima odvijawa
radnih procesa pre nego {to se posvete toj delatnosti. Neophodno je da oni imaju
mogu}nost i priliku da sve ono {to su nau~ili u teoriji (u toku nastave-na predavawima i
ve`bama) mogu i znaju da primene i u praksi.
Na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo se te`i da se u~ini najboqe
{to se mo`e, jer vi{e od toga i nije potrebno.
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ABSTRACT
KICOŠEV, S., LAZIĆ, L., STOJANOVIĆ, V.: MANUAL AND REFERENCE BOOKS IN THE
FIELD OF TOURISM IN SERBIA AND ITS ASSOCIATED LEVEL OF CONTEMPORARY
TENDENCIES IN TOURISM. Skup, 1: Savremena univerzitetska nastava, Zbornik radova naučno-stručnog
skupa, Trebinje, novembar 2003. 141-144, Banja Luka, 2004. [Faculty of Natural Sciences, Department of
Geography, Tourism and Hotel Management, 3 Dositeja Obradovića square, 21000 Novi Sad]

SA@ETAK
Uxbeni~ka i priru~na literatura u oblasti turizma na prostoru Srbije publikovana je
uporedo sa povremnim ili kontinuiranim funkcionisawem vi{ih {kola za obrazovawe stru~waka
koji se osposobqavaju za obavqawe operativnih zadataka u turizmu i ugostiteqstvu: Vi{a
turisti~ka {kola u okviru Politehni~ke akademije; Vi{a hotelijerska {kola u Beogradu i Vi{a
poslovna {kola u Novom Sadu.
Koncepcija i sadr`ina uxbenika i priru~nika pomenutih {kola svoje sadr`aje obrazovawa
uskla|uju sa onima koji odgovaraju poznatim evropskim {kolama ovog tipa.
Sa druge strane, visoko obrazovawe iz oblasti turizma i ugostiteqstva odvijalo se i danas
se realizuje na Turizmolo{kom fakultetu u Beogradu (do 1989. g.); na Ekonomskom fakultetu u
Beogradu i Prirodno-matemati~kom fakultetu, Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo
u Novom Sadu.
U radu je ukazano na ~iwenicu da je sada{wi osnovni akcenat u uxbeni~koj priru~noj
literaturi dat sadr`ajima usmerenim ka edukaciji studenata na dobijawu savremenih znawa iz
poznavawa prirode turisti~kih resursa i vrednosti, poslovne ekonomije, menaxmenta i
marketinga, ali i teorijskih znawa iz ekonomije uop{te, za potrebe wihove primene u oblasti
turizma i ugostiteqstva.
Pri razmatrawu didakti~ke i stru~no - nau~ne osmi{qenosti sadr`aja uzeta je u obzir
~iwenica da u savremenoj nastavi uxbenik predstavqa ne samo najva`nije sredstvo informacije ve}
postaje sve otvoreniji prema studentu. To mu omogu}ava da primewuju}i nau~ne metode mi{qewa
re{i saznawe problema i upozna nau~nu istinu. U skladu sa tim uxbenik sve vi{e prestaje da se
tretira samo kao izvor znawa, ve} insistira na wegovoj ulozi istovremenog izvora i prenosnika
znawa. Zato je ranije sadr`avao samo osnovni tekst koji je izlagao gradivo. Sa preuzimawem uloge
prenosnika znawa dolazi do smawivawa ovog teksta i uno{ewa didakti~ke aparature. Ona sadr`i
instruktivna i dopunska izra`ajna sredstva koja nalaze}i se u funkcionalnoj vezi sa osnovnim
tekstom doprinose boqem razumevawu i usvajawu ovog teksta. Tako daju}i radni karakter uxbeniku
stvaraju uslove za samostalan rad studenta.
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УВОД
Veliki broj objavqenih uxbenika, kwiga i ~asopisa iz oblasti turizma u Srbiji
danas se vezuje za Departman za geografiju turizam i hotelijerstvo u Novom Sadu. S
obzirom da ova pedago{ko - nau~na institucija ima interdisciplinarni pristup
izu~avawa turizma, me|u uxbenicima koji se ovde koriste zastupqeni su podjednako oni iz
geografije, ekonomije, sociologije, psihologije, kulturno - istorijskih aspekata turizma.
To zna~i da uxbeni~ka literatura prati plan i program Departmana u kome je zastupqen
stav da je za objektivno sagledavawe turizma neophodan interdisciplinarni pristup
nau~nog izu~avawa turizma.
Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo u Novom Sadu se razvio iz
Katedre za geografiju, koja je osnovana 1962. godine pri Filozofskom fakultetu. Danas se
nalazi u sastavu Prirodno–matemati~kog fakulteta. Osnovna delatnost Departmana je
pedago{ko-nau~na. Studije imaju dva osnovna smera: Geografija i Turizmologija. Na smeru
turizmologija postoje tri usmerewa: Diplomirani menaxer u turizmu, Diplomirani
menaxer u lovnom turizmu i Diplomirani menaxer u hotelijerstvu.

УЏБЕНИЦИ
Uxbenici geografskog sadr`aja daju osnovno znawe o turizmu kao prostornom
fenomenu. Po{to se turisti~ki smer na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo
po~eo razvijati iz ~iste geografije, razume se da je ovakva literatura nekada
preovladavala. Danas je ona ukomponovana i stavqena u ravnote`u sa predmetima
negeografskih turizmolo{kih disciplina. Ova grupa uxbenika polazi od koncepta da se
turizam odvija u prostoru i da kao takav otvara {iru mogu}nost geografskoj nauci za
istra`ivawe. Turisti~ki resursi, planine, pe}ine, vode, klimatske pogodnosti,
termomineralni izvori, za{ti}ena prirodna dobra osnovni su predmet prou~avawa ovih
uxbenika.
Uxbenik Turizam i za{tita spada u ovu grupu literature. On analizira geografske
elemente iz ugla wihove degradacije i za{tite. Preciznije, nagla{ava me|usobne odnose
`ivotne sredine i turizma. Predmet ovog uxbenika su op{ti problemi globalnog
zaga|ivawa `ivotne sredine, poput degradacije vazduha, uni{tavawa ozonskog omota~a,
kiselih ki{a, degradacije tla. Ravnote`a i saglasnost sa turizmom postignuta je kroz
analizu zna~aja odr`ivog razvoja za turizam i zna~aj nacionalnih parkova, kao reprezente
o~uvane prirode, za turisti~ka kretawa. Poseban akcenat stavqa se na nacionalne parkove
Srbije i Crne Gore, kao najzna~ajnije turisti~ke resurse kod nas.
Uxbenik Svetska privreda i turizam daje pregled mesta turizma u svetskoj privredi.
Po~iwe od prirodnih turisti~kih vrednosti i wihovog uticaja na privredu. Nastavqa se
kroz analizu antropogenih turisti~kih vrednosti i wihov zna~aj za turizam , op{te
odlike svetske privrede i wen uticaj na turizam i razvoj turizma u svetu. Poseban naglasak
dat je me|uuticaju poqoprivrede i turizma, kroz pojavu seoskog turizma. Analiziraju se i
turisti~ki resursi kao pokreta~ saobra}aja i op{ti zna~aj saobra}ajne delatnosti za
razvoj savremenog turizma.
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ЧАСОПИСИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
Nau~no – stru~ni ~asopis Turizam izlazi od 1997. godine. Predstavqa skup nau~no –
istra`iva~kih radova koji se prezentuju na simpozijumu o turizmu. On se odr`ava svake
godine u Novom Sadu od 1996. i prati poznatu sajamsku manifestaciju Sajam lova,
ribolova, sporta i turizma (LORIST). U po~etku ~asopis je bio izrazito tematski. Prvi
broj (1997.) posve}en je turisti~kom proizvodu, odnosno wegovom istra`ivawu,
fizionomiji i promociji. Drugi broj (1998.) je posve}en uticaju turizma na
transformaciju fizi~ko – geografskih elemenata prostora. Svi radovi su podeqeni u tri
tematske grupe: I Teorijsko – metodolo{ke osnove transformacije prostora pod uticajem
turizma; II Uticaj turizma na reqef, hidrografiju i klimu i III Uticaj turizma na
biogeografiju i ekologiju. Od 1999. godine ~asopis izlazi sa podnaslovom Savremene
tendencije u turizmu. Time je data mogu}nost da se stru~waci razli~itih profila ukqu~e u
objavqivawe svojih radova, odnosno, izbegnuto je izri~ito konceptualno definisawe koje
mo`e privu}i stru~wake jednog, a odbiti stru~wake drugog profila. Iste godine radovi su
raspore|eni u ~etiri grupe: Op{te vizije: gde i kuda ide turizam; Usagla{eni razvoj:
mogu}a opcija odnosa priroda – turizam; ~esto zaboravqana dimenzija: socio – kulturni
aspekti turizma; da li je turizam organizovana privreda: marketing, menaxment i efekti.
Najve}i deo ~etvrtog broja (2000.) bio je posve}en turizmu u Jugoslaviji. U toku 2001.
iza{ao je ~asopis sa slede}im tematskim poglavqima koja su obuhvatila i izu~avawe
zna~aja procesa globalizacije u turizmu. Posledwi broj iz 2002. godine privukao je najve}u
pa`wu do sada, okupio najve}i broj autora. Svi radovi su razvrstani u sedam grupa:
Odr`ivi i odgovorni turizam u XXI veku - Me|unarodna godina ekoturizma 2002;
Menaxment i marketing u turizmu; Socio - psiholo{ki, istorijski i kulturolo{ki
aspekti turizma; Turisti~ka privreda; Turisti~ki proizvod - istra`ivawe, fizionomija,
promocija; Savremeni problemi ugostiteqstva - hotelijerstvo i restoraterstvo; a ~asopis
zatvaraju radovi koji su na simpozijumu prezentovani u okviru poster sekcije.
Do sada se pokazalo da je nau~no - stru~ni ~asopis Turizam za {est godina izla`ewa
pokazivao tendenciju stalnog rasta, kako po broju objavqenih radova, tako i po kvalitetu,
aktuelnosti i pristupu nau~nog obra|ivawa podataka relevantnih za razli~ite sektore
pojavqivawa turizma u prostoru, privredi, dru{tvu. Teme koje se obra|uju stalno se
pro{iruju {to je jedan od pokazateqa da se turizam na Departmanu posmatra kompleksno.
Spisak oblasti koje }e tematski pokriti posledwi ~asopis do sada je naj{iri i obuhvata
slede}e celine: Ecotourism, Marketing management of tourist destination, Historical and cultural
aspects of tourism, Tourist economy, Tourist product - research, physiognomy, promotion,
Gastronomy, Methodology of monytoring hotel product, Fundamental questions in tourism theory,
Security, safety, protection and information of tourist services consumers, Privatization and new
regulations in tourism.
^asopis se pribli`ava i studentima turizma kroz pru`awe mogu}nosti da se
najuspe{niji seminarski radovi objave u wemu. Ta praksa se neguje od prvog broja.
Pokazalo se da su ti studenti kasnije vi{e motivisani za bavqewe istra`iva~kim radom i
slo`enije ula`ewe u probleme izu~avawa turizma. Zbog aktuelnosti tema, ako i zbog krajwe
primewivih teorijskih istra`ivawa za pojedine va`e}e i potencijalne turisti~ke
prostore, ~asopis je na{ao primenu u realizaciji nastave i ve`bi na Departmanu za
geografiju, turizam i hotelijerstvo. Kao takav on predstavqa relevantan izvor
kvalitetnih i aktuelnih informacija o turizmu za studente, ali i sve ostale koji se bave
turisti~kom teorijom i praksom.
Zna~ajnu zastupqenost teme iz turizma su prona{le i u Me|unarodnom nau~nom
~asopisu Geographica Pannonica. Shodno geografskom karakteru ~asopisa, teme iz turizma
se uglavnom obra|uju kroz prostornu dimenziju. "Geograhica Pannonica" zbog svog
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me|unarodnog obele`ja nudi pristup informacijama o iskustvima razvoja turizma u
drugim dr`avama, uglavnom iz regiona Panonske nizije. Teme koje su do sada preovla|ivale
ti~u se odr`ivog turizma, ekoturizma, ruralnog turizma i turizma u za{ti}enim
prirodnim dobrima.
Svoju ulogu u op{tem obrazovawu studenata prona{ao je i nau~no - popularni
~asopis Gea. Wegov putopisni karakter i visoki kvalitet {tampe brzo je rezultirao
velikom popularno{}u. Edukativni karakter ~asopisa Gea je, tako|e, sna`no izra`en. U
velikom broju priloga nije pisan iz druge ruke, nego su autori ~lanaka pose}ivali mesta o
kojima su pisali. I u ovom slu~aju je data {ansa studentima da svoj kreativni potencijal
poka`u kao autori nekog od ~lanaka.
^asopis ima 32 strane, plus korice, formata 22 h 28,5 cm u punom koloru i do sada je
iza{ao u 11 brojeva (izlazi jednom u dva meseca). Stalne rubrike Gee su: Metropole, Zemqe
sveta, Destinacije, Ba{tina, Izgubqeni gradovi, Okom Gee, Narodi sveta, Putopis i
Geografske publikacije. U dosada{wim izdawima objavqeno je preko 100 ~lanaka sa preko
1.000 fotografija i karata.
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ABSTRACT
TOMIĆ, P., Tatjana PAJOVIĆ: CURRENT TRANSFORMATION OF CURRICULA AT
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT OF NOVI SAD. Skup, 1:
Savremena univerzitetska nastava, Zbornik radova naučno-stručnog skupa, Trebinje, novembar 2003. 145149, Banja Luka, 2004. [Faculty of Natural Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel
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Since the 1980’s at the Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Faculty of
Natural Sciences and Mathematics in Novi Sad, innovative changes in professional education in tourism and
hotel management have occurred and resulted in forming new majors in graduate, specialist and postgraduate
studies.
This paper presents new attempts to decide upon optimal criteria for introducing new subjects and
programs for certain majors. There have been tendencies to apply didactical innovations which are based on:
goals of learning, contents of programs, contemporary sources of knowledge, expected results, doctrine in
which a student is a subject of the educational process.
Key Words: Department of Geography, Tourism and Hotel Management, tourism, subjects, curricula,
transformation

SA@ETAK
Na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matemati~kog fakulteta u
Novom Sadu, od druge polovine osamdesetih godina pro{log veka do danas do{lo je do velikih
promena u {kolovawu turizmologa, tj. stru~waka iz oblasti turizma i stru~waka za izvo|ewe
nastave iz geografije. Formirano je nekoliko smerova u okviru osnovnih, specijalisti~kih i
magistarskih studija.
U radu }e se prikazati nastavni predmeti i programi na pojedinim smerovima, sa akcentom
na smerove za turizam, koji su izabrani primenom didakti~ke inovacije koja polazi od ciqeva
u~ewa, sadr`aja programa, postoje}ih izvora znawa, rezultata koji se o~ekuju i doktrine prema kojoj
je student subjekt nastavnog procesa.
Kqu~ne re~i: Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, turizam, planovi,
programi, transformacija.

УВОД
Fakultetsko obrazovawe stru~waka iz oblasti turizma predstavqa delikatan
problem. To je, pre svega zato {to ono u na{oj zemqi nema dugu tradiciju. Zatim,
delikatnost problema proisti~e iz same prirode turizma.
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Do po~etka devedesetih godina istorija ovog obrazovawa je bila koncepcijski
protivure~na i nekontinuirana. Karakterisali su je nepomirqivi sukobi dva koncepta:
- komercijalno-ekonomisti~kog i
- integralnog, interdisciplinarnog ozna~enog terminom - "turizmolo{ki
pravac".
Prvi koncept je bio oli~en u delovawu Ekonomskog fakulteta u Beogradu, a drugi u
radu Turizmolo{kog fakulteta, tako|e u Beogradu. Integralna, turizmolo{ka koncepcija,
iako dobro prihva}ena u visokorazvijenim turisti~kim zemqama, kod nas je bila
potisnuta sredinom osamdesetih godina. To je dovelo i do prestanka sa radom
Turizmolo{kog fakulteta.
Na Departmanu se nastoji da se stvori mogu}nost kako bi opstala i razvijala se oba
koncepta, jer ni jedna disciplina ne mo`e pretendovati da prezentuje istra`ivawe
turizma.
Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo nastoji da izabere optimalne
kriterijume modela za izbor nastavnih predmeta i programa i da na taj na~in dostigne
optimalni nivo sadr`ajne i formalne organizacije univerzitetskog {kolovawa
turisti~kih stru~waka. Departman primewuje didakti~ke inovacije koje polaze od:
• Ciqeva u~ewa,
• Sadr`aja programa,
• Postoje}ih izvora znawa,
• Rezultata koji se o~ekuju,
• Doktrine prema kojoj je student subjekt nastavnog procesa.

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ, ПРОГРАМИ И ИНОВАЦИЈЕ НА ДЕПАРТМАНУ
Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo se razvio iz katedre za geografiju
koja je osnovana 1962. godine pri Filozofskom fakultetu, a danas se nalazi u sklopu
Prirodno-matemati~kog fakulteta. Osnovna delatnost Departmana je pedago{ko-nau~na, a
ona se odvija kako kroz redovne studije, tako i kroz poslediplomske studije. Studije imaju
dva osnovna smera - Geografiju i Turizmologiju. Usmeravawe studenata se vr{i od prve
godine studija.
Na smeru geografija, postoje slede}a usmerewa:
• Profesor geografije
• Profesor geografije-informatike
• Profesor geografije-biologije
• Profesor prirode
Smer Profesor geografije obuhvata kompleksno geografsko obrazovawe
prilago|eno formirawu kompletnih stru~waka za potrebe izvo|ewa nastave iz geografije.
Studije obuhvataju sadr`aje iz op{teobrazovnih i stru~nih geografskih predmeta.
Studenti u toku studija savla|uju fundamentalne fizi~ko-geografske, dru{tvenogeografske i regionalno-geografske discipline, kao i didakti~ko metodi~ke sadr`aje.
[kolovawe traje osam semestara u okviru kojih je ukqu~eno 20 obaveznih i osam izbornih
predmeta.
Smerovi dvopredmetne nastave predstavqaju novinu u {kolovawu, ~ime je pru`ena
mogu}nost br`eg i jednostavnijeg zapo{qavawa mladih qudi, koji pokazuju afinitet prema
prosvetnom pozivu, odnosno naklonost prema prirodnim naukama.
Smer Profesor prirode traje {est semestara i treba da predstavqa rezultat
najnovije reforme {kolstva. Budu}i da se u ni`im razredima osnovne {kole uvodi
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kompleksna nastavna oblast koja se odnosi na prirodne osnove ~ovekove sredine, tako se sa
zavr{etkom ovog smera dobija mogu}nost odr`avawa nastave iz ove oblasti.
U ovom radu ve}a pa`wa }e biti posve}ena smerovima za obrazovawe stru~waka iz
turizma, wihovim planovima i programima.
Na smeru turizmologija postoje tri usmerewa:
• Diplomirani menaxer u turizmu
• Diplomirani menaxer u lovnom turizmu
• Diplomirani menaxer u hotelijerstvu
Pored ova tri usmerewa na ~etvorogodi{wim studijama, postoje i ~etiri usmerewa
na trogodi{wim studijama:
• Menaxer u turizmu
• Menaxer u lovnom turizmu
• Menaxer u hotelijerstvu
• Menaxer u gastronomiji
Smer Diplomirani menaxer u turizmu, {koluje stru~wake iz oblasti turizma.
Najnovijim izmenama plana i programa na po~etku 2003/04. godine i prilago|avawem
Bolowskoj deklaraciji, izvr{eno je su{tinsko i svestrano zala`ewe u najva`nije oblasti
turizma, {to je studijama dalo interdisciplinarni karakter. U osam semestara, koliko
studije traju, studenti imaju 21 obavezan i 8 izbornih predmeta.
Na smeru Diplomirani menaxer u lovnom turizmu studenti sti~u znawa iz
geografskih osnova turizma, osnovnih ekonomskih aspekata ove oblasti, uz obavezno
izu~avawe engleskog i nema~kog jezika. Poslovni segment lovnog turizma je zastupqen
sadr`ajima iz domena finansijskog menaxmenta, menaxmenta u lovnom turizmu i
marketinga. Studenti moraju da savladaju sadr`aj iz 29 predmata (21+8).
Smer Diplomirani menaxer u hotelijerstvu je nastao kao rezultat ste~enog iskustva
na dosada{wim studijama i saznawa da je uvo|ewem specifi~nih predmeta iz hotelijerstva
u dosada{wu turizmolo{ku osnovu, mogu}e {kolovawe stru~waka koji poseduju visok
stepen kompetentnosti za rad u ovoj receptivnoj komponenti turizma. Kao i kod prethodna
dva smera, studenti imaju 21 obaveznih i 8 izbornih predmeta.
Na trogodi{wim smerovima, studenti imaju 15 obaveznih i 6 izbornih predmeta
(jedino na Gastronomiji studenti imaju 23 obavezna predmeta).
Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo se opredelio za obrazovawe
turisti~kih stru~waka primewuju}i inoviranu koncepciju, koja turizam prihvata kao
integralnu, intedisciplinarnu kategoriju. U kontekstu ranijeg problemati~nog statusa
ove koncepcije kod nas, bitno je spomenuti da je za razliku od prethodnog turizmolo{kog
fakulteta, u ovoj instituciji nisu zanemareni kqu~ni i neophodni elementi komercijalnoekonomisti~ke koncepcije. Odr`ava se tendencija prevazila`ewa ovih razlika i nastavnonau~ni sadr`aji pokazuju sve o~igledniju ravnote`u koja se dokazuje u praksi.
Inicijalni razlog je bio sadr`an u ~iwenici da se turizam odvija u vremenu i
prostoru, koji predstavqa predmet geografskih istra`ivawa. Turisti~ki resursi, kao {to
su: turisti~ko-geografski polo`aj prostora, reqef, klima, hidrografija, biqni i
`ivotiwski svet; stanovni{tvo kao subjektivni faktor razvoja turizma; privredne
delatnosti i grane koje su u funkciji turizma itd. u odnosu na celokupan inventar
geografske sredine, osnovni su predmet geografskog prou~avawa i interpretirawa. S
obzirom da bez turisti~kih vrednosti nema ni zna~ajnijih turisti~kih kretawa, to zna~i
da se i oni nalaze u okviru geografskih prou~avawa.
Pomenuta geografska osnova je dosta redukovana u korist negeografskih predmeta,
ali tra`i nova sa`imawa i svrsishodnije prilago|avawe sve labavijim shvatawima pojma
turiste, turisti~ke vrednosti i oblika turisti~kih kretawa.
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Antropogene turisti~ke vrednosti prou~avaju se u okviru predmeta – Kulturna
dobra u turizmu, ali su prisutne i u predmetu Turisti~ka geografija, kao i u izu~avawu
me|ugranskih, odnosno regionalno-geografskih turisti~kih sadr`aja.
Ekonomska funkcija turizma savla|uje se ekonomskom grupom predmeta, a rukovode}i
poslovni segment zastupqen je u sadr`ajima: Personalnog menaxmenta Finansijskog
menaxmenta, Menaxmenta u turizmu i Menaxmenta turisti~ke destinacije.
Sve aktuelniji selektivni oblici turizma koji su saglasni trendu odr`ivog razvoja,
obra|uju se u predmetu - Turizam i odr`ivi razvoj.
Ukqu~eni su i predmeti koji daju osnovu za shvatawe komplementarnog
funkcionisawa turizma i delatnosti koje spadaju u tzv. turisti~ku privredu.
Naveden je deo tema i predmeta, ali je bitno ista}i da su svi oni prilago|eni
specifi~nostima smerova koji postoje na Departmanu.
Pored obaveznih predmeta, student se samostalno opredequje za dva izborna
predmeta u svakoj godini studija.
Za sve ~etvorogodi{we smerove organizovane su specijalisti~ke i magistarske
studije.
U obrazovawu turisti~kih stru~waka, kao {to je pomenuto, inovacijski prilozi su
realizovani u prvom redu u sadr`ajima obrazovawa odnosno planova i programa. Tu se pre
svega misli na poku{aje da se re{i vrlo delikatan problem izbora nastavno-nau~nih
sadr`aja. Ali didaktika univerzitetske nastave, odnosno metodike pojedinih
turizmolo{kih predmeta upozoravaju da to nije dovoqna garancija uspe{nosti studija.
Zbog toga se realizuju programi uvo|ewa inovacije i u slede}e elemente nastave:
1. Qudski faktor u nastavi
a) osposobqavawe za subjekatsku poziciju studenata u nastavi;
b) otklawawe navike da se nastavnik postavqa samo kao predava~ i prihvatawe
wegove uloge, uop{teno uzev{i kao organizatora i koordinatora nastave.
2. Ukqu~ivawe {to raznovrsnijih i aktuelnijih nastavnih objekata u obrazovni
proces, po~ev{i od obila`ewa atraktivnih itinerera u geografskoj sredini (redovnih
ekskurzija i terenskog rada); objekata receptivne i komunikacijske osnove turizma, do
neposrednog kontakta sa turistima i neposredno upoznavawe turisti~ko-ugostiteqskih
objekata, putem organizacije prakse u wima-letwa praksa.
Departman veliku pa`wu posve}uje terenskom radu studenata. Zadatak terenskih
ve`bi je da studenti upoznaju su{tinu me|uveza atraktivnih, materijalnih i
organizacionih faktora i vrste turisti~kih kretawa, kao i u kojoj meri su optimalne
mogu}nosti takvih veza realizovane. Na prvoj godini studija terenske ve`be se izvode po
Vojvodini, na drugoj po Zapadnoj Srbiji, na tre}oj po Isto~noj Srbiji i na ~etvrtoj godini
po Crnoj Gori. Itinereri ekskurzija daju mogu}nost studentima da se pod vo|stvom
profesora i asistenata, odnosno wihovog izlagawa na terenu, upoznaju sa kvantitativnim,
kvalitativnim karakteristikama materijalne baze turizma Srbije i Crne Gore.
Ve} tre}u godinu Departman organizuje letwu praksu studenata u zemqi i
inostranstvu. Na praksu mogu da idu svi zainteresovni studenti od prve godine studija,
dok je za Hotelijere i Gastronome ova praksa obavezna (mogu da je obave preko Departmana,
ili u svom individualnom aran`manu). Letwa praksa se obavqala do sada u Gr~koj – Kos,
Rodos i na Crnogorskom primorju - Budva, Be~i}i, Kotor.
3. Primena inovacijskih nastavnih sredstava u okviru kojih od 1997. godine poseban
zna~aj dobija Geografski informacioni sistem (GIS). Najboqi rezultati u oblasti
moderne nastavne i nau~ne tehnologije su postignuti uvo|ewem Geografskog
informacionog sistema (GIS). GIS centar je osnovan 1997. godine, a opremqen je
najsavremenijom hardverskom i softverskom opremom. Wu ~ine pet akademskih i jedna
biznis licenca poznatog ameri~kog proizvo|a~a softvera na bazi GIS tehnologije-ESRI148
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ja. Sve akademske licence ~ine programski paket PC ARC/INFO 3.5.1 i PC ArcView GIS 3.0,
dok je biznis licenca poja~ana sa dva dodatna modula: Spatial Analyst i Network Analyst.
Aktivnosti GIS centra se odvijaju u vi{e pravaca: edukativnom (planom i programom
uveden je nastavni predmet na ~etvrtoj godini-GIS i Metodologija nau~nog rada, ~ime se
vr{i osposobqavawe studenata u ovoj oblasti), nau~no-istra`iva~kom (centar finalizuje
nau~no-istra`iva~ke programe koji se odvijaju na Departmanu) i komercijalne (vr{i
komercijalne usluge raznim privrednim i administrativno-pravnim subjektima).
4. U okviru organizacijskih oblika nastave, osim klasi~nih direktnih oblika
nastave, primewuju se i indirekti oblici: individualni, rad u tandemu, grupni, timski
rad, programirana nastava i dr.
5. Modernizacija nastavnih metoda, pre svega, u tom smislu da se forsira {to
raznovrsniji metodski postupak, koji sam po sebi pobu|uje boqu motivaciju ne samo
studenata, ve} i asistenata i stvara boqe uslove za obimnijim savla|ivawem gradiva u toku
same nastave.

ЗАКЉУЧАК
Ovaj rad ukazuje na nastojawa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Prirodno-matemati~kog fakulteta u Novom Sadu da svojom otvoreno{}u i prijem~ivo{}u
prema svetskim novinama u oblasti univerzitetskog obrazovawa turisti~kih stru~waka,
prihvati i realizuje pozitivna evropska i svetska iskustva. Treba svakako ista}i da je
PMF u Novom Sadu, a samim tim i ovaj Departman me|u prvima usvojio i potpisao
Bolowsku deklaraciju.
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ОБРАЗЛОЖЕЊА ПОЖЕЉНОГ МОДЕЛА ДИДАКТИЧКЕ
АПАРАТУРЕ У УНИВЕРЗИТЕТСКИМ УЏБЕНИЦИМА
ГЕОГРАФИЈЕ
Jovan Romeli}, Kristina Pavlica
Prirodno-matemati~ki fakultet, Novi Sad
Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
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ABSTRACT
ROMELIĆ, J., Kristina PAVLICA: EXPLANTATION OF SUITABLE MODEL OF DIDACTIC
MEANS IN THE UNIVERSITY MANUALS OF GEOGRAPHY. Skup, 1: Savremena univerzitetska nastava,
Zbornik radova naučno-stručnog skupa, Trebinje, novembar 2003. 151-159, Banja Luka, 2004. [Faculty of
Natural Sciences and Mathematics, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 3 Dositeja
Obradovića square, 21000 Novi Sad]
In the contemporary Geography teaching, a textbook represents not only the most important means of
information, but it also becomes more open towards the learner and enables him/her to solve problems and
learn scientific truths by applying scientific methods of thinking. According to this, the textbook stops to be
treated only as a source of knowledge, what is more its role of the both source and transmitter of knowledge is
emphasized. The former university textbooks consisted of basic text which presented the subject matter. As
the role of the transmitter of knowledge emerged, the text was shortened and didactical apparatus was
introduced. Didactical apparatus consisted of instructions and additional expressive means which being in
functional relationship with the basic text contributed to better understanding and acquiring the text.
Furthermore, giving the working character to the textbook, they created conditions for more effective and
economic self-study. Such role of the textbook has been achieved at some faculties, whereas, as perceived, at
geographical faculties creation of the textbooks with this concept has been extremely rare.
In this paper, special attention was paid to the structure and function of didactical apparatus in
Geography university textbooks, since it contributes most to the role of knowledge transmitter.
Keywords: teaching, university textbook, didactical apparatus.

SA@ETAK
U radu su na osnovu dosada{wih saznawa i istra`ivawa autora iznete i obrazlo`ene
tvrdwe da savremeni uxbenik u univerzitetskoj nastavi geografije ne treba da bude samo izvor
znawa, ve} i dobije ulogu prenosnika znawa. Zato on ne sadr`i samo osnovni tekst kojim se izla`e
gradivo, ve} i sredstva koja imaju ulogu prenosnika znawa. Ova sredstva se nalaze u funkciji teksta
i ~ine - didakti~ku aparaturu uxbenika. U radu su obrazlo`ena struktura i funkcija razli~itih
izra`ajnih sredstava koje sadr`i didakti~ka aparatura. Ona su specifi~na u nastavi geografije,
jer se radi o predmetu koji imaju svoje metodolo{ke i metodi~ke specifi~nosti.
Kqu~ne re~i: univerzitetski uxbenik geografije, didakti~ka aparatura, izvor znawa,
prenosnik znawa.

УВОД
U savremenoj nastavi geografije, uxbenik predstavqa ne samo najva`nije sredstvo
informacije, ve} postaje sve otvoreniji prema subjektu koji u~i i omogu}ava mu da
primewuju}i nau~ne metode mi{qewa re{i saznajne probleme i upozna nau~ne istine. U
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skladu s tim, uxbenik sve vi{e prestaje da se tretira samo kao izvor znawa, ve} se
insistira na wegovoj ulozi istovremenog izvora i prenosnika znawa. Univerzitetski
uxbenik je ranije sadr`avao samo osnovni tekst koji je izlagao gradivo. Sa preuzimawem
uloge prenosnika znawa, dolazi do smawivawa ovog teksta i uno{ewa didakti~ke
aparature. Ona sadr`i instruktivna i dopunska izra`ajna sredstva koja, nalaze}i se u
funkcionalnoj vezi sa osnovnim tekstom, doprinose boqem razumevawu i usvajawu istog, i,
daju}i radni karakter uxbeniku, stvaraju uslove za efikasniji i ekonomi~niji samostalan
rad studenta. Takva wegova uloga je realizovana na pojedinim fakultetima, dok, s druge
strane, kako je uo~eno na geografskim fakultetima je stvarawe uxbenika prema takvoj
koncepciji vrlo retka.
U ovom radu, posve}ena je pa`wa strukturi i funkciji didakti~ke aparature u
univerzitetskim uxbenicima geografije, budu}i da ova aparatura, kako je pomenuto,
najvi{e doprinosi da uxbenik dobije i ulogu prenosnika znawa.

СТРУКТУРА ДИДАКТИЧКЕ АПАРАТУРЕ
Sadr`aj didakti~ke aparature
Prvi uslov da aparatura ostvari pomenutu funkciju je da se weni elementi sastoje iz
adekvatnih izra`ajnih sredstava koji }e joj davati mogu}nost da, shodno pripadnosti
odre|enom `anru, anga`uje razli~ite mogu}nosti studenata. Zato mo`emo sve jedinice
aparature, prema `anrovskoj pripadnosti, svrstati u slede}e kategorije:
- tekstualna sredstva
- tekstualno-ilustrativna sredstva
- ilustrativna sredstva i
- tipografska sredstva.
U tekstualna sredstva ubrajamo elemente didakti~ke aparature koji poseduju
svojstvo da su izra`ene re~ima, a ne na neki drugi na~in. Dele se na:
1) Tekstualne naloge, koji ~ine onaj deo teksta koji se odnosi na davawe naloga za
izvo|ewe nekih operacija, zadataka (prakti~nih, verbalnih), pitawa i sl.
2) Dopunske tekstove, u koje spadaju: zakqu~ci, rezimei, zanimqivosti, pregled
literature, re~nik i sl.
U tekstualno-ilustrativna sredstva spadaju oni elementi koji vr{e funkciju
op{tewa pomo}u ilustracije i re~i koje se uz wu nalaze i ne samo da je imenuju, ve} je i
detaqnije obja{wavaju. Wih mo`emo podeliti na sredstva slede}ih tipova i podtipova:
1) Tekstualno-ilustrativni nalozi koji ~ine kombinaciju ilustracije, teksta koji
daje obja{wewa u vezi sa ilustracijom i naloga koji, na osnovu ilustracija i
obja{wavaju}eg teksta, upu}uje na izvo|ewe operacije i sl.
a) Prosti tekstualno-ilustrativni nalozi obuhvataju obja{wavaju}i tekst, nalog
i jednu ilustraciju u uxbeniku.
b) Slo`eni tekstualno-ilustrativni nalozi sastoji se iz obja{wavaju}eg teksta,
naloga i vi{e ilustracija u uxbeniku.
2) Dopunska tekstualno-ilustrativna sredstva slu`e kao dopuna osnovnog teksta
kako bi se kombinacijom ilustracije i wenog neposrednog, od osnovnog teksta
jasno razgrani~enog obja{wewa, boqe objasnile informacije osnovnog teksta.
U ilustrativna sredstva spadaju oni simboli~ki sistemi koji su pratioci osnovnog
teksta. Dele se na ilustrativne naloge i dopunske ilustracije.
1) Ilustrativni nalozi upu}uju na izvo|ewe operacija pomo}u ilustracije, na
primer: "Pogledaj sliku i odgovori...". Mogu biti:
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a) Prosti ilustrativni nalozi koji sadr`e jednu ilustraciju sa tekstualnim
nalogom koji upu}uje na izvo|ewe operacija.
b) Slo`eni ilustrativni nalozi, sadr`e vi{e ilustracija, dok broj pomo}nih
tekstualnih naloga kao i kod prethodnih naloga nije merodavan.
2) Dopunske ilustracije slu`e kao dopuna osnovnog teksta kako bi boqe objasnile
wegovu informaciju.
U tipografska sredstva spadaju razli~ite vrste slova, boja i sl. Imaju za zadatak da
izdvoje, naglase delove osnovnog teksta, didakti~ke aparature i drugih elemenata kako bi
se upadqivije razgrani~ile i uo~ile wihove funkcije.
Didakti~ko oblikovawe aparature
Na~ini didakti~kog oblikovawa uxbenika i uloga aparature s tim u vezi razvijali
su se uporedo sa razvojem didakti~ke teorije, pa se, prema tome, u oblikovawu ove
komponente uxbenika, moraju uzeti u obzir na~ela savremene didaktike i metodike
univerzitetske i nastave geografije uop{te.
Prema tome, aparatura bi u savremenim uxbenicima geografije, didakti~ki
posmatrano, morala biti razvrstana u slede}e celine:
1. Uvo|ewe studenta u nastavnu celinu
2. Izlagawe sadr`aja
3. Ve`bawe aktivnosti
4. Ponavqawe nastavnih sadr`aja
1. Uvo|ewe studenta u nastavnu celinu. Ovaj deo se nalazi na po~etku nastavne
jedinice i dat je u vidu naloga usmerenih na ponavqawe ranije obra|enog gradiva {to je
neophodan uslov za boqe razumevawe nove nastavno-nau~ne celine; tematske karte
prostorno-geografske celine koja se obra|uje; geografske zanimqivosti koje imaju
iskqu~ivo motivacioni zna~aj, itd.
2. Izlagawe sadr`aja. Ovde spadaju svi elementi aparature koji su dati u osnovnom
tekstu.
3. Ve`bawe aktivnosti. - Obuhvata pitawa i zadatke usmerene na uve`bavawe
kartografskih ve{tina, izrada reqefnih modela, itd.
4. Ponavwawe nastavnih sadr`aja. - Pitawa i zadaci na kraju osnovnog teksta
orijentisani na doslovno ili produktivno ponavqawe sadr`aja osnovnog teksta.

ФУНКЦИЈА ДИДАКТИЧКЕ АПАРАТУРЕ
Uloga aparature u pove}avawu efikasnosti samostalnog u~ewa
Do sada navedene karekteristike didakti~ke aparature predstavqaju samo jednu
stranu wenog po`eqnog na~ina struktuirawa i funkcionisawa u uxbeniku. Druga strana
pru`a mogu}nost efikasnijeg prenosa informacija osnovnog teksta prema studentu, ~ime
stvara uslove za wegov uspe{niji samostalan rad sa uxbenikom. Ako bismo konkretizovali
ovu funkciju aparature, mogli bismo ista}i da se procena stepena wenog ostvarivawa
mo`e vr{iti na osnovu ispuwavawa slede}ih zadataka:
1. da olak{ava u~ewe i razumevawe gradiva;
• isticawe osnovnih geografskih pojmova i ideja u osnovnom tekstu,
• stvarawe jasnog osnovnog plana sadr`aja osnovnog teksta,
• prerada geografske gra|e sa razli~itih stanovi{ta,
• povezivawe sa ranije obra|enim sadr`ajima;
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2. da doprinosi postizawu ekonomije u vremenu potrebnom da se nau~i gradivo;
3. da uvodi postupke koji ote`avaju zaboravqawe;
4. da stvara dobre psiholo{ke uslove za uspe{no u~ewe.
Uloga aparature u olak{avawu u~ewa i razumevawu gradiva
Ova uloga se ostvaruje na slede}i na~in:
- isticawe osnovnih geografskih pojmova i ideja u osnovnom tekstu;
- stvarawe jasnog i osnovnog plana sadr`aja eksplikativnog (osnovnog) teksta;
- prerada geografske gra|e sa razli~itog stanovi{ta i
- povezivawe starog i novog gradiva.
Isticawe osnovnih geografskih pojmova i ideja u osnovnom tekstu
Neophodni po~etni uslov za efikasnije u~ewe i razumevawe geografskih sadr`aja je
stvarawe mogu}osti da op{ta orijentacija u prezentiranom materijalu prethodi u~ewu
pojedinosti. Ako pojedine komponente aparature dovoqno isti~u osnovne geografske
pojmove i ideje u osnovnom tekstu, student }e lak{e stvoriti kostur sadr`aja koji u~i.
Takav kostur je neophodan uslov za boqu i lak{u orijentaciju u sadr`ajima osnovnog
teksta. Ostvarivawe ove funkcije u okviru didakti~ke aparature je prvenstveno nameweno
tipografskim sredstvima (masni i polumasni slog, odnosno "bold", kurziv ili "italik",
bojene okvirne linije i povr{ine-markirawe) i zakqu~ak ili rezime.
Stvarawe osnovnog plana sadr`aja eksplikativnog teksta
Zadatak pojedinih komponenata didakti~ke aparature je da pomognu studentima da
jasno uo~e strukturu {eme, a time i logi~ki sled i povezanost pojedinih komponenata i
wihovih me|uveza u geografskoj sredini. Ovu funkciju u uxbeniku vr{e zakqu~ak, ili
rezime i nalozi koji se nalaze na kraju osnovnog teksta i po svojoj didakti~koj nameni
usmereni su na ponavqawe i uve`bavawe sadr`aja osnovnog teksta.
Povezivawe starog i novog gradiva
Olak{ano sticawe novih geografskih znawa mo`e se vr{iti na osnovu onih pojmova
i razumevawa kojima studenti treba prethodno da raspola`u. Da bi bilo mogu}no stvoriti
nove saznajne strukture, aparaturom se mora insistirati na uspostavwawu veza izme|u ve}
formiranih struktura i novog gradiva. Ovu funkciju vr{e nalozi (naj~e{}e tekstualni)
koji se obi~no nalaze na po~etku nastavnih jedinica. Uslovno }emo ih nazvati
retroaktivnim nalozima. Oni postavqaju zahteve za obnavqawe ranije usvojenih znawa, na
koja se nadovezuju novi sadr`aji. Takvi nalozi imaju ne samo funkciju stvarawa uslova
transfera znawa radi boqeg razumevawa gradiva, ve} i ulogu upore|ivawa i
razgrani~avawa sli~nih sadr`aja i spre~avawa retrooaktivne inhibicije.
Postizawe ekonomije u vremenu potrebnom da se nau~i gradivo
Neophodnost ostvarivawa ove funkcije aparature proisti~e iz ~iwenice da je
racionalizacija i ekonomisawe vremenom utro{enim za u~ewe jedan od kriterijuma
efikasnosti u~ewa. Osim toga, postoji op{ti zahtev da se u nastavi postigne {to ve}i
stepen racionalizacije u pogledu raspolo`ivog vremena i snaga i napora jednog studenta.
Prema tome, kori{}ewe tekstualnih naloga i ilustracija pri u~ewu treba da spre~i
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rasipawe vremena na prosto akumulirawe znawa, a time i na polovi~nost, ve} svim ranije
navedenim prednostima ovi elementi treba da doprinesu ve}oj racionalizaciji i
sistemati~nosti u usvajawu sadr`aja.
Du`e pam}ewe usvojenih nastavnih sadr`aja
Didakti~ka aparatura, struktuirana na ranije pomenuti na~in, treba da vodi ka
osmi{qavawu sadr`aja, a osmi{qeniji sadr`aji se zaboravqaju sporije nego
neorganizovani. Slo`eniji nalozi tra`e od studenata da uvi|aju odnose me|u geografskim
pojavama i procesima. Ako je student u stawu da sam otkriva odnose i izvr{i uop{tavawe,
onda je u boqoj poziciji kada treba da izvr{i transfer tako obra|enog gradiva na
re{avawe novih problema. Sve navedene mogu}nosti aparature mogu doprineti du`em
pam}ewu gradiva jedino ako se adekvatno koriste. Svakako da je tu najpresudniji
kontinuiran i strpwiv rad studenta kroz celokupan period {kolovawa.
Stvarawe psiholo{kih uslova za uspe{no u~ewe
Didakti~ka aparatura treba, radi poboq{awa efikasnosti u~ewa, da pobudi
motivaciju za obradom sadr`aja i time stvori uslove za ve}u koncentraciju pa`we
studenata.
Ostvarivawe motivacione uloge pojedinih komponenata aparature posti`e se
bu|ewem i razvijawem interesa za obradom geografskog sadr`aja. Bu|ewe interesovawa je
neophodno zbog ~iwenice da se interesi mogu svesti na poja~anu pa`wu. Interesovawe
usmerava sve svrsishodne psihi~ke procese (pa`wu, percepciju, pam}ewe, mi{qewe).
Komponente aparature, naro~ito tipa naloga, postavqaju zahteve za ego-ukwu~ewem onoga
koji u~i. Ovo ukqu~ewe je utoliko ve}e, ukoliko se nalozima nastoji da se kod subjekta
neguje proces direkcije mi{qewa u re{avawu zadataka i podsticawu za tragawem.
Koncentracija se javqa kada se interesovawe i napor udru`e radi postizawa nekog ciqa.
Svestan, usmeren napor poja~ava utiske i poma`e da se ovi pove`u sa ranije ste~enim
znawem i iskustvom.
Empirijskim istra`ivawem utvrdili smo da se ova funkcija najboqe ostvaruje:
izvodima iz drugih izvora, dopunskim ilustracijama i uvodnim delovima lekcija koji
sadr`e izra`ajna sredstva tipa naloga.

УЏБЕНИК КАО СРЕДСТВО СТВАРАЊА И РАЗРЕШАВАЊА
ПРОБЛЕМСКИХ СИТУАЦИЈА
Pitawa i zadaci, tipa naloga, nameweni stvarawu geografskih problema
Re{avawe pravilno doziranih problema, koje sadr`e i postavqaju uxbenik
omogu}ava razvijawe prostornog, geografskog mi{qewa, uz, za ovu nauku vrlo bitnog,
gotovo sudbinskog logi~kog mi{qewa na ra~un pam}ewa i formalisti~kog mi{qewa, koje
u uslovima razvijenog bogatog informacionog sistema postaje sekundarno. U naloge
problemskog karaktera svrstani su zahtevi za re{avawem problema koji u sebe ukqu~uju
primenu postupaka koji pripadaju kategoriji operacija logi~kog misaonog aparata i nau~ne
metodologije. U wih su ukqu~eni analiza, sinteza, apstrakcija, konkretizacija, itd. Prema
tome, da bi problemski zadaci ostvarili ovakve svoje mogu}nosti treba da postavqaju
zahteve koji pripadaju saznajnom nivou transformacije: izvo|ewe pretpostavki, bitnih
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obele`ja, zakqu~aka, formirawe celovitih sistema; konkretizacija uop{tenog u novim
situacijama, dono{ewe vrednih sudova i sl.
Prilikom konstruisawa zadataka (naloga) problemskog karaktera usmerenih na
analizu, odnosno kori{}ewa geografske karte, potrebno je, razume se ukqu~iti komponente
koje se odnose na tuma~ewe produktivne sadr`ine: relacije, strukture, intenzitet;
rejonizacija; pravila, zakonitosti; izrada karte na osnovu postoje}e itd.
Ovako koncipirana problemska izra`ajna sredstva u uxbeniku, studenti, bilo
samostalno ili u saradwi sa asistentom, mogu da koriste u obliku dva alternativna
opredeqewa:
- pri razja{wavawu dela nastavne jedinice ili
- kao deo segmenta jedne mikroceline.
Vrste problemskih naloga prema izvoru problemnosti i wihove karakteristike
Analiziraju}i problemske zadatke u uxbenicima iz geografije, do{li smo do
zakqu~ka da se, prema izvoru problemnosti, mogu svrstati u nekoliko kategorija, koje je
formulisao Rai~kovi} (1977), na osnovu prou~avawa geografskih problema uop{te:
1) Ni`i stepen obuhvata izvor problemnosti u pojavama koje se mogu posmatrati,
odnosno neposredno do`ivqavati u lokalnoj sredini. Primer: problem veza za utvr|ivawe
veze obla~nosti i padavina, klime i vegetacije.
2) Vi{i stepen ima izvor problemnosti u pojavama koje se mogu vizuelno uo~avati
na geografskoj karti. Primer: problem kojim se re{ava veza izme|u nagiba terena i
oticawa vode, gde su reqef i oticawe vizuelno dostupni posredstvom karte.
3) Slo`eniji problemi imaju vizualno dostupnu samo jednu pojavu (uzrok ili
posledicu). Druga komponenta se otkriva na osnovu re{avawa problema.
4) Mnogo slo`eniji problemi su takvog karaktera da uzrok ili posledica imaju
minimalnu vizuelnu dostupnost. Su{tina problema je u tome da se na osnovu jednog uzroka
mo`e otkriti vi{e posledica i obratno. Primer: Srbija i Crna Gora su prete`no
planinskog karaktera. Otkriti posledice toga.
5) Najslo`eniji problemi zahtevaju poznavawe op{tih geografskih zakonitosti, kao
{to su, na primer, zakoni integralnosti, ritmi~nosti, zonalnosti, itd. Primer: Objasiti
slede}e dve pojave - a) Granica tundri je ni`a u Aziji nego u Evropi. b) U Zapadnoj Evropi
su listopadne {ume, u Isto~noj Evrpi su stepe, u Aziji - tajge, na istoj geografskoj {irini.
Pored klasi~nog, jednostranog postavqawa problema mogu}no je konstruisati
sadr`aj koji }e biti namewen studentima svih nivoa mogu}nosti, s tim {to bi bio
diferenciran u tom smislu da wegovo re{avawe ukqu~uje, na primer, dve alternative:
a) re{iti problem na osnovu materijala koji je dat u uxbeniku i sopstvenog
predznawa;
b) ako student ne mo`e da re{i problem, u dodatnoj formulaciji upozoren je na
ilustrativni, tekstualno-ilustrativni ili sli~an materijal van uxbenika ili
radne sveske.
Osim toga, pri konstruisawu problemskih zadataka, mogu}no je koristiti vi{e
vrsta izra`ajnih sredstava, kako je to navedeno u odeqku o didakti~koj aparaturi uxbenika
i wenoj podeli prema vrsti upotrebqenih izra`ajnih sredstava, odnosno `anru
(tekstualni problemski zadaci, prosti ili slo`eni tekstualno-ilustrativni i prosti ili
slo`eni ilustrativni problemski zadaci).
Ukoliko problemski zadaci pripadaju domenu slo`enijih `anrovskih kategorija,
utoliko se koriste mogu}nosti kompleksnijeg i potpunijeg ispoqavawa izra`ajnih
mogu}nosti pitawa nastave. Tako se studentima pru`a mogu}nost da ne samo br`e prelaze
pojedine faze u re{avawu problema, ve} se ostvaruje i princip ekonomije i
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racionalizacije. Studenti se navikavaju da u re{avawu problemskih situacija koriste
slo`enija informaciona sredstva. Zbog ve}eg prisustva ilustrativnog materijala, s
obzirom na ~iwenicu da ve}i deo studenata pripada vizuelnom tipu, pru`a se mogu}nost i
boqeg upam}ivawa faza i postupaka, odnosno primewenih metoda i tehnika u re{avawu
problema, kao i boqe zapam}ivawe geografskih ~iwenica, sudova, zakqu~aka i zakonitosti
do kojih se do{lo pri razre{avawu problemskih situacija. Osim toga, slo`enijim i
raznovrsnijim izra`ajnim sredstvima problem se boqe razre{ava, jer ga ona potpunije
obja{wavaju, konkretizuju i pribli`avaju studentu, ~ak i onu vrstu koja zahteva boqe
poznavawe op{tih geografskih zakonitosti.

ГЕОГРАФСКА КАРТА КАО САСТАВНИ ДЕО ДИДАКТИЧКЕ АПАРАТУРЕ
Udeo aparature u ovladavawu sistemom kartografskih ve{tina i navika
Usavr{avawe ve{tina kori{}ewa svih vrsta geografskih karata je jedan od
osnovnih, glavnih ili uzgrednih zadataka geografskih disciplina na fakultetu.
Geografska karta ima veliki zna~aj u konkretizaciji, produbqavawu i primeni
geografskih znawa. Produbqavawe geografskih sadr`aja uz pomo} karte je utoliko ve}e
ukoliko se vr{i analiza oba vida wene sadr`ine - eksponirane; eduktivne i produktivne.
Sama aparatura sadr`ajem svojih naloga, koji upu}uju na kori{}ewe karte treba da
ispuwava takav uslov.
Tematske karte kao sastavni deo aparature
Prema karakteru sadr`aja tematske karte mogu u didakti~koj aparaturi biti
zastupqene kao:
- analiti~ke,
- sintezne i
- kompleksne.
1) Analiti~ke karte ~ine vrstu karata koje su sastavqane na osnovu opa`awa ili
merewa stawa nekih pojava bez prethodnih uop{tavawa ili obrade (karta ekspozicije
reqefa).
2) Sintezne karte su slo`enije jer se wihova sadr`ina sastavqa na osnovu rezultata
dobijenih analiti~kim putem (karta toplih i hladnih ekspozicija reqefa).
3) Kompleksne karte odra`avaju sveokupnost stawa razli~itih, ali tematski vezanih
pojava (na primer karta klime).
Tematske karte se prema tematici sadr`aja mogu pojavqivati uz osnovni tekst kao:
- fizi~ko-geografske,
- socio-geografske i
- tehni~ke.
Fizi~ko-geografske karte sadr`e elemente koje predstavqaju prirodne pojave. Mogu
biti: geolo{ke, klimatske, biogeografske, pedolo{ke i sl.
Socio-geografske karte sadr`e elemente koji predstavqaju dru{tvene pojave. Dele se
na: ekonomske, karte stanovni{tva, politi~ke itd.
Tehni~ke karte su konstruisane tako da se iskqu~ivo koriste u prakti~ne svrhe:
vojne karte, karte tehni~kih sistema, auto-karte i sl.
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Zastupqenost sadr`ine karte prema intezitetu interpretacije
Pri upotrebi karte u uxbeniku, mo`e se tekstualnim delom zahtevati od studenta da
vr{i odre|ene zadatke zalaze}i u dva oblika sadr`ine karte:
1) Eksponirana sadr`ina
2) Imanentna sadr`ina
1) Eksponirana sadr`ina predstavqa prvi, najlak{i stepen interpretacije karte,
jer je konkretno, neposredno i vizuelno izra`ena primenom odgovaraju}eg kartografskog
metoda.
2) Imanentna sadr`ina je slo`enija jer ~ini unutra{we svojstvo eksponirane
sadr`ine. Deli se na:
- eduktivnu i
- produktivnu sadr`inu
a) Eduktivna sadr`ina obuhvata unutra{we ~inioce, elemente, veli~ine,
kvantitativne pokazatewe predmeta i pojava.
b) Produktivna sadr`ina se otkriva nau~nim zakqu~ivawem, zbog ~ega predstavqa
novostvorenu kartografsku sadr`inu u specifi~nom kartografskom procesu saznawa
kartografske stvarnosti prostora kao dinami~kog i slo`enog sistema.
Primer pojedinih kategorija sadr`ine karte koja mo`e ~initi sastavni deo
didakti~ke aparature, mo`emo predstaviti primerom karte broja stanovnika koja je ra|ena
metodom ta~aka.
1) Eksponirana sadr`ina
- broj stanovnika po ta~kama na karti,
- raznolikost razme{taja stanovni{tva, izra`ena rasporedom ta~aka.
Imanentna sadr`ina
a) eduktivna sadr`ina
- broj stanovnika na odre|enoj povr{ini,
- gustina naseqenosti na datoj povr{ini.
b) produktivna sadr`ina
- izdvajawe zona razli~ite naseqenosti;
- sastavqawe novih karata; gustine naseqenosti po zonama pribli`no ujedna~ene
naseqenosti; izoritmi~ka karta razme{taja stanovni{tva;
- analiza razli~ite naseqenosti po zonama u vezi ~inilaca koji to uslovqavaju.
(Ikonovi}, 1993, 115-119)

ЗАКЉУЧАК
Ovaj rad predstavqa poku{aj da se univerzitetski uxbenik geografije zasnuje na
didakti~kim principima i na~elima, bez obrira na shvatawe da je student svojim
opredeqewem ka studijama geografije dovoqno motivisan i da nije potrebno da se
motivaciona komponenta ukqu~uje u neke vidove nastavne tehnologije.
Uspe{nost studirawa bez obzira na pretpostavku da motivacioni aspekt treba sam
student da neguje, u znatnoj meri zavisi od adekvatne organizacije nastave, odnosno nastave
tehnologije, u okviru koje uxbenik ima vrlo bitnu ulogu, iako pripada nivou tzv. ni`e
tehnologije.
U tom smislu on treba da sadr`i didakti~ku aparaturu. Ona sadr`i instruktivna i
dopunska izra`ajna sredstva koja, nalaze}i se u funkcionalnoj vezi sa osnovnim tekstom,
doprinose boqem razumevawu i usvajawu gradiva, i, daju}i radni karakter uxbeniku,
stvaraju uslove za efikasniji i ekonomi~niji samostalan rad studenta.
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Osvrt na model po`eqnog uxbenika, odnosno didakti~ke aparature je potreban i
zbog toga {to se u na{im univerzitetskim uxbenicima geografije neopravdano
izostavqaju.
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САЖЕТАК
Kqu~ne re~i: stav, osobine nastavnika, u~enici, polne razlike, socijalno-statusne
karakteristike, op{ti uspeh i ocena iz fizi~kog vaspitawa.

Ovim istra`ivawem obuhva}eno je 150 u~enika osmog razreda iz dve osnovne ~kole u
Bijeqini, tokom {kolske 2000/01. godine.

ЦИЉ
ovog istra`ivawa bio je da se utvrdi kakav stav imaju u~enici zavr{nog razreda
osnovne {kole prema osobinama nastavnika fizi~kog vaspitawa u zavisnosti od wihove
polne pripadnosti, socijalno- statusnih karakteristika, op{teg uspeha iz prethodnog
razreda i ocene iz fizi~kog vaspitawa.
Prikupqawe podataka obavqeno je u formi upitnika tehnikom skalirawa (na
petostepenoj skali Likertovog tipa). Skala za procenu osobina nastavnika sadr`i 18
reprezentativnih osobina koje bi nastavnik fizi~kog vaspitawa trebalo da poseduje.
Statisti~ka obrada podataka i provera hipoteza ostvarena je putem analize varijanse
(ANOVA).
Na osnovu analize rezultata mo`e se zakqu~iti da postoje statisti~ki zna~ajne
razlike u stavovima u~enika VIII razreda prema pojedinim osobinama nastavnika fizi~kog
vaspitawa.
U vaspitno-obrazovnom radu funkcija nastavnika iziskuje ne samo stru~nu spremu
nego i zahteva odgovaraju}e teorijsko i prakti~no pedago{ko obrazovawe i odgovaraju}i
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nivo poznavawa psihologije. Uloga nastavnika u procesu u~ewa, socijalizacije i
pona{awa, unapre|ivawa i humanizacije odnosa na relaciji vaspita~-vaspitanik je
neosporna. U toku vaspitno-obrazovnog rada neophodno je da nastavnik poznaje zakonitosti
procesa u~ewa, da poznaje u~enike i osnovne karakteristike wihovog razvoja, da je sposoban
da potakne interes i motivi{e u~enike, da otklawa te{ko}e u u~ewu i sl.
Op{ta kultura, stru~na spremnost i poznavawe pedago{ko-psiholo{kih
zakonitosti, su osnov nastavni~kog poziva. U skladu sa tim , zna~ajnu funkciju u vaspitnoobrazovnom procesu ima i nastavnik fizi~kog vaspitawa, a posebno u ostvarivawu op{tih
ciqeva i zadataka vaspitawa i obrazovawa.
Problem ovog istra`ivawa je ispitivawe stavova u~enika VIII razreda prema
osobinama nastavnika fizi~kog vaspitawa.
Osnovni ciq je utvrditi koje su osobine po`eqne , a koje mawe po`eqne kod
nastavnika fizi~kog vaspitawa po mi{qewu u~enika zavr{nih razreda dve osnovne {kole
u Bijeqini.
Generalna hipoteza je da stavovi u~enika spadaju u sistem vrednosti kroz koji se
posmatraju i potencijalno koriguju osobine nastavnika fizi~kog vaspitawa. Radne
hipoteze su:
H1 -Ne postoje statisti~ki zna~ajne razlike u stavovima de~aka i devoj~ica u odnosu
na procewivane osobine li~nosti nastavnika fizi~kog vaspitawa,
H2 -Razli~ita socijalno-statusna obele`ja porodice ne uti~u na stvarawe razlike u
stavovima u~enika prema osobinama nastavnika fizi~kog vaspitawa,
H3 -Ne postoji statisti~ki zna~ajna razlika u stavovima u~enika razli~itog op{teg
uspeha prema osobinama nastavnika fizi~kog vaspitawa,
H4 -Ne postoji statisti~ki zna~ajna razlika me|u u~enicima koji imaju razli~ite
ocene iz predmeta fizi~kog vaspitawa i wihovih stavova prema osobinama
li~nosti nastavnika fizi~kog vaspitawa.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Po~etkom 2000/01. god. izvr{eno je anonimno anketirawe 150 u~enika osmog razreda
dve osnovne {kole u Bijeqini. Anketirawem je obuhva}eno 75 de~aka i 75 devoj~ica.
U~enicima je ponu|en upitnik koji pored podataka o polu, socijalnom statusu, uspehu iz
prethotnog razreda i ocena iz fizi~kog vaspitawa sadr`i i 18 reprezentativnih osobina
nastavnika. Podaci dobijeni preko petostepene skale Likertovog tipa predstavqaju
empirijsku gra|u i omogu}avaju pouzdano izvo|ewe generalizacija.
U ciqu utvr|ivawa statisti~kih razlika izme|u svake varijable kori{}ena je
univarijantna metoda varijanse - ANOVA, odnosno testirane su razlike aritmeti~kih
sredina preko F-testa. Statisti~ka zna~ajnost utvr|ena je na nivoima 5% i 1% gre{ke u
zakqu~ivawu.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
U ispitivawu je zastupqen podjednak broj de~aka i devoj~ica, a rezultati analize
varijanse upu}uju da u izvesnom broju varijabli postoje statisti~ki zna~ajne razlike me|u
wihovim stavovima. Devoj~ice su u proceni kondicije nastavnika preferirale odgovor
'uvek' (n=29), dok su kod de~aka zna~ajno zastupqeni odgovori 'retko' (n=17) i 'nikad' (n=18).
To pokazuje da su devoj~ice stro`ije i zahtevnije u proceni kondicije nastavnika.
Nivo zna~ajnosti razlike u proceni kondicije nastavnika od strane de~aka i
devoj~ica doprinosi zakqu~ku da se hipoteza H1 odbacuje na nivou 0,01.
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U proceni skromnosti nastavnika najve}i broj de~aka (n=46) smatra da nastavnik
'uvek' treba da bude takav, dok su odgovori devoj~ica ravnomernije podeqeni po
kategorijama. Nivo zna~ajnosti razlike me|u wima iznosi p=0,059, te se sa 95% sigurnosti
odbacuje H1.
U proceni pravednosti nastavnika oba pola u~enika preferiraju odgovor 'uvek', ali
je kod de~aka ipak u~estaliji, {to pokazuje i nivo zna~ajnosti p=0,04.
U skladu sa procenom prethodne osobine nastavnika (pravednost) de~aci ve}inom
smatraju da nastavnik u svom vaspitno-obrazovnom radu treba da bude dosledan. Razlika, u
odnosu na devoj~ice, pri takvom stavu je zna~ajna na nivou p=0,017 i doprinosi da se
hipoteza H1 odbaci sa 95% sigurnosti o postojawu razlika. De~aci zahtevaju ve}u
doslednost nastavnika.
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Varijabla socijalnog statusa porodice u~enika nije bila podjednako broj~ano
zastupqena:
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broj ucenika

broj ucenika

Na osnovu analize varijanse zapa`ene su zna~ajne razlike u pogledu stavova u~enika
razli~itog socijalnog statusa u proceni pojedinih osobina nastavnika. Ove razlike su se
pokazale zna~ajnim na oba nivoa zna~ajnosti za pojedine osobine.
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Histogram 3 : Procena entuzijazma nastavnika

Statisti~ki zna~ajna razlika na nivou 0,01 ukazuje da se u~enici razli~itog
socijalnog porekla me|usobno razlikuju u proceni osobine entuzijazma nastavnika. Kod
u~enika ~iji su roditeqi slu`benici, dominira odgovor 'retko', dok kod onih ~iji su
roditeqi profesori ili lekari preovladava odgovor 'povremeno'. Bez obzira na visok nivo
statisti~ke zna~ajnosti, dobijen nivo zna~ajnosti treba uzeti sa rezervom, jer je broj
u~enika u kategorijama ove varijable neuskla|en.
Dru{tvenost nastavnika nije u svim socijalnim kategorijama dominantno
procewena odgovorom 'uvek'. Najve}i broj u~enika prve kategorije (rod. zemqoradnici),
smatra da nastavnikova dru{tvenost mo`e biti 'povremena', dok su u~enici tre}e grupe
(rod. slu`benici) gotovo uskla|eni u proceni da nastavnik 'uvek' ili '~esto' bude dru{tven.
Ova razlika me|u grupama je statisti~ki zna~ajna na nivou 0,01 i na tom nivou odbacujemo
H2.
U proceni pravednosti nastavnika u~enici gotovo svih grupa smatraju da nastavnik
'uvek' treba da bude takav. Zna~ajna razlika na nivou 0,01 posledica je razlike koja se javila
unutar svake grupe u preferenciji odgovora.
U proceni va`nosti na~ina izlagawa gradiva nastavnika postoje razlike me|u
grupama ispitanika razli~itog soc. statusa. Prve dve grupe u~enika smatraju da bi ono
obavezno trebalo da bude zanimqivo, dok druge dve grupe u~enika smatraju da to nije
presudna osobina dobrog nastavnika. Ova razlika se pokazala zna~ajnom na nivou 0,01, te se
na tom nivou odbacuje H2.
Uspeh u~enika se nije pokazala signifikantnom ni na jednom nivou zna~ajnosti, te
se hipoteza prihvata.
Ocena iz fizi~kog vaspitawa pokazala se statisti~ki zna~ajnom varijablom u
proceni osobina nastavnika fizi~kog vaspitawa, {to zna~i da je u zavisnosti od ocene iz
fizi~kog pojedina osobina razli~ito tretirana.Statisti~ka zna~ajnost razlike na nivou
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0,05 u proceni urednosti nastavnika govori u prilog razlike me|u grupama |aka koji imaju
razli~ite ocene iz fizi~kog vaspitawa. Dominacija odgovora 'uvek' u okviru svake grupe
govori o ve}em skladu me|u grupama nego unutar wih samih. Iako se nivo razlike pokazao
zna~ajnim za odbacivawe hipoteze (H1), dobijene rezultate zbog neuskla|enosti grupa treba
uzeti sa rezervom. U~enici koji imaju odli~nu ocenu smatraju da nastavnik 'uvek' ili '~esto'
treba da bude duhovit, dok su kod onih sa ocenom 3 i 4 podjednako zastupqeni svi odgovori
na skali. Ipak, nivo zna~ajnosti razlike me|u grupama ispitanika ove nezavisne varijable
govori u prilog odbacivawa hipoteze (H4). Na nivou 0,05 postoje razlike me|u u~enicima
kada je procena nastavnika u pitawu. U proceni zanimqivosti izlagawa gradiva
nastavnika, u~enici koji imaju ocenu 3 i 5 , uglavnom smatraju da je veoma va`no da
nastavnik 'uvek' zanimqivo izla`e gradivo, dok kod u~enika ocewenih ocenom 4 to nije
presudno. Razlika me|u grupama je statisti~ki zna~ajna na nivou 0,05 i na tom nivou
odbacujemo hipotezu.
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Histogram 4: Procena zanimqivosti izlagawa gradiva nastavnika
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ЗАКЉУЧАК
Na osnovu dobijenih rezultata mo`e se zakqu~iti da je procena po`eqnih osobina
nastavnika razli~ita u zavisnosti od pola u~enika, socijalnog statusa porodice i ocene
koju u~enici imaju iz fizi~kog vaspitawa. Kao veoma diskriminativne pokazale su se
slede}e osobine nastavnika: dru{tvenost, posedovawe kondicije, skromnost, entuzijazam,
pravednost, zanimqivost izlagawa. Mawe diskriminativne su marqivost, urednost i
duhovitost, a najmawe: svestran, inteligentan, po{ten, qubazan, prirodan, stru~an, dobar
predava~, {titi interese u~enika. Dobijeni podaci imaju prakti~nu vrednost u smislu
sagledavawa pojedinih osobina i pona{awa nastavnika fizi~kog vaspitawa, a samim tim i
korigovawu ili poja~avawu po`eqnih osobina , doprineli su boqoj saradwi sa u~enicima
i time efikasnijem preno{ewu znawa i ve{tina.
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In all the textbooks regarding theory and the methods of Kinesiology, as well as in all the curricula
involving the same matter, from the pre-elementary up to the University level, special attention is paid to the
correct body posture. However, due to the exceptional importance of our correct posture, to which special
attention has to be devoted, there are some certain periods in our lives that are extremely delicate to the
mentioned matter. Considering that fact, some special tasks at special body growth periods are being set, of
which the special importance has to be paid to the periods just before the elementary school and the one
between the age of 11 and 14, during the period of rapid growth, weight and body development in general.
Moreover, versatile exogenous and endogenous reasons such as: sudden extensive overloading, weakness of
ligaments and muscles, obesity, unhealthy life, hormones disorder, leed to big streching of ligaments
supporting normal feet position and as a consequence, certain problems may occur. Correct body posture is
significant for psychosomatic status of a person looking from more aspects. First of all, aesthetic component
of one's physical appearance is very important, especially during our normal growth and process of maturation
while one's personality has still been developing. Secondly, disturbed body posture unavoidably leads to
decreasing of functional ability that may have negative consequences on health and physical capacities of a
person and can also have far-reaching consequences.
However, disturbed or incorrect body posture does not appear suddenly, but gradually due to bad
habit of incorrect posture which again may occur as a result of different consequences and as time goes on,
can lead to structural changes on organs of movement that suffer far-reaching consequences.

САЖЕТАК
У свим уџбеницима теорије и методике физичког васпитања, као и у свим наставним плановима
и програмима физичког васпитања, од предшколског до универзитетског, правилном држању тијела се
посвећује посебна пажња. Међутим, поред универзалне важности правилног држања тијела коме треба
посветити дужну пажњу поједини узрасти су посебно осјетљиви, те се у том смислу и постављају
посебни задаци у појединим узрасним категоријама, а то је свакако период поласка у школу и период
наглог раста и развоја који се јавља између 11. и 14. године живота или нагло добијање у маси тијела.
Дакле, различити егзогени и ендогени узроци као што су: нагла велика оптерећења, слабост лигамената,
слабост мишића, гојазносг, неправилан начин живота, хормонални поремећаји, доводе до истезања
лигамената који држе правилан свод стопала и наступају проблеми. Правилно држање_тијела је веома
важно за психосоматски статус појединца и то са више аспеката. Као прво, веома је значајна естетска
компонента изгледа и то посебно у току раста и развоја и стварања идентитета личности. Друго,
нарушено држање тијела неминовно доводи до смањења функционалне способности која се негативно
одражава на здравствену и радну способност и има далекосежне последице. Међутим, нарушен
усправни статус или неправилно држање тијела не настаје одједанпут већ се у почетку ствара навика
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неправилпог држања тијела која може имати различите узроке, а временом прелази у стање које
доводи и до структуралних промјена на локомоторном апарату што оставља трајне последице.

ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА
Јововић, Марушић, Мијановић (1995) су на узорку од 511 испитаника старости 13
година из Подгорице и Никшића истраживали тјелесне деформитете ученика раног
адолесцентног доба. У оквиру истраживања један сегмент се односио на деформитете стопала,
гдје су аутори утврдили да се деформитети стопала (pes cavus) често срећу у овом узрасту. У
истраживању је коришћена метода плантографије, а израчунавање индекса равног стопала
извршено је на основу Чижинове методе. Добијени резултати указују да је већи проценат
спуштених стопала код дјечака (Л: 36%, Д: 38%) него код дјевојчица (Л: 25%, Д: 38%).
Разлике између отисака лијевог и десног стопала у оквиру субузорака су незнатне.
Испитаници имају различит степен спуштености стопала, у субузорку ученица од 61
испитанице, индекс 1-2 има 66%, индекс 2-3 посједује 8,2%, а индекс 3 има 24% испитаница.
У субузорку испитаника од 91 ученика спуштено стопало има 36% испитаника и то индекс 1-2
има 73, 6% испитаника, индекс 2-3 има 10,9%, индекс 3 има 15,3% испитаника.
Издубљено стопало (pes cavus) се јавља у малом проценту код испитиване популације
код дјечака 1,6% и дјевојчица 8,3%.
Крсмановић и сарадници (1995) су на узорку од 141 испитанице (студенткиње
Новосадског универзитета) испитивали држање тијела по методи Воланског. У сагледавању
правилног држања тијела анализирано је држање стопала, где је утврђено да 17,73%
студенткиња има деформитет стопала.

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА
Предмет истраживања чине деформитети стопала, у најширем зпачењу, код ученика
млађег школског узраста. Међутим, треба истаћи да се деформитети у правом смислу ријечи у
овом узрасту нешто рјеђе сусрећу, прије се може говорити о нарушеном држању сводова
стопала које у каснијој фази може да прерасте у праве деформитете. Откривање ученика са
промјенама на стопалу, које могу у каснијој фази довести до структуралних промјена, је веома
значајно јер правилним третманом у овој фази може се пуно учинити да се формирају
правилни сводови стопала што је прва карика у правилном постуралном статусу. Управо из
тих разлога и циљ овог истраживања је да се утврди статус стопала код ученика нижих
разреда основне школе са намјером да се на вријеме предузму адекватни третмани, а који би
се односили на јачање мишића стопала који су приоритетни у држању сводова стопала. Дакле,
треба утврдити број и врсту деформитета и степен тих деформитета код ученика првог,
другог, трећег и четвртог разреда основне школе.

МЕТОД РАДА
У раду је коришћен експериментални метод, а за утврђивање врсте и степена
нарушеног статуса стопала примијењена је компјутеризована дигитална пoдографија која
спада у ред најсавременијих метода рачунарске технологије. Ова метода омогућaва брзу
дијагностику без субјективних грешака, које су се неминовно јављале при употреби
мануелних метода, све са циљем добијања тачних резултата.
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УЗОРАК ИСПИТАНИКА
Узорак испитаника у нашем случају је био диктиран, и на неки начин условљен
организационим могућностима за спровођење мјерења, а може се дефинисати као популација
ученика нижих разреда (старих 7-11 година) основне школе "Свети Сава" из Бијељине.
Цјелокупан узорак чини 570 испитаника који су подијељени у четири субузорка и то: први
разред 142, други разред 138, трећи разред 123 и четврти разред 147 испитаника.

УЗОРАК ВАРИЈАБЛИ
Узорак варијабли чине елементи који се односе на :
• нормално стопало (NОR),
• I степен деформитета (RAV I),
• II степен деформитета (RAV II),
• III степен деформитета (RAV III),
• IV степен деформитета (RAV IV),
• издубљено стопало (IZD) и
• спуштен попречни свод (SPS).

МЕТОД ОБРАДЕ ПОДАТАКА
Добијени резултати су обрађени тако да су утврђене фреквенције појединих
деформитета и њихов проценат, односно релативна заступљеност, у односу на број учесника
појединог субузорка. Резултати су представљени табеларно и образложени текстуално.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Имајући у виду да деформитете, па и деформитете стопала, углавном познајемо, није
на одмет само илустрације ради подсјетити да је, на примјер, веома тешко мануелним
методама утврдити први степен деформитета. Међутим, примјеном компјутерске подографије
за веома кратко вријеме сазнајемо све релевантне податке о стању стопала испитаника (слика
1.). Дакле, одмах на екрану видимо слику плантограма, који можемо пренијети на папир или
фолију као доказ тренутног стања. Овај запис може нам користити у даљем раду да би
упоредили какве ефекте дају вјежбе које се примјењују или други терапеутски поступци. Као
што се види (слика 1, 2, 3 и 4.) на изохроматичној мапи отиска стопала тачке највећег
притиска су обиљежене бијелом и жутом бојом и одговарају вриједностима 10,7 Кр, односно
8,1 Кр. Црвена боја одговара притиску до 7,5 Кр, плава 5,1 Кр, зелена 3,3 Кр, тамно плава 1,2
Кр, а лила и све тамније 0 КР.
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Слика 1
Нормално стопало

Слика 2
Спуштен попречни свод

Слика 3
Издубљено стопало

Слика 4
Равно стопало (II-IV степена)
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Увидом у табелу 1. гдје су приказани резултати стања стопала код ученика првог
разреда основне школе, може се запазити да условно назван нормалан свод стопала има само
24 ученика од 142 испитаника, што представља 16.9%. Међутим, релативно велики број
ученика има неке условно назване деформитете, тако II и III степен спуштености стопала има
преко 71% ученика, док су деформитети IV степена далеко мање заступљени као и
деформитети попречног свода. Међутим, интересантно је да релативно висок проценат
ученика има издубљено стопало (реs cavus) 13.38%.
Резултати статуса стопала ученика I разреда
Табела 1.
oдјељ.
NOR
I1
4
I2
3
I3
4
I4
9
I5
2
I6
2
укупно
24

RAV I
3
2
3
4
6
0
18

RAVII
0
5
7
5
13
8
38

NOR
RAV I
RAV II
RAV III
RAV IV
IZD
SPS

RAV III RAV IV
1
3
4
2
9
3
5
0
7
1
7
1
33
10
Град
24/142
18/142
38/142
33/142
10/142
19/142
0/142

IZD
4
4
1
2
2
6
19

SPS
0
0
0
0
0
0
0

142

%
16.901
12.676
26.761
23.239
7.042
13.380
.000

Када се анализирају резултати стања стопала ученика II разреда, приказаних у табели
бр.2, може се запазити слично као у субузорку ученика првог разреда да релативно мали број
ученика има нормалан статус стопала (21.73%). Дакле, скоро 80% испитаника има неки
деформитет који заслужује дужну пажњу. Тако преко 40% ученика има први или други степен
равних стопала. Пошто се ради о најблажим облицима деформитета, са овим ученицима би се
могло највише урадити вјежбама за отклањање деформитета и ово нарушено стање стопала
довести до нормалног.
Резултати статуса стопала ученика II разреда
Табела 2.
Одјељ.
NOR
II 6
11
II 2
7
II 3
4
II 5
4
II 4
4
Укупно
30

RAV I
11
4
4
4
5
28

RAV II RAV III RAV IV
2
3
0
7
3
1
7
2
1
8
4
0
7
4
0
31
16
2

171

IZD
5
2
9
5
6
27

SPS
0
1
0
1
2
4
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NOR
RAV I
RAV II
RA V III
RAV IV
IZD
SPS

Град
30/138
28/138
31/138
16/138
2/138
27/138
4/138

%
21.739
20.290
22.464
11.594
1.449
19.565
2.899

Анализом резултата на субузорку ученика III разреда, приказаних у табели бр. 3, може
се запазити да нешто преко 13% учепика има нормалне сводове стопала, одн. да је њихова
"архитектура стопала" нормална. Велики проценат ученика трећих разреда има други, трећи
или чак четврти степен спуштености стопала. Пошто се ради о узрасту који је у литератури
познат као релативно стабилан, било би веома важно у овом узрасту регулисати статус
стопала, ако то већ раније није урађено. То посебно због тога што ће дјеца уласком у период
интензивнијег раста имати далеко већих проблема и они ће се само увећавати.
Резултати статуса стопала ученика III разреда
Табела 3.
одјељ.
NOR
III 1
2
III 2
3
III 3
1
III 4
5
III 5
5
укупно
16

RAV I
6
6
1
1
4
18

RAV II RAV III RAV IV
8
2
0
8
7
1
4
2
0
10
7
1
6
5
7
36
23
9

NOR
RAV I
RAV II
RAV III
RAV IV
IZD
SPS

Град
16/123
18/123
36/123
23/123
9/123
17/123
4/123

IZD
6
3
3
3
2
17

SPS
1
2
0
1
0
4

123

%
13.008
14.634
29.268
18.699
7.317
13.821
3.252

Анализом резултата статуса стопала код ученика четвртог разреда основне школе,
приказаних у табели бр.4, може се запазити да правилна стопала има нешто преко 18%
ученика. И у овом субузорку потврдили су се резултати неких аутора који кажу да преко 80%
популације има неке недостатке који се односе на стопало. Међутим, морамо бити искрени и
признати да се овом сегменту тијела не придаје дужна пажња. Није случајно препоручено да
дјеца у предшколским установама вјежбају боса. Сада можемо поставити питање колико се то
и спроводи. Дакле, у веома малом броју установа васпитачи се и придржавају тога принципа.
Број дјеце обухваћених предшколским васпитањем и образовањем се из године у годину све
више смањује. Са правом се можемо питати у којој мјери су родитељи оне дјеце која нису
обухваћена институционалним васпитањем едуцирани да сами код куће испуњавају задатке
физичког васпитања који су везани за правилно држање тијела.
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Резултати статуса стопала ученика IV разреда
Табела 4.
oдјељ.
NOR
IV 1
5
IV 2
2
IV 3
4
IV 4
5
IV 5
7
IV 6
4
Укупнo
27

RAV I
4
5
5
5
3
5
27

RAV II RAV III RAV IV
9
6
0
6
3
2
7
1
1
7
2
1
5
4
0
7
2
2
41
18
6

NOR
RAV I
RAV II
RAV III
RAV IV
IZD
SPS

Град
27/147
27/147
41/147
18/147
6/147
26/147
2/147

IZD
6
3
3
5
7
2
26

SPS
0
1
0
1
0
0
2

147

%
18.37
18.37
27.89
12.24
4.08
17.69
1.36

Слична ситуација је и са наставом у нижим разредима основне школе, дакле, у великој
мjери се не реализује што су показала бројна истраживања, а тамо гдjе се реализује
наставници разредне наставе нити су у довољној мjери оспособњени за процјену правилног
држања тијела нити за корекцију нарушеног држања тијела. Имајући у виду да се ради о
узрасту који је у највећој мјери угрожен у том смислу, наставници и друштвена средина
морају предузети неке конкретне кораке. Систематски прегледи дјеце морају тријажирати
такве ученике и препоручити адекватан третман који ће реализовати родитељи и школа.
Имајући у виду да је све мање установа и кабинета за корективну гимнастику, аутори су у
доброј мјери скептични када се ради о овом проблему који је првенствено лични а у каснијој
фази и друштвени.

ЗАКЉУЧЦИ
На основу резултата добијених на 570 ученика нижих разреда основне школе "Свети
Сава" из Бијељине може се закључити сљедеће:
 око 13 до 18% ученика има правилно стопало, а око 80% ученика има неки
деформитет што је на нивоу и других истраживања;
 највећи проценат ученика је са другим и трећим степеном спуштености стопала;
 релативно мали проценат ученика има спуштен попречни свод стопала;
 велики проценат ученика има издубљен свод стопала (13%, 19%, 17% и 17%).
Даклe, детаљна анализа резултата није могућа на овако ограниченом простору али ће
бити урађена неком другом приликом, јер ученици овог узраста морају добити адекватан
третман како од наставника тако и шире друштвене заједнице.
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ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У КОНТЕКСТУ РЕФОРМЕ
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Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука

ABSTRACT
Lejla VASIĆ: INCLUSIVE EDUCATION IN THE CONTEXT OF REFORMED EDUCATION.
Skup, 1: Savremena univerzitetska nastava, Zbornik radova naučno-stručnog skupa, Trebinje, novembar 2003.
175-190, Banja Luka, 2004. [Faculty of Natural Sciences and Mathematics of Banjaluka University, 78000
Banjaluka, 2 Mladena Stojanovića Street]
The modem educational system development, presented in the strategy documents of reform, offers
the equal educational chances to all the pupils disregarding sex, age, ethnic, social or religious affiliation as
well as skills, possibilities or restrictions. Educational needs, experiences as well as children's interests should
be respected and esteemed according to this educational system. Upbringing and education of children with
special needs is being treated as an integral part of the upbringing and educational system, moreover, the
educational system becomes inclusive. The inclusive education becomes a sample, new pedagogical practice
as well as a goal of the educational politics which accepts varieties and promotes the rights of all the children
who are educated with the other of the same age according the programmes adapted to their needs.
Inclusion as a general educational principal includes the important changes within the education
subject matter, studying strategies, legal regulations, new model of financing as well as within significantly
changed practice of compulsory education and permanent improvement of teachers and professional
associates.
Key words: inclusion, integration, children with special needs, equality, diversity, individualisation,
differentiation, quality, education reform, advanced teacher training.

САЖЕТАК
Развој савременог образовног система, како је постављено у стратешким реформским
документима, иде у правцу давања једнаких образовних могућности свима без обзира на пол, узраст,
етничку, социјалну и вјерску припадност, способности, могућности и ограничења; он поштује и
уважава и ефикасно одговара на све образовне потребе, искуства и интересе дјеце. Васпитање и
образовање дјеце са посебним потребама третирано је као интегрални дио система васпитања и
образовања, шта више, образовни систем постаје инклузиван. Инклузивно образовање постаје модел,
нова педагошка пракса али и циљ образовне политике у коме се прихватају различитости, промовишу
права све дјеце да уче заједно са својим вршњацима према програмима који су прилагођени њиховим
потребама.
Инклузија као општи образовни принцип подразумијева крупне промјене како у садржајима
образовања и стратегијама учења, законској регулативи, новом моделу финансирања, тако и у значајно
измијењеној пракси редовног образовања и перманентног усавршавања наставника и стручних
сарадника.
Кључне ријечи: инклузија, интеграција, дјеца са посебним потребама, једнакост различитост,
индивидуализација, диференцијација, квалитет, реформа образовања, стручно усавршавање
наставникa.
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1. ИНКЛУЗИЈА У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ
Инклузија6 у васпитно-образовном раду има упориште у ставовима и филозофији
образовања и учења да свако дијете може и треба да учи у редовној школи, са својим
вршњацима и у свом најближем социјалном окружењу - у школи која припада свима, у којој
су сви прихваћени, у којој се препознају ученичке потребе и иде се у сусрет њима, гдје је
свима пружена подршка учитеља и вршњака као и свих других релевантних актера у
образовању.
Инклузивно образовање афирмише право све дјеце да уче заједно са својим
вршњацима према програмима који су прилагођени њиховим потребама. Умјесто дјеце која
уче у једном изолованом окружењу, инклузивно образовање промовише социјализацију дјеце
и њихово узајамно дјеловање до највећих могућих граница. Инклузивно образовање
омогућава да сва дјеца имају приступ квалитетном образовању без било каквог облика
дискриминације.
У поимању инклузије у образовању јављају се извјесне разлике.7 Тим термином
означава се углавном укључивање, интеграција8дјеце са посебним потребама у редовна
одјељења и школе и смањивање, до укидања, њихове сегрегације9 (издвајања). Интеграција
дјеце са посебним потребама може бити физичка, функционална и социјална.10 При
физчкој интеграцији тј. дијељењу заједничког простора, комуникација и обављање одређених
активности са другом дјецом нису пријеко потребни. Заједничким извођењем неких
активности уз истовремену употребу исте опреме и простора остварује се функционална
интеграција. Социјална интеграција, као процес чврстог уједињавања "различитих" елемената
једне групе, када се свака индивидуа хармонично подешава или прилагођава групним
6

Инклузија (lat. inclusio) - укључење, укључивање, обухватање, садржавање у себи, урачунавање у,
подразумјевање. М.Вујаклија, Лексикон страних ријечи и израза, Београд, Просвета, 1970.

7

У литератури се најчешће наилази на слиједећа одређења појма инклузије у образовању: укључивање свих
ученика; образовање за све; отворена школа за све; прихватање све дјеце у редовне школе без обзира на њихове
физичке, интелектуалне, социјалне, језичке, емоционалне и друге могућности; прихватање права на разноликост;
школска и друштвена интеграција; могућност стицања образовања цјелокупне популације ученика са низом
различитости; инклузија је праведан процес образовања јер је заснован на принципима социјалне правде; то је
образовање које побољшава образовне резултате и инвалидних и оспособљених ученика; специјалне образовне
потребе или посебне образовне потребе; дјеца с потешкоћама; интеграција специјалних образовних услуга у
редовне школе; инклузивно образовање минимизира препреке у учењу и партиципацији све дјеце; то је повећање
учешћа ученика и редуковање њиховог искључења из културе, наставних планова и програма, школе и
заједнице; рад у разреду фокусиран на дијете; индивидуализиран едукацијски програм; индивидуално културално осјетљива школа; тенденција да се појам "специјалне образовне потребе" замијени термином
"препреке у учењу и партиципацији" гдје се не ставља нагласак на личне недостатке него на друштвене,
системске недостатке који искључују; укључивање у образовање, смањивање искључености, остваривање
прокламованих људских и дјечијих права; његовање одрживих међусобних односа; аспект укључивања у
друштво.
8
Интеграција (lat. integratio) процес (или резултат) састављања и уједињавања делова у једну целину.То је јачи
израз него асоцијација, координација или организација. У интеграцији, иако делови могу да се разликују, они
губе свој одвојени идентитет. Интеграција групна - сваки групни процес узајамне акомодације (редукција или
елиминисање сукоба, социјална хармонија) која доводи до повећаног осећања идентификације са том групом.
Интеграција васпитна - политика да се шаљу у школе и разреде деца дискриминисана у погледу расе
обојености или припадности етничкој групи. Хорас, Б. Инглиш и Ава Чемпни Инглиш, Обухватни РЕЧНИК
психолошких и психоаналитичких појмова, Београд, 1972.
9
Сегрегација -(псих.) издвајање групе пихолошких феномена од сусених феномена и њихово образовање у
повезану, посебну групу; (социол.) одвајање или издвајање једне или више категорија популације...
Сегрегација може да се заснива на законским прописима, на свјесно одржаваним традицијама или на несвјесном
селективном утицају предрасуда. Изолација - екстремни облик сегрегације. Инглиш - Инглиш, Обухватни
РЕЧНИК
10
Soder, M., School Integration of the Mentally Retarded - Analysis of Concepts Research and Research Needs.
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стандардима, је највиши и најпотпунији облик интеграције дјеце са посебним потребама.
Потпуна интеграција ове дјеце не остварује се у школи утемељеној на хомогенизацијама
знања и способности, моделу "просјечности". Инклузију је могуће остварити само у оним
условима када се са ученицима не ради као са хомогеном групом, када се уважава
разноврсност ученика у знањима, способностима, вјештинама, навикама, потребама,
когнитивним стиловима и сл.11
Постоји, међутим, и шире тумачење инклузије. Процјењује се да је она кључ реформе
цјеловитог образовног система у покушају да се створи ефикасније и праведније друштво.
Инклузија постаје темељни принцип система образовања којим се уважавају различитости
сваког појединог ученика и осигуравају једнаки услови за учење и развој. Умјесто
фокусирања на дјецу са посебним потребама тј. са "недостацима" или персоналном дефицијенцијом12, тежиште се пребацује на смањење препрека у учењу, отклањање тешкоћа у
интеракцији између ученика и максимално учешће свих. Овакав приступ инклузији у
образовању фокусиран је на друштвене и системске недостатке који дозвољавају
искључивање, непоштовање елементарних људских права и права на образовање и који
угрожавају друштвену кохезију.
Инклузиван приступ образовању утемељена је на претпоставци да је "свако дијете
посебно, оспособљено или "даровито" у неком подручју13 и да је задатак школе да открије и
развије сваки од дјечијих "талената", а задатак друштва је да обезбиједи најадекватније услове
за развој флексибилног система васпитања и образовања и омогући сваком дјетету да
напредује према својим могућностима. Инклузију у васпитању и образовању, дакле,
одређујемо као скуп педагошких настојања и практичних рјешења, која полазе од
сазнања да су ученици међусобно различити и да треба бити осјетљив и одговоран према
тој различитости. Педагошке импликације инклузије у образовању односе се на развој
диференцираних14 и индивидуализираних15 курикулума и адекватних образовних стратегија,
на промјене у организацији наставе и наставним методама. Диференцијацијом се
прилагођавају посебне потребе појединог дјетета курикуларним циљевима, методама и
активностима учења. Диференцијација не укључује само различите стратегије учења него и
препознавање и флексибилну употребу могућности за коришћење одређених стратегија.16
Диференцијација у процесу учења односи се и на различите резултате учења (исходе):
различит квалитет, ниво, различита презентација (писмени, усмени - вербални, графички
11

Велик допринос разумијевању индивидуалности и прилагођавању васпитно-образовног рада индивидуалним
потребама ученика остварили су Х.Гарднер (теорија вишеструке интелигенције), Р.Стернберг (когнитивни
стилови), Д.Големан (емоционална интелигенција), А.Маслов (теорија мотива) Р. Гање (теорија кумулативног
учења) и др. П.Стојаковић (2002): Психологија за наставнике, Бања Лука.
12
Mason, M., Rieser,R. (1994) Alltogether Better London, Comic relief .

Booth, T.,(2000): Progress in inclusive education. Meeting Special and Diverse Educational
Needs: Making Inclusive Education a Reality, Helsinki.

13

14

Диференцирати- проузроковати да нешто буде друкчије; диференцијација- процес помоћу кога нешто
постаје друкчије, или је учињено друкчије, процес којим се релативно неспецијализоване активности развијају у
релативно специјализоване активности, процес којим се једно психолошко поље прогресивно мења од релативне
хомогености у релативну хетерогеност, тако да се његови разни аспекти или делови лакше разликују; Инглиш Инглиш, Обухватни..
Диференцирање -(л.differre),стварање разлика и различности из истоврснога, одвајање, расчлањивање нечега
истоврсног у разноврсне делове; М.Вујаклија, Лексикон..
15
Индивидуализација (л.individualisatio), индивидуација-упоједињавање, упоједињење; збивање и процес
издвајања јединке из нечега општег; радња којом нешто постаје јединком, или којом се појачава нечија особност
(индивидуалитет). М.Вујаклија, Лексикон
Индивидуализација..3.метода наставе која наглашава подешавање васпитног процеса према различитим
потребама индивидуалних ученика.Ова метода не подразумијева обуку ученика једног поједног; о
индивидуалним потребама може се често водити рачуна у групама. Инглиш - Инглиш, Обухватни РЕЧНИК
16
Revell, M.(1997): Day to day differentation. QMS-Questions of Math and Science. April/May.
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приказ, практично извођење активности..), мијењање природе наставникове интервенције,
употребу различитих извора и помагала у учењу. Индивидуализација у васпитању односи се
на уважавање и поштовање сваког појединог дјетета, његових способности и предзнања
(темпо и разина - тежина) потреба (садржај), интересовања и жеља (мотивација). Над дјететом
се не врши никаква пресија, оно се развија у слободној, пријатној и хуманој атмосфери.
Инклузија је незамислива без индивидуализације.
Социјалне импликације интеграције дјеце са посебним потребама односе се на потребу
мијењања ставова, прије свих, наставника у школи, затим родитеља, самих ученика и шире
заједнице, те смањење отпора инклузивном образовању. Став наставника према могућностима
интеграције утиче на адаптацију и резултате ученика. Наставници имају, углавном, негативан
став према сваком повећању разлика у способностима унутар разреда. Свако знатније
одступање од просјека за неприпремљеног наставника представља тешкоћу у раду и
комуникацијама.

2. ДЈЕЦА С ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Појам посебних потреба, према дефиницији Свјетске здравствене организације (WHO)
односи се на три појма: објективно присутно оштећење, смањену способност (вриједносна
категорија коју одређује друштво) и посебну потребу (субјективно доживљавање властите
индивидуалности, односно таква смањена способност која спречава особу да оствари оно што
жели).
Термин "дјеца с посебним потребама" (special needs) означава скупину у коју обрајамо
дјецу која имају тешкоће у учењу, понашању и дјецу са емоционалним проблемима. 17
Дјеца с посебним потребама су, дакле, сва она дјеца која имају недостатке, слабости и сметње,
на подручју моторике, опажања, говора, емоција, понашања и учења. У њиховом
понашању евидентна су одступања, већа и учесталија, од норми уобичајеног интелектуалног,
емоционалног и социјалног понашања. Одступања се односе на брзину, ниво (разину) и
квалитет развојног пута што га пролази већина појединаца. Промјене у понашању могу бити
пролазне, нестати саме од себе - сазријевањем и учењем или уз помоћ систематског
терапеутског третмана. Поремећаји који се не отклањају, не нестају ни уз потпун третман,
знак су поремећености у развоју и /или болести и могу бити лакши, до оних јако изражених,
те од краткотрајних до доживотних. У популацији дјеце основношколског узраста је 20 до
25% оних са посебним васпитним и образовним потребама.
Дјеца са посебним потребама не представљају јединствену категорију ни по облицима
тешкоћа ни по њиховим узроцима18. Међу облике убрајамо: менталну ретардацију (лакша,
умјерена и тешка) оштећење вида (слабовидност до сљепоће); оштећење слуха (наглувост
до глувоће); поремећаје гласа и говора: изостављање, замјена, искривљење гласова у ријечи;
оштећења и губитак гласа (дисфонија и афонија), поремећаји ритма и брзине говора: преспор
говор (брадилалија), пребрз говор (тахилалија); муцање; спор и непотпун развој говора
(дисфазија); специфичне поремећаје понашања (проблеми пажње-хиперактивност и
аутизам); тјелесну инвалидност (отежана покретљивост, патуљаст раст, недостатак
појединих екстремитета, мишићна дистрофија, епилепсија, хроничне болести); вишеструке
тешкоће у развоју; проблеме у учењу; сметње у понашању. Највише је дјеце са
проблемима у учењу који могу бити општи и специфични19. То је веома хетерогена група
дјеце са различитим когнитивним, социјалним, емоционалним и другим особинама која имају
17

В.Андриловић, М.Чудина-Обрадовић (1994), Основе опће и развојне психологије, Загреб, с.143.
В.Андриловић, М.Чудина-Обрадовић (1996), Психологија учења и наставе, Загреб, с.180-202.
19
Doskrell, J., McShane, J., (1993):Childrens Learning Difficulties. A Cognitive Aproach. Blackwell publishers. Oxford.
18
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при учењу знатно веће проблеме него већина дјеце њихове старости.20 Ова дјеца имају
проблема са пријемом информација, њиховом обрадом (откривањем смисла и значаја),
репродукцијом и развијањем новог репертоара понашања и сл. Често се при описивању
особина дјеце са специфичним проблемима у учењу превише усмјерава на њихова
помањкања а премало на оне карактеристике које су у дјетета најбоље развијене или очуване
(ручна спретност, техничке и практичне активности, спорт, музика, и сл.) 21 Успјех се постиже
стицањем нових вјештина које ће надокнадити недостатак а не "лијечењем" недостатка.22 Ова
дјеца требају више времена, више прилагођавања на појединим образовним подручјима, више
вјежби, више провјеравања, редовну стимулацију, представљање кључних појмова на више
начина, помоћ у развијању стратегија учења, развој позитивне слике о себи, истицање јачих
страна, стварање ситуација у којима доживљавају успјех и понос, тренинге за савладавање
страха и сл. Обзиром не велике међусобне разлике и специфичности свима је потребан
диференциран и индивидуалан приступ.
Данас се сматра да међу дјецу са посебним потребама спадају и надарена дјеца.
Узроци тешкоћа могу бити биолошки (оштећење нервног или неког другог тјелесног
система) или социјалне природе - као тежи когнитивни и емоционални дефицит због
запуштености и помањкања стимулације у раном развоју. Најчешће, узроци су комбиновани и
дјелују интерактивно.
Представљање дјеце с посебним потребама, од чега у великој мјери зависи њихов
идентитет, је различито.23 Данас се у неким западно-европским државама медицински модел
све више замјењује социјалним. Све до краја 20.вијека дјеци с тешкоћама у развоју, учењу и
понашању приступало се на разини синдрома. Стандардизованим дијагностичким
инструментима идентификовани су одређени синдроми, дјеца су смјештана у одређене
синдромске скупине, унутар којих су били подвргавани одређеном терапеутском поступку.
Оваква пракса била је утемељена у вјеровању да дјеца која спадају у исти синдром (ментална
ретардација, дефицит пажње, хиперактивност, неразвијен говор, специфичне језичке тешкоће,
спцифичне тешкоће у учењу и сл.) заправо су врло слична, да имају много више сличности
него разлика. Међутим, новија проучавања довела су до формирања другачије слике природе
потешкоћа у развоју, учењу и понашању. Стручњаци су открили да се дјеца, коју су
уобичајено окупљали у исте категорије, заправо прилично разликују једно од другог.24
Понекад су те разлике много веће од сличности. Откривено је да је свако дијете јединствено,
да има свој специфичан развој и јединствену структуру нервног система, специфичан развој
свог ума. Због тога се развија нов начин посматрања и третирања дјеце с посебним потребама.
Ствара се терапијски приступ у заједници са родитељима, специјалним педагозима и
наставницима који се темељи на јединствености дјетета умјесто да слиједи стандардни
програм намијењен свој дјеци с истом дијагнозом. Разумијевање те структуре омогућује
израду едукацијских програма прилагођених дјечијим индивидуалним потебама (не само
његовој биологији) и његовом односу према околини и људима који га окружују. Слијепо
дијете нпр. за успјешно укључивање у разред поред прилагођавања процеса учења и градива,
20

Lerner, J. (1997):Learning Disabilities. Theories, Diagnosis and Teaching Strategies. Houghton Mifflin
Dompany. Boston.;
21
Lerner, J. (1997):Learning Disabilities. Theories, Diagnosis and Teaching Strategies. Houghton Mifflin
Dompany. Boston.; Armstrong, T.(2001): Learning differences - NOT learning disabilities.
22

Белмонт, Ј.М. : Когнитивне стратегије и стратегијско учење, код - Шољан, Н. и Ковачевић, М.(1991):
Когнитивна знаност, Загреб; Браун, А.Л..., Психологијска теорија и проучавање тешкоћа у учењу, у Шољан, Н. и
Ковачевић, М.(1989):Психологијска знаност и едукација, Загреб.
23
Carrier, J (1990): Special education and the explanation of pupil performance. Disability, Handicap and Society. no.5.
24
S. Wieder, Dijete s posebnim potrebama: Poticanje intelektualnog i emocionalnog razvoja; S.Greenspan, Zahtjevna
djeca; Kako pomoći djetetu s teškoćama u čitanju i pisanju, ur. Ilona Posokhova; M.Diamond, Čarobno drveće uma,
2002;
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помоћи специјалног педагога (тифлопедагога) треба и уређен радни простор, мир да чује
наставниково објашњење, мирно кретање вршњака по разреду, помоћ вршњака итд.
Средином 60-тих година двадесетог вијека у научној и стручној литератури појавио се
појам "фактор ризика" (risk factor) који подразумијева различите биолошке и социјалне
факторе из околине или, индивидуалну реактивност организма, који мање или више подупиру
настанак тешкоћа у учењу или понашању и комуникацији. Таква дјеца су склона одступању у
развоју или тешкоћама у школовању. Тако напримјер заостајање у развоју фине
психомоторике, просторне перцепције, прекомјерна осјетљивост нервног система, рана
емоционална депривација, одсуство самопоштовања, пораст агресивног понашања, повећавају
ризик настанка поремећаја у понашању и учењу и укључују такво дијете у ризичну скупину.
Исто тако ризичном скупином сматрају се дјеца из породица с ниским социо-економским
статусом који аутоматски повлачи недовољну и неквалитетну исхрану и "развојно
сиромаштво, или недовољно стимулативну околину", лишеност развојно важних
активности и ситуација: игара, забаве, смијеха, стваралаштва, подршке, стимулације,
"бављења" дјететом, одсуство позитивних модела за имитацију и идентификацију, лоша
искуства и навике учења, претјерани школски захтјеви итд. Запуштеност, међутим, не потиче
данас само из материјалних невоља породице, него све више и из противрјечности
добростојећег друштва и група.
У факторе ризика, који угрожавају здравље дјетета, његов имунитет, нервни и
ендокрини систем убрајамо и дјеловање разних токсина и других штетних фактора на
организам и све веће загађење воде, зрака и земљишта, генетско манипулисање намирницама,
посебно житарицама које су неопходне у исхрани дјетета. Даље, генетичке статистике
свједоче да жене све касније, послије 30.године, остварују материнство што повећава ризик од
рађања дјетета са конгениталним сметњама. Једно недавно испитивање америчке дјеце
(Диамонд) открива да чак једно од пет има проблема с учењем, понашањем, емоцијама чији су
коријени у дејству физичког и емоционалног окружења прије и непосредно након рођења.
Истраживања су показала да су мозак и дијелови нервног система у првим седмицама и
мјесецима након зачећа подложни трајним оштећењима изазваним јелом, пићем, пушењем
употребом дроге и других хемијскиих супстанци, неким индустријским производима
(намјештај, одјећа), али и емоционалним стањима мајке и неким њеним навикама. И стресне
ситуације којима смо свакодневно изложени, погоршавају психичко и физичко стање дјеце и
одраслих.
Овоме треба додати и категорију дјеце чија социјализација ствара посебне текошкоће:
нису расли у нормалној породици (раставе бракова), или су расли без родитеља, ратна
сирочад, расељена и избјегличка популација, кажњавани, жртве злостављања (сексуалног или
дрога), дјеца мањина изложена различитим дискриминацијама, политизацији и
идеологизацији и сл. Проблем је само привидно индивидуалан. Појединачни случајеви
стварно упозоравају на друштвену позадину која као фактор ризика уопште или за одређене
друштвене скупине угрожава правилно сазријевање и развој. Х. Гизек говори о феномену
"плуралистичkе социјализације"25 што за одрасле представља оптерећење јер од сваког
захтијева висок степен властите одговорности.
Све ове тешкоће отежавају, а понекад и онемогућавају стицање искустава која су
неопходна за квалитетан и самосталан живот. Колико ће развојна тешкоћа бити баријера у
развоју зависи од раног откривања и интервенције из средине, како би се спријечила појава
секундарних сметњи (пасивност дјетета, настанак лоших навика понашања и негативне
слике о себи и сл.) али и организовао успјешан прелаз из родитељског дома у школу и јачала
улоге родитеља у животу дјетета. Дијете врло рано може да осјети несклад између оног што о
себи чује од других и оног како сам себе доживљава (самоперцепција или задовољство
25

Hermann Giesecke, Uvod u pedagogiju, Educa, Zagreb, 1993.
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собом)26. Спознаја коју дијете стиче о себи кроз активности и кроз разноврсне поруке из
околине, као и осјећаји везани уз те поруке и сазнања, сазријевају временом у оно што зовемо
"слика о себи". Истраживања показују да слика о себи (позитивна, богата или оскудна,
негативна) боље предсказује школски успјех од количника интелигенције. Са јачањем,
развојем позитивне слике о себи расте и дјечија способност учења. Негативна слика о себи
главни је разлог зашто нека дјеца (па и даровита) не успију реализовати своје потенцијале и
могућности. Дуготрајне посљедице емоционално неуспјелог породичног васпитања
манифестују се кроз неспособност концентрације, сумњичавост, одсуство повјерења,
незадовољство собом, анксиозност, деструктивност, заокупљеност тугом, бијесом,
засташујућим мислима, песимизмом, одсуством поштовања и сл. Оваква дјеца имају проблема
са учењем, неомиљени су код својих вршњака јер њихова безосјећајност често прелази у
бруталност27.

3. ИНКЛУЗИВНА ШКОЛА У КОНТЕКСТУ РЕФОРМЕ СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА
Са развојем хумане филозофије и психологије и утицајем нових научних сазнања и
увјерења (генетика, физиологија развојна и педагошка психологија, пренатална психологија)
узроци школског неуспјеха почињу се комплексније сагледавати и тумачити са становишта не
само биолошких, индивидуално психолошких него и социоекономских и културолошких
детерминанти. Развијају се различите стратегије с циљем идентификације препрека у учењу за
сву дјецу и смањивања неједнакости у образовању. Неуспјех, осипање или напуштање школе
дјеце депривираних средина и група покушава се смањити компензационим програмима
алтернативним моделима образововања и кориговањем положаја дјеце која су бивала
прикраћена у језичком, интелектуалном, социјалном, емоционалном и сваком другом погледу.
Интерес се фокусира на мобилизацију ресурса унутар ученика, наставника, локалне заједнице
и просвјетних органа власти.
Инклузивна школа представља неминовност, логички слијед промјена које су
захватиле савремено друштво. Завођењем школске обавезе и отварањем врата школе свима
нестаје полако елитизма и неравноправности у образовању које је продуковала ранија школа.
У већини земаља социјална и просвјетна политика врше повећан притисак на обаразовни
систем - његову ефикасност и повећану партиципацију тј. укључивање свих па и оних са
посебним васпитним и образовним потребама.
Инклузиван приступ образовању подразумијева да "свако дијете има посебне
образовне потребе"28 и да је друштво обавезно да обезбиједи најадекватније услове за развој
флексибилног система васпитања и образовања и омогући сваком дјетету да напредује према
својим могућностима. Обавезе друштва проистичу из универзалних људских права, па и оних
која се односе на образовање, укључујући и лица са посебним потребама.29 Међународна
Комисија за образовање у 21. вијеку (Делор, 1996.) изразила је вјеровање да образовање мора
да одигра кључну улогу у личном и друштвеном развоју и да је оно једно од главних
26

Čudina-Obradović, M.(1990): Nadarenost - razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Zagreb, Školska knjiga;
Smutny, J. F., Veenker, K. Veenker, S.(1991): Your Gifted Child: How to Recognize and Develop the Special
Talents in Your Child from Birth to Age Seven. New York.
27
Д. Големан (1997), Емоционална интелигенција, Београд
28
Booth, T.,(2000): Progress in inclusive education. Meeting Special and Diverse Educational Needs: Making Inclusive
Education a Reality, Helsinki.
29
Државни секретар за социјалну проблематику у Француској, Rene Lenoir, указао је 1974. да ће друштвена
кохезија бити угрожена уколико се не побољшају услови лица са недостацима јер ће исти остати по страни
услијед економских промјена.
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средстава којим се може остварити дубљи и хармоничнији облик људског развоја, смањити
сиромаштво, искључивост, одбаченост, незнање и доминацију једних над другима.
Велику подршку концепту образовања свих пружале су током година и највише
међународне организације у чијим је званичним документима право на образовање свих
третирано, прво, као морална препорука, а касније и као правна обавеза. Међу њима
најважнији су: општа Декларација о људским правима (1948); Декларација о правима дјетета
(1959); Конвенција о правима дјетета (1989) 30; Свјетска Декларација о образовању за све
(Јомтиен, Тајланд 1990); Стандардна правила изједначавања шанси за особе са потешкоћама у
развоју (1993); Свјетска Конференција о образовању за посебне потребе (Саламанка, Шпанија,
1994); и друге.31
Ови и други слични документи представљају кључни елеменат за промоцију
квалитетног образовање за све. Организовано дјеловање и великог броја међународних и
невладиних организација, локалне заједнице и вјерских организација помогле су афирмацији
принципа инклузивног васпитања и образовања, тј његовог спровођења у максимално
интегрисаним условима. Постоји, међутим, тенденција да се инклузија фокусира само на
маргинализоване групе ( уклањање свих запрека у образовању и запошљавању особа са
тешкоћама у развоју и пружање социјалне сигурности тој категорији лица).32
Инклузија наглашава права појединца и афирмише политику "једнаког достојанства" у
образовању, школи и друштву. Инклузивна школа и образовање настали су из обрачуна са
сегрегацијом и дискриминацијом у образовању; из борбе за равноправност у образовању; из
процеса указивања на предрасуде и стереотипије у уџбеницима и курикулумима; из
уважавања права на образовање група економски и културолошки депривираних; из права и
потреба дјеце мањинске и избјегличке популације, из права и потреба дјеце са проблемима у
развоју и учењу, хронично обољеле дјеце, или једноставно из свијести о неопходности
уважавања различитости и признавања истих права.

30

У Конвенцији о правима дјетета (чл.23) дефинишу сва дјечија права које се могу груписати на: права на
опстанак (право на живот и задовољење основних егзистенцијалних потреба - храна, кров над главом, адекватан
животни стандард, медицинска њега); право на развој (образовање, игра, културне активности, приступ
информацијама, слобода мисли, изражавања и вјероисповјести); заштитна права (заштита од свих облика
злоупотреба и злостављања дјеце - сексуалног злостављања, употребе дроге, учешћа дјеце у оружаним сукобима,
насиља, физичког злостављања..); партиципативна права (право на слободно изражавање мишљења, учешћа у
одлучивању о питањима која се тичу дјеце, удруживање и мирољубиво окупљање, приватност и заштита
приватности..) У Конвенцији је посебно истакнуто право дјеце са смањеним потребама на пун и солидан живот,
у условима који промовишу самопуздање и осигуравају њихово активно судјеловање у животу заједнице. Затим,
осигурава право на посебну његу, образовање, здравствену заштиту, обуку и рехабилитацију, припрему за посао
и рекреацију; и то све на начин који ће допринијети да дијете постигне највећу могућу друштвену интеграцију и
индивидуалан развој, укључујући његов културни и духовни развој.
31
У Изјави из Саламанке "Образовање за све" наводи се: свако дијете има загарантовано право на образовање;
има јединствене особине, интересе, способности и потребе учења; образовне установе морају узети у обзир ове
различите особине и потребе; они са специјалним образовним потребама морају имати приступ редовним
школама; редовне школе са инклузивним карактером представљају најдјелотворнији начин борбе против
дискриминаторских ставова, стварају отворене и инклузивне заједнице и постижу циљ - "Образовање за све";
такве школе пружају дјелотворно образовање за већину дјеце, побољшавају ефикасност и смањују трошкове
образовања.
32
Биондић, И.(1993): Интегративна педагогија. Одгој дјеце с посебним потребама. Загреб.
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4. ИНКЛУЗИЈА У ДОКУМЕНТИМА О ПОЛИТИЦИ И СТРАТЕГИЈИ
РЕФОРМЕ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА
Политика и стратегија развоја модерног и флексибилног система васпитања и
образовања, у Републици Српској и БиХ, заснована је на концепту европске упоредивости и
компатибилности. Основни смисао тог концепта садржан је у Резолуцији о европској
димензији васпитања и образовања у којој се као заједничко наслијеђе политичких, културних
и моралних вриједности, на којима се темељи цивилизовано друштво, наводи слиједеће: права
човјека, плуралистичка демократија, толеранција, солидарност и правна држава. У складу с
тим вриједностима представници међународне заједнице и просвјетних власти оба ентитета
сачинили су неколико докумената у којима су изложени основни принципи и полазишта, план
и активности неопходни да би се реализовали циљеви реформе образовања.33 Наш интерес
био је ограничен на два таква документа, у којима је, поред осталог, третиран на директан или
индиректан начин и проблем инклузије у образовању:
1. Реформа образовања, документ усвојен од министара образовања Републике
Српске и Федерације БиХ, на састанку Вијећа за провођење мира у Бриселу, 21.11.
2002. године;
2. Бијели папир - заједничка стратегија за модернизацију основног и општег средњег
образовања у БиХ, израђен уз помоћ EC - TAER, октобар,2003. У њима се јасно
указује на опредјељеност званичника задужених за образовање да принципи који
одређују општи теоријски оквир за реформу образовања, произилазе из права
човјека и појма правне државе. Два су разлога за такво полазиште:
а) У савременим друштвима у којима истовремено постоји више различитих погледа
на свијет, система вриједности и читав спектар различитих, чак супротстављених
педагошких и других теорија, јединствен систем васпитања и образовања није
могуће засновати на заједничком поимању "доброг система " или "квалитетне
школе", утемељеним на општеприхваћеним ставовима, вриједностима или
стручним тумачењима. Систем треба градити на што ширем консензусу о томе шта
је квалитетна школа, стваран, реалан и успјешан систем васпитања и образовања и
како се могу задовољити и неки посебни васпитни интереси (национални и
религијски, нпр.).
б) Права човјека и дјетета садржана у бројним међународним документима, одраз су
већ постигнуте сагласности о темељним вриједностима које су прихваћене без
обзира на различите политичке и вриједносне системе.

4.1. ИНКЛУЗИЈА У РЕФОРМИ ОБРАЗОВАЊА - "НАША МИСИЈА"
Реформа система образовања, како се види у документима, заснована је на принципима демократичности, аутономности и једнаких могућности. С тим у вези, у Реформи
образовања - "Наша мисија", као приоритетни циљеви наведени су: деполитизација
образовања и обезбјеђивање једнаких могућности висококвалитетног и модерног образовања
широм БиХ; прекидање сегрегације и дискриминације у образовању те охрабривање породице
повратника са дјецом школског узраста да се наставе враћати у своје домове; поштовање
богате културолошке разноликости које су обиљежје наше државе; изградња система са јаком
правном основом, у којем ће потребе и интереси свих ученика и дјеце бити на првом мјесту;
33

Споразум за разраду и имплементацију Заједничке стратегије модернизације у БиХ, (ЗСМ) Јахорина,
27.јуни 2001.године; Порука грађанима БиХ - Реформа образовања (Брисел, новембар 2002.), Зелени папир
(мај 2003.), Бијели папир (октобар 2003).
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укључивање принципа инклузивног образовања за ученике са посебним потребама у све
аспекте законодавних и педагошких реформи.
Постављени циљеви јасно показују да је реформа образовања постављена на најширим
демократским и хуманим принципима (сва дјеца, једнаке могућности, прекинути сегрегацију
и дискриминацију) уз гаранцију државе да ће потребе и интереси свих ученика и дјеце бити на
првом мјесту.
Дјеца са посебним потребама, у овом државном документу, издвојена су из категорије
свих ученика с нагласком на дјецу са потешкоћама у развоју, чиме је у значајној мјери сужен
простор и домет дјеловања инклузивног образовања.
У Реформи су посебно издвојена и права дјеце повратника и мањинске дјеце како из
категорије "свих", тако и дјеце са посебним потребама. Ово тумачимо више као опредјељење
правне државе, утемељене на демократским принципима, да нагласи актуелне проблеме и
потребе образовне праксе и да гарантује овим категоријама становништва остваривање права
на образовање. Осигурати да сва дјеца имају приступ квалитетном образовању у
интегрисаним мултиетничким школама из којих су отклоњени дискриминација и предрасуде
политичког, религиозног или културолошког поријекла, представља велику одговорност и
обавезу просвјетних власти и свих учесника у васпитно-образовном процесу.
У Реформи (Обећање 2) изнесени су ставови о квалитетном образовању. Оно се
заснива на савременом наставном плану и програму, модерном систему оцјењивања, добро
опремљеним и ефикасно вођеним школама и, посебно, квалитетном поучавању. Сви
наставници се обавезују да прођу обуку за примјену савремених метода учења.
Оспособљавање наставника за инклузивну школу посебно је истакнуто:"Развићемо и
имплементирати програм обуке и стручног усавршавања наставника за рад са дјецом са
посебним потребама, на свим нивоима образовања".
Теоријска и практична припрема наставника за инклузију у образовању на простору
БиХ отпочела је 2000.године кроз међународни пројекат TEPD (Teacher Education and
Professional Development), Пројекат за образовање и професионално усавршавање
наставника. Пројекат је остварен заједничким залагањима Министрстава вањских послова
Финске и Министарства просвјете и културе Републике Српске и Федералног министраства
образовања и науке. Пројектом је било обухваћено 13 високошколских институција на којима
се школује наставнички кадар свих профила и нивоа, као и 75 наставника - од
универзитетских професора до оних у основној школи. Из Републике Српске у пројекту су
учествовали Природно-математички факултет - Бања Лука, Филозофски факултети - Бања
Лука и Пале и Учитељски факултет - Бијељина.
Имплементација циљева обуке за рад са дјецом са посебним потребама, у складу са
Реформом, отпочела је састављањем посебног тима са задатком да се одреди број дјеце ове
категорије широм БиХ, да се региструју потешкоће са којима се сусрећу и установе препреке
које спречавају њихово укључивање и напредак. Тим је састављен од представника
педагошких института (завода), образовних установа за психологију и педагогију, невладиних
организација, представника институција за специјално и предшколско образовање и
међународне заједнице.

4.2. ИНКЛУЗИЈА У ЗАЈЕДНИЧКИМ СТРАТЕГИЈАМА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ ОСНОВНОГ
И ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА У БИХ
Други документ, који промовише договорену политику и стратегију реформе образовања (и инклузије) је Бијели папир - заједничка стратегија за модернизацију основног и
општег средњег образовања у БиХ. Он представља "фазу прије имплементације", али и
посвећеност ономе што је политички, технички и организационо изводљиво што, је у складу
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са препорукама и приоритетима датим у сваком поглављу. У свакој од 4 компоненте овог
документа које се односе на: развој наставних планова и програма, свједочанства и
квалификације, стандарде и оцјењивање, развој наставника, институционалну подршку
модернизацији, хармонизацију легислативе и финансирања, третиран ја на одговарајући начин
и проблем инклузивног васпитања и образовања.

4.2.1. КОМПОНЕНТА - САДРЖАЈ
Обавезно основно и опште средње образовање, како је пројектовано у Бијелом папиру,
темељи се на неколико општих принципа34 од којих се, трећи по реду, односи на "принцип
једнаких образовних могућности за све. Наставни план и програм омогућава квалитетно
образовање за све. Он препознаје и признаје, уважава и ефикасно одговара на образовне
потребе, искуства и интересе свих, без обзира на пол, узраст, етничку, социјалну и вјерску
припадност, способности, могућности и ограничења; уважавајући, поштујући и развијајући
људска, дјечија и образовна права, обавезе и одговорности. Он је инклузиван, отворен за
дјецу и одрасле са посебним образовним и другим потребама") (подвукла Л.В.);
Принцип једнаких могућности у образовању, доприноси не само квалитету система
него и квалитету ученичких постигнућа и никако не значи једнако образовање за све. Он се
односи на диференцирану понуду на свим нивоима која омогућава остваривање права на
избор различитих образовних путева и садржаја. Та права и захтјеви повезани су са
посебним положајем дјеце (индивидуалне разлике, разлике у брзини и нивоу развоја) и других
категорија становништва (повратници, мањине, одрасли, итд.).
Права везана за пол ученика, у оквиру једнаких образовних могућности, указују на
потребу разрјешавања једне контрадикторности. Коедукација заиста отклања споља видљиву
дискриминацију на нивоу школског система, али цјелокупан курикулум, организација живота
у школи, начин предавања, комуникација међу ученицима и наставницима и сл. указује на
неједнаке могућности међу половима.
Квалитет система образовања и исхода учења повећани су и примјеном других
принципа. Захтјев да школа васпитава за отвореност духа, способност критичког расуђивања и
супротстављања разним идеолошким, религијским и политичким притисцима, у директној је
вези са постизањем стандарда знања који се могу упоређивати на међународном нивоу, али су
релевантни и за социо- културни контекст у коме живе ученици. Поред укључивања у
специфичну културну и националну традицију, што је загарантовано на свим степенима
система, потребно је остварити упознавање других култура и цивилизација и васпитање у
духу међусобне толеранције и поштовања различитости. То помаже ширењу
интелектуалног хоризонта, разумијевању властитог културног идентитета и слабљењу разних
предрасуда. Из свега овога слиједи закључак да су циљеви и исходи образовања оријентисани
вриједносним опредјељењима па и стратегија дјеловања, у односу на дјецу са посебним
потребама, мора бити усмјерена на развој свијести о различитости и индивидуалан
приступ, с обзиром на способности, интересе и потребе. Школа мора поштовати право на
различитост, сензибилизирати своје окружење за прихватање концепта школе "за све",
ублажавати и елиминисати предрасуде те развијати свијест и позитиван став према особама са
посебним потребама.
Концепција наставних планова и програма, фокусираних на исходе образовања,
представља промјену васпитно-образовне парадигме: умјесто образовања усмјереног на
34

Остали принципи су: принцип научне заснованости; обавезности и неселективног основног образовања;
децентрализације, демократизације и деполитизације - професионализације; образовања за потребе
партиципације у демократском друштву; образовања за потребе информатичког технолошког, глобалног
друштва; п.образовања као доживотног процеса;
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програм и наставника, образовање организовано на исходима је усмјерено на стварног,
конкретног ученика и његова постигнућа (знања, способности, вјештине, ставове), што опет
кореспондира са опредјељењем за образовну инклузију. Релевантност образовања ( шта
морам знати и након учења и због чега?) односи се на могућност употребе знања у животу или
професији, на лакше сналажење у свијету, боље комуницирање и свјесно преузимање
одговорности.

4.2.2. КОМПОНЕНТА: КАПАЦИТЕТ
Реформа система не може се остварити без развијених капацитета - система у цјелини
и институција образовања, наставника и стручних сарадника, партнерског рада са локалном
заједницом и сарадњом са родитељима.
Уколико су принцип инклузије и интеграција дјеце са посебним потребама стварна а не
декларативна опредјељења, онда предстоје промјене у организационим облицима система
школства (компатибилност), стручном оспособљавању наставника, дефинисању улога
стручних сарадника у школи (специјалних педагога и тимови стручњака), материјалној
обезбјеђености школе. Морају се преузети и обавезе финансирања израде и штампања
уџбеника и другог дидактичког материјала за поједине категорије ученика са посебним
потребама. Потребно је дефинисати педагошке стандарде који ће уважавати посебне потребе
и утврдити међусобне обавезе различитих министарстава (од раног откривања и благовремене
интервенције, предшколског васпитања, преко основне школе до укључиваља у живот у
локалној заједници и осигурања запошљавања). Неопходно је дефинисати обавезу родитеља
да преузму одговорност за напредовање своје дјеце: да учествују у креирању програма и
праћењу његове реализације кроз сарадњу са школом и другим установама које помажу
њиховој дјеци. У том смислу потребно је организовати семинаре и друге видове едукације и
пружања подршке родитељима.
Концепт образовања и перманентног стручног усавршавања наставника, стручних
сарадника и директора (менаџера) подразумијева промјене у структури, садржају,
организацији и начину провођења, чиме се модернизују њихова знања, јачају професионалне
компетенције и дигнитет професије. Наставнике треба оспособити за нове захтјеве и изазове
педагошке праксе које је Конференција европских министара за образовање дефинисала:
оспособљавање за идентификовање и уважавање потреба, индивидуалних разлика и стилова
учења; уважавање културних интересних разлика и разлика у способностима ученика и
интеграција све дјеце са сметњама у развоју у редовно школовање; оспособљавање за
креирање услова и окружења за активно учење и инклузивно образовање; обука критичне
масе наставника за развој нових наставних планова и програма, примјену методологије
активног учења и инклузије у наставном процесу; обука директора школа у области школског
менаџмента;
Квалитетно образовање наставника тражи усклађивање педагошких програма студија
на факултетима и другим високошколским институцијама који се баве стручним образовањем
и практичним оспособљавањем. Потребно је остварити већу прилагодљивост програма
(прелази, доквалификације, специјализације..) и прилагодљивост опште политике образовања
(могућност преусмјеравања стручњака у наставнички позив, могућност усавршавања,
надоградња образовања..), остварити јединствена мјерила и прописе о томе ко може гдје
предавати (звање, лиценце). Пружити снажнију подршку постдипломским студијама
специјалних дидактика (методика).
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4.4.3. КОМПОНЕНТА: ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РАЗВОЈУ
Постојећа организациона, кадровска и материјална структура институција за подршку
развоја школа не може одговорити захтјевима и промјенама које се предвиђају и које су дио
договорене политике и стратегије развоја система образовања. У основне недостатке се
убрајају: недовољна издиференцираност послова унутар постојећих институција,
пренаглашена инспекцијско-надзорничка улога службе, неуједначена територијална
покривеност, независност у раду постојећих институција, недостатак стручног наставничког
кадра и савремене техничке опреме и неувезаност са школама путем савремене
информационо-комуникационе технологије, неразвијеност научно-итраживачког рада и
неразвијеност информационо-документационих одјељења.
Стратешки задаци институција за подршку модернизације и развоја школа одређени
су: израда стандарда и норматива за основне и опште средње школе и праћење нивоа
постигнућа ученика; креирање приједлога наставних планова и програма и праћење
провођења; константно педагошко и стручно усавршавање наставника; стручно-педагошки и
савјетодавни надзор наставног особља и школа; стварање базе података у циљу евалуације
образовног процеса и размјене информација; одређивање потреба и концепције уџбеничке
литературе и оцјене квалитета; образовање одраслих - израда приједлога програма складно
захтјевима тржишта рада; побољшање наставне прксе и увођење иновација у наставни процес;
увођење метода инклузије у основне и средње школе.
У Стратегији је предложена тростепена структура институција за подршку
модернизације и развоја школа:
1. ниво БиХ (Међуентитетско стручно (педагошко) вијеће за праћење и унапређивање
система образовања у БиХ; Агенција за стандарде и оцјењивање у образовању
(одвојено РС и ФБХ); Агенција за наставне планове и програме (одвојено РС, ФБХ,
Дистрикт Брчко);
2. ниво ентитета (кантона и ДБ) - педагошки институт (завод) са одјељењима;
центар(и) за професионални развој и усавршавање наставника и школа;
3. ниво локалне заједнице - професионална удружења наставника, стручних сарадника
и менаџера основних и општих средњих школа у граду или општини; удружења
школа са јавним сектором;
Један од задатака институција за подршку и модернизацију образовања је и увођење
инклузије тј. интеграција дјеце са посебним потребама у редовне школе. У реализацији ове
нове праксе, поред постојећих институција, велику шансу и обавезу имају Центри за
професионални развој и усавршавање наставника и школа, као нове институције за подршку
развоја. Они су у обавези да организују и едукују наставнике у циљу имплементације нових
технологија у наставном процесу; организују и врше обуку директора-менаџера и помажу
школама у планирању рада и развоја школа.
Препорука радне Групе је да се ти центри установе при образовним институцијама које
су већ ангажоване на пројекту развоја образовања - Компонента развоја наставника и школа,
који се финансира из средстава Свјетске банке. Природно-математички факултет у Бањалуци,
с обзиром на своје капацитете и искуства на пројекту "Побољшање квалитета наставе
природних наука у основним школама", има све услове за оснивање једног таквог Центра.

4.2.4. КОМПОНЕНТА: ХАРМОНИЗАЦИЈА ФИНАНСИРАЊА / ЛЕГИСЛАТИВА
Општи ставови образовне политике, који би требали бити исказани у легислативи, су
слиједећи: реорганизација школског система ради његовог ефикаснијег доприношења
економском опоравку земље; модернизација или реорганизација школског система као
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основне подршке демократском развоју у земљи; модернизација или реорганизација школског
система као основне подршке будућој европској интеграцији земље.
Хармонизација и модернизација образовне легислативе одражава опредјељеност
образовних власти на свим нивоима одлучивања да се општи циљеви образовања реализују, а
то значи да се сви закони и други прописи из области образовања морају усагласити са
Оквирним законом о основном и средњем образовању у БиХ.35 Приоритетне потребе
хармонизације образовне легислативе односе се на питања: образовања мањина и дјеце
повратника, образовања дјеце са посебним потребама (и талентованих), стручног
усавршавања наставника и квалитета образовања.
Побољшање легислативе, по питањима образовања мањина, могло би бити усмјерано
на развој неформалног образовног система, алтернативних модела образовања, који би
обухватили и образовање одраслих, дописно образовање (укључујући ту и образовање преко
Интернета), образовање родитеља и подизање образовног нивоа локалне заједнице. Израда
наставних програма, уџбеника и приручника, развој специфичних облика стручног
усавршавања наставника за остваривање наставних програма намјењених дјеци мањина, исто
тако, представља дио активности на хармонизацији легислативе.
Законом је потребно регулисати интегрисање дјеце са посебним потребама у
јединствен образовни систем на свим нивоима: предшколском, основношколском и
средњошколском (како редовне тако и специјалне школе), заједно са институцијама које се
баве образовањем дјеце чије образовање није могуће извести у оквиру постојећих модела
(васпитање и образовање у болницама, као и у институцијама полузатвореног или затвореног
типа). У супротном, стратегија развоја остаће само декларативно опредјељење.
Главна снага сваке реформе образовања су наставници, па и ефикасност промјена
зависи од њихове способности и спремности да примијене нове поступке и преузму нове
одговорности. Хармонизација легислативе, у овом случају, односила би се на законско
регулисање стручног усавршавања наставника као дијела њиховог перманентног образовања,
али и дефинисање правних механизама за финансирање стручног усавршавања.

ЗАКЉУЧАК
Анализирани документи стратегиjе реформе образовaња систематично и свеобухватно,
а у складу са искуствима квалитетне педагошке праксе у земљама Европе и свиjета, показуjу
да васпитaње и образовaње требаjу доприниjети економском, социјалном и културном развоjу
друштва и свих њених чланова. Савремене стратегиjе образовања тeмeљe се на концепциjи
цjеложивотног учења и концепциjи друштва кoje учи. Стратегиjе развоjа образовања не
односе се само на институционално школовање дjeцe и младих него и неформално образовaње
и самообразовaње одраслих. Оне указуjу на неминовност промjена, уклањање постоjећих
слабости, модернизацију и побољшање квалитета система образовања, њeгoву већу
демократизациjу, хуманизациjу и инклузивност.
Оствapeњe инклузивног образовања постаjе саставни дио просвjетне политике са
високим приоритетом. Инклузивна школа захтjева потпуну и врло прецизну разраду кoja
обезбjеђуjе наjмaњи проценат грешака или њихово потпуно избjегавање. Ми jош увиjек
немамо свеобухватних компаративних истраживања кoja би дала цjеловитиjе информациjе о
успjешности посебних програма коjи се реализуjу у специjалним школама и инклузивних
диференцираних и индивидуализованих едукациjских програма у редовним школама.

35

Оквирни закон је усвојила Парламентарна скупштина БиХ је на сједници Представничког дома од 27.06.2003.
и на сједници Дома народа од 30.06.2003.године.
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SUMMARY
The modern educational system development, presented in the strategy documents of reform, offers
the equal educational chances to all the pupils disregarding sex, age, ethnic, social or religious affiliation as
well as skills, possibilities or restrictions. Educational needs, experiences as well as children's interests should
be respected and esteemed according to this educational system. Upbringing and education of children with
special needs is being treated as an integral part of the upbringing and educational system, moreover, the
educational system becomes inclusive. The inclusive education becomes a sample, new pedagogical practice
as well as a goal of the educational politics which accepts varieties and promotes the rights of all the children
who are educated with the others of the same age according the programmes adapted to their needs.
Inclusion as a general educational principal includes the important changes within the education
subject matter, studying strategies, legal regulations, new model of financing as well as within significantly
changed practice of compulsory education and permanent improvement of teachers and professional
associates.
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МЈЕСТО И УЛОГА СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО МАТЕРЊЕГ У
РЕФОРМИСАНОЈ НАСТАВИ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Бранко Савић
Педагошки факултет, Бијељинa
Светог Саве 24, 76300 Бијељина

ABSTRACT
SAVIĆ, B.: PLACE AND ROLE OF SERBIAN AS NATIVE LANGUAGE AS A CONTAINING
PART OF REFORMED EDUCATION AT ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOLS IN THE
REPUBLIC OF SRPSKA. Skup, 1: Savremena univerzitetska nastava, Zbornik radova naučno-stručnog
skupa, Trebinje, novembar 2003. 191-195, Banja Luka, 2004. [Teaching Faculty of Bijeljina, 76300 Bijeljina,
24 Svetog Save Street]
Serbian as the native language being taught at Serbian schools and Faculties has to be in the same
position with languages of other nations taught at their educational institutions. Its unique development,
preserving within the same context, fulfilling the same goals and tasks all around the area has to be provided
respectively, not taking into consideration a division of the whole space into different, independent national
entities. Serbian language in Bosnia and Herzegovina must not be detached from the place where it was
created as the native language, as well as from its different dialects and sociological changes. In the same way,
it must not be exposed to the influences of other national groups' languages with whom the Serbs live within
the same community, including the Bosniacs and the Croats respectively. And it also has to be protected from
melting into the so-called «natural» extension of ex Serbocroat or Croatoserbian.
Preserving and cherishing of Serbian, as a unique language within the whole lexical area, has to be
done by all the schools and Faculties at which it is being taught as the native language.
Key words: the area where Serbian language is spoken, dialects, sociolects, related languages,
Serbian language at modern school.

САЖЕТАК
Српски језик као матерњи треба да је у српским школама и на факултетима у истом положају у
каквом су језици других народа у њиховим образовним институцијама. Мора се обезбиједити његов
јединствен развој и његовање у истом садржају и обиму и са истим циљевима и задацима на цијелом
његовом простору, без обзира што је тај простор подијељен на више засебних државних цјелина. Не
смије се дозволити да српски језик у Босни и Херцеговини одвоје од његове матице разне његове
дијалекатске и социолошке промјене, те утицаји језика народа са којима у истој заједници живе Срби,
и да се он утопи у неки заједнички језик Срба, Бошњака и Хрвата као "природни" наставак бившег тзв.
српско-хрватског, односно хрватско-српског језика.
Очувању српског језика као јединственог на цијелом језичком простору треба да допринесу све
школе и факултети у којима се он изучава као матерњи језик.
Кључне ријечи: српски језички простор, дијалекти, социолекти, сродни језици, српски језик у
новој школи.

1. Мјесто и улога савременог српског књижевног (стандардног) језика као матерњег
језика у реформисаној основној и средњој школи и на факултетима у Републици Српској
треба да су исти какви су и код других матерњих језика у другим земљама. Требало би да је
српски језик у истом положају у каквом је, нпр. француски у француским школама, њемачки
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у њемачким, руски у руским, грчки у грчким, енглески у енглеским итд. Нема разлога да се од
тога одступа кад је у питању српски језик као матерњи, јер колико је важан за једног
Француза француски, за Нијемца њемачки, за Руса руски, за Грка грчки, за Енглеза енглески,
толико је важан за Србина српски као његов матерњи јњзик. Мјесто и улога матерњег језика у
школама произилазе из општих потреба његових корисника које он задовољава. А те потребе
су готово исте код свих народа према своме матерњем језику.
У посљедње вријеме све више се настоје угурати у националне школе тзв. свјетски
језици (енглески, њемачки, руски, француски, шпански и сл.) и њима потиснути изучавање
матерњих језика. Међутим, такви језици углавном добијају комуникативну функцију међу
народима, али не и функцију између житеља истог народа. Остале функције које има матерњи
језик, нарочито суптилне, не могу да преузму страни језици.
2. Српски књижевни језик треба да је јединствен на цијелом своме језичком простору у
погледу свога садржаја, особина, постојања и промјена. Не би се смио међусобно разликовати,
нпр., језик Срба Поморавља од језика Срба у Републици Српској, или језик Срба у Срему од
језика Срба на Кордуну и у Лици итд.
Међутим, то јединство је данас тешко обезбиједити јер је српско језичко подручје
однедавно подијељено на више држава (Србију и Црну Гору, Босну и Херцеговину, Хрватску,
Македонију, Словенију). На тим просторима српски језик је изложен разним унутрашњим и
спољним утицајима који га могу разградити на више варијанти, а касније, можда, и језика.
Ако би се препустио развитак српског језика засебно на тим административно одвојеним
просторима, нпр. на територији Босне и Херцеговине, он би попримио извјесне дијалекатске и
социолошке промјене те особине језика Србима блиских народа (Хрвата и Бошњака), а преко
њих и других језика и по томе би се почео разликовати од српског језика других подручја.
Такве промјене и не би биле много штетне ако би их прихватило цијело српско језичко
подручје. Међутим, ограничене само на српско језичко подручје у Босни и Херцеговини,
утицале би на удаљавање тога језика од матице српског језика и биле добра основа за
стварање неког заједничког језика за Србе, Хрвате и Бошњаке у Босни и Херцеговини по
жељи неких Бошњака. Тај језик се не би много разликовао од ранијег српско-хрватског,
односно хрватско-српског језика, у који је уносио и нешто своје сваки народ који се њиме
користио (Срби, Хрвати и Бошњаци). Пошто се из тога заједничког језика издвојио хрватски и
српски језик, нови заједнички језик био би карактеристичан за Босну и Херцеговину и он би,
хтјели ми то или не, представљао зачетак тзв. босанског језика којим говоре само Бошњаци,
Срби и Хрвати у Босни и Херцеговини. Тиме би се ускоро удаљио језик Срба у Босни и
Херцеговини од језика Срба на осталом српском језичком простору, а језик Хрвата у Босни и
Херцеговини од језика Хрвата у Хрватској и другдје. Тако би се постигло цијепање српског
језичког простора и хрватског језичког простора у корист стварања тзв. босанског језика.
Дакле, свако уношење посебности на поједине просторе српског језика, а да оно не
постане карактеристично за цијело српско језичко подручје, представља разбијање
јединственог српског језичког простора, односно припрему за његово цијепање јер без
јединства једног језика на цијелој његовој језичкој територији нема ни јединственог тога
језика у његовој будућности.
3. Пошто је српски језик један језик којим се служе сви Срби на просторима гдје они
живе, нужно је обезбиједити и његово јединствено природно развијање, његовање и
изучавање на његовом цијелом језичком простору. То се обезбјеђује првенствено
јединственим школским системом на свим нивоима школовања (основном, средњем, вишем и
високом) на цијелом српском језичком простору изучавањем из српског језика истих
садржаја, у истом обиму, са истим циљевима и задацима. Тако се ствара природна брана
свима оним покушајима који настоје угрозити јединство српског језика.
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3.1. Донедавно се у Републици Српској радило у основној и средњим школама по
наставним плановима и програмима који су донесени још 1993. године и незнатно мијењани
касније. Ти програми су у погледу предмета српски језик били готово истовјетни по своме
садржају, обиму, циљевима и задацима са програмима наведеног предмета у основној и
средњим школама у Републици Србији и Републици Црној Гори. Тиме је било обезбијеђено
подједнако развијање и његовање српског језика као матерњег језика на скоро свим
просторима гдје се он користио као матерњи језик.
3.2. Међутим, нова друштвено-економска и културна догађања у свијету и код нас
утицала су на промјене и у образовном систему. Те промјене се данас огледају, на свим
нивоима образовања у свијету. Оне снажно утичу и на промјене у образовном систему на
нивоу основног, средњег па и вишег и високог образовања и код нас. Као посљедица тога је и
доношење новог Наставног плана и програма за основну школу у Републици Српској 2002.
године, а очекује се и израда, наставних планова и програма за средње школе (гимназију и
стручне школе).
Нови Наставни план и програм за основну школу израз је савремених потреба,
нарочито у погледу нових метода, средстава и облика рада. И нови Програм српског језика је
напустио раније наставне стереотипе и увео модерније начине обраде наставног градива.
4. Међутим, кад је у питању настава српског језика као матерњег има у новом
Програму извјесних недостатака преко којих се не би смјело прећи. На неке од њих указаћу и
овом приликом.
4.1. Мијењајући основно осмогодишње школовање у деветогодишње, помјерајући га на
дјецу са шест година, а за то немајући ни покрића у Закону о основној школи у Републици
Српској, удаљили смо нашу школу од типа основне школе на осталом српском језичком
простору, па тиме и изучавање српског језика као јединственог предмета на цијелом српском
језичком простору у истом обиму.
Нови Наставни план и програм за основну школу Републике Српске представља, кад је
у питању српски језик, добру основу за стварање нове основне школе у Босни и Херцеговини,
гдје би и изучавање српског језика било у функцији стварања неког заједничког језика у
Босни и Херцеговини, тзв. босанског језика. Томе иде у прилог нарочито настава у првом
разреду основне школе, која је подијељена на три предметна подручја: Моја околина, Говор,
изражавање и стварање и Ритмика, спорт, музика, гдје је изучавање матерњег језика
припало другом подручју, и то само као Говорење и изражавање са недељно по три часа (од
укупно 15 часова недељно). Нигдје се не говори о српском језику, него се под Говором и
изражавањем може подразумијевати за Србе српски језик, за Бошњаке бошњачки, за Хрвате
хрватски, за Роме ромски, за Словаке словачки итд. Осим тога наведене области су по обиму
готово изједначене са ликовном културом (која се изучава са два часа седмично) или са
спортом (са 2 часа).
4.2. Садржај и обим градива из српског језика као матерњег језика није на висини
његових потреба ни у осталим разредима основне школе. Он је у новом Програму садржајно
осиромашен. У жељи да растерете ученике, састављачи новог Програма су, нпр., градиво
нижих разреда основне школе потиснули у више разреде, а нешто садржаја и избацили.
Непотребно је нпр. било растерећивати градиво II (бившег I) разреда његовим
пребацивањем у III разред, кад је оно већ растерећено обухватањем дијела тога градива
увођењем првог (нултог) разреда за дјецу од шест година. Тако је нови други разред
двоструко растерећен. А то је, заиста, непотребно.
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Састављачима Програма српског језика учинило се тешко да се ученици V разреда
(бившег IV) упознају са замјеницама и бројевима као врстама ријечи, па су их пребацили у VI
разред (бивши V) основне школе, а тражи се по Програму од ученика истог (V) разреда да се о
наведеним врстама ријечи обавијесте у страном језику (нпр. у енглеском).
Напомињем да се у Програму за VI разред (бивши V) основне школе каже за бројеве да
се са ученицима понови научено о бројевима и да се упознају са збирним бројевима, а ученици до VI разреда нису упознати са бројевима. Како се могу главни и редни бројеви
систематизовати са ученицима, а да нису претходно обрађивани у школи? То очито показује
непрецизност рада Комисије за израду Програма из српског језика.
У новом Наставном програму знатно је смањен и број часова и облика изражавања
намијењен за примјену језика у пракси (у говору и писању). То много осиромашује његовање
српског језика у пракси.
4.3. У новом Програму из српског језика књижевност је обогаћена књижевним дјелима
хрватских и бошњачких писаца, и то у своме оригиналу - на хрватском и бошњачком. Таква
дјела су претрпана лексемима и изразима који су били у употреби у тзв. српско-хрватском,
односно хрватско-српском језику, а данас носе у српском језику обиљежје архаичности или
призвук хрватског или бошњачког језичког карактера. Дјеца памте такве ријечи и изразе због
њихове необичности и понекад их употребљавају у своме изражавању, истина, најчешће
подругљиво (нпр. пренапучени, рахметли, бабо, шехити, дајиџа, амиџа, хабер, сабах, коловоз,
зрак, тлак, разина, особан, домовница итд.). Најбоље је поменуте лексеме пропратити
објашњењем сваког од њих и навођењем српских ријечи и израза који их успјешно замјењују
и који су у активној употреби.
Наведене туђе ријечи се увлаче у рјечник наших ученика, нарочито нижег школског
узраста, и због тога што их они чују на телевизији Федерације и у непосредном контакту са
бошњачком и хрватском дјецом. Пошто немају довољно изоштрен осјећај за свој матерњи
језик, наши ученици лако потпадају под утицај бошњачког и хрватског језичког израза.
Ако се жели истински његовати српски језик по нашим школама и на вишим школама
и факултетима, нужно је да се изводи настава на њему из свих предмета на свим нивоима
школовања. То треба да је чист српски језик, ослобођен свих непотребних хрватизама,
бошњачких израза, турцизама, германизама, русизама итд.
На чистом српском језику треба да су и сви уџбеници и приручници којима се користе
ученици, нарочито основне школе, јер они још немају изграђен свој језички израз.
Недопустиво је да се штампају само уџбеници из националних предмета на српском језику, а
да из других предмета (математике, познавања природе и друштва, физике, хемије) могу бити
и на хрватском или бошњачком језичком изразу. Такво поступање води у најбољем случају
прљању и кварењу српског језика. Не смијемо изгубити из вида да наша дјеца имају право да
имају све уџбенике на чистом српском језику. Такви се уџбеници морају, а и могу
обезбиједити ученицима, нарочито нижих разреда основне школе.
Наставом српског језика, али и наставом осталих предмета који се изучавају у нашим
школама мора се обезбиједити несметан развој и његовање српског језика у школи. Ученици
морају бити осјетљиви на свој матерњи језик - да разликују српске лексеме, фразе,
морфолашке облике и синтаксичке промјене и сл. од тих појмова, особина и промјена у
језицима блиским српском језику и другим језицима у окружењу и шире.
5. Из изложеног се да закључити да је нужно:
1) остварити изучавање српског језика у основним и средњим школама Републике
Српске у оном садржају и обиму у коме се изучавају матерњи језици у националним школама
других држава (као што се, нпр. изучава енглески у енглеским школама, француски у
француским, њемачки у њемачким, руски у руским и сл.);
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2) обезбиједити наставом очување јединства српског језика на цијелом језичком
простору гдје се он појављује као матерњи језик; и
3) изнаћи најпогодније педагошко-психолошке и дидактичко-методичке приступе и
поступке у настави учења српског језика којима ћемо најкраћим путем доћи до најбољих
резултата.
А ми, било да смо стручњаци за матерњи језик или за математику, физику, биологију,
педагогију, филозофију, социологију или неку другу науку, допринијећемо очувању и
његовању свога матерњег језика и језика својих слушалаца, тј. српског језика, ако се у своме
свакодневном и стручно-научном испољавању будемо придржавали његових правила, ако
његову лексику не будемо замјењивали без потребе туђом лексиком и ако га будемо чували и
његовали као што то чине сви озбиљни народи у свијету са својим језицима.
На нама је да порадимо на очувању свога језика. Ми можемо и морамо сачувати свој
матерњи језик. На то нас обавезују наши преци, наши савременици, а и наши потомци, чија
будућност зависи од нас.
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Mnogobrojni su razlozi zbog kojih stawe u nastavi matematike na tehni~kim
fakultetima u Republici Srpskoj nije dobro. Pomenu}u, zato, samo neke od wih, sa
prijedlozima, koji bi eventualno mogli popraviti stawe.
Matematika je u procesu obrazovawa za skoro svakoga imala poseban zna~aj. Za neke
je to izvor beskrajnog zadovoqstva, koje im donosi problem koji rje{avaju i to trenutak
kada problem potpuno razumiju i dobiju mogu}nost da ga rije{e, putevi kojima se kre}e dok
ga rje{ava i na kraju trenutak kada na|e rje{ewe. I to zadovoqstvo osje}aju svi, po~ev od
u~enika osnovnih {kola kada po~nu rje{avati jednostavne zadatke, do nau~nika koji
stvaraju nove rezultate u matematici. To je, dakle, predmet u kome se i veoma rano mo`e
iskazati kreativnost, {to je sigurno jedna od osnovnih te`wi qudskog duha.
Na drugoj strani su oni kojima je matematika no}na mora, materija ~iji smisao ne
razumiju i ne vide joj svrhe ni ciqa. ^iwenica da ne mogu da shvate ni osnovne pojmove, kod
wih ~ak razvija mr`wu prema tom predmetu. Desilo mi se nekoliko puta da, kada na prvom
predavawu za studente na prvoj godini studija pitam {ta su do tada nau~ili iz matematike,
poneki od studenata gotovo sa ponosom odgovara "Ni{ta!." Pomalo za~u|uje da su i neki
veliki intelektualci, kao {to je na{ ~uveni kwi`evnik Ivo Andri}, matematiku smatrao
obi~nom blama`om.
Mnogi su umni qudi poku{ali objasniti fenomen: Za{to neki u~enici sa lako}om
razumijevaju matemati~ke pojmove, igraju se wima rje{avaju}i lak{e ili te`e probleme,
dok drugi ni uz najve}e umne napore ne uspijevaju razumjeti ni osnovne pojmove. To nije
tema o kojoj se ovdje govori. Nastavnici trebaju samo biti svjesni te ~iwenice.
Za one rijetke zaqubqenike u matematiku nastavni planovi i programi, pristup
nastavnika i wegov na~in rada nemaju veliki uticaj. Oni }e svoj put u matematici sigurno
na}i.
Za ove druge, jedino je rje{ewe da se zahtjevi prema wima smawe na najmawu mogu}u
mjeru. Jedno od rje{ewa bilo bi da se pa`qivim testirawem u prvim razredima osnovne
{kole ispitaju mogu}nosti u~enika za razumijevawe matematike, pa od onih, za koje se
ustanovi da uop{te nemaju smisla, tra`iti samo neka osnovna znawa ili ih ~ak potpuno
osloboditi u~ewa matematike.
Glavni predmet na{e pa`we trebalo bi da budu u~enici koji su "u sredini", ni
izrazito talentovani za matematiku, ali ni izuzetno netalentovani, a wih je najve}i broj.
Ako se, recimo, u grupi izuzetno talentovanih nalaze oni koji }e biti matemati~ari, onda
se u ovoj grupi nalaze oni koji }e biti in`eweri i dakle koristiti matematiku kao alat u
svom svakodnevnom poslu. U tu kategoriju spadaju svr{eni sredwo{kolci koji upisuju
tehni~ke fakultete.
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Po mom mi{qewu, ve}ina wih dolazi na fakultet nespremna za razumijevawe
programa matematike koji ih o~ekuju na fakultetu. To mo`e izgledati neobi~no, jer svi ti
u~enici polo`e prijemne ispite, gdje se redovno pola`e i matematika. Mislim da su
prijemni ispiti nepotrebni. Zbog smawenog interesa za studije tehni~kih nauka, oni se
organizuju tako da ih polo`e skoro svi prijavqeni kandidati i na taj na~in imaju
formalnu potvrdu da su sposobni usvajati fakultetsko gradivo, {to u stvari nije ta~no.
Prema tome, jedan od osnovnih ciqeva matematike u osnovnim i sredwim {kolama, a
to je priprema u~enika za fakultete se ne ostvaruje. Mislim da su osnovni razlozi za to
lo{i uxbenici i lo{i nastavnici. Umjesto lo{ih uxbenika treba napisati dobre. To se
mo`e posti}i tako da se konkursom ne biraju uxbenici nego autori, ~ije radove poslije
toga treba strogo recenzirati. Tako bi autori znali da }e wihov uxbenik, kada postigne
potreban kvalitet, biti u upotrebi. Time }e se pove}ati wihovi motivi za stvarawe
dobrog uxbenika. Da bi se poboq{ao rad nastavnika treba ih, prije svega, boqe
materijalno stimulisati, a tek onda zahtijevati od wih daqe usavr{avawe, koja su im
neophodna. To se opet mo`e posti}i testirawem u~enika. Iz tih se testova lako mo`e
vidjeti koji nastavnik radi dobro, a koji ne. A onda treba dobre nastavnike na neki na~in
nagraditi.
I sad se postavqa osnovno pitawe: Kako voditi kurseve matematike na tehni~kim
fakultetima, uz ~iwenicu da ve}ina u~enika nije sposobna savladati program koji je
predvi|en. To je problem koji se pojavquje i u daleko razvijenijim zemqama od na{e. Slabo
predznawe studenata je, dakle, jedan od glavnih problema sa kojima se susre}u nastavnici
koji predaju matematiku na fakultetima. Trenutno je, po mom mi{qewu, taj problem mogu}e
otkloniti organizovawem jednog dobro osmi{qenog kursa elementarne matematike, prije
po~etka predavawa na fakultetima, recimo, u mjesecu augustu. U okviru tog kursa bi
svakako trebalo koristiti ra~unare, ~ime bi se podigao nivo znawa studenata i iz oblasti
informatike.
Kada bismo ovim poboq{awima dobili na prvoj godini studente koji mogu bez
velikih pote{ko}a usvajati gradivo iz matematike, tada bi se postavilo pitawe reforme
nastave matematike na univerzitetima. Te su reforme neophodne iz nekoliko razloga.
Prije svega, nije potpuno jasno {ta je od matemati~kog aparata potrebno pojedinim
strukama. Da li isti kurs treba studentima arhitektonskog i {umarskog fakulteta?
Mislim da tu nije rje{ewe preuzimawe programa, bez ikakvih izmjena, sa nekog od svjetskih
univerziteta. Mi ne mo`emo {kolovati iw`ewere kao {to se {koluju na zapadu. Tamo
studenti upisuju fakultet imaju}i unaprijed viziju o tome {ta }e i gdje }e raditi, {to kod
nas nije slu~aj. Kod nas in`ewer, ni u trenutku diplomirawa, ne zna ni {ta }e, ni gdje }e,
ni kada }e po~eti raditi. Zbog toga, mi mo`emo {kolovati samo iw`ewere "op{te struke",
a ne specijaliste za pojedine struke. Nastavni planovi na fakultetima, pa i planovi iz
matematike treba da budu napravqeni u skladu s tim. To za matematiku zna~i da akcenat
treba staviti na tzv. op{tu matematiku.
Druga bitna stvar koja zahtijeva izmjenu na~ina predavawa matematike je razvoj
ra~unarskih nauka, {to treba na}i primjenu u nastavi matematike. Stvarnost je da se skoro
svi kursevi matematike predaju na klasi~an na~in, kako su se godinama predavali. To nije
ni ~udo, jer se u standardnim kursevima matematike na tehni~kim fakultetima uglavnom
predaju fundamentalne stvari koje su ve} odavno poznate. Ra~unari u~ewe mogu znatno
olak{ati. Smatram da se izvjestan procenat i predavawa i vje`bi treba obavqati uz pomo}
kompjutera. To bi se trebalo obavqati saglasno kursevima iz informatike, koji uglavnom
postoje na svim fakultetima. Da bi to bilo mogu}e, i studenti i asistenti i profesori bi
morali imati osnovna informati~ka znawa, a to je problem koji je te{ko rije{iti.
Sa informatikom je mnogo te`a situacija nego sa matematikom. Nastavnika
matematike kakvih takvih i imamo, dok nastavnika informatike gotovo da i nemamo.
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Informatiku danas predaju in`eweri koji su u toku studija imali poneki kurs iz te
oblasti, ali nisu ni izbliza {kolovani za u~iteqe informatike. Ne vjerujem da
informatiku mogu uspje{no predavati prekvalifikovani nastavnici op{tetehni~kog
obrazovawa ili neke druge struke. Znawe koje studenti imaju iz informatike su uglavnom
sami sticali. Malo toga su nau~ili u {koli. Tako se nalazimo u apsurdnoj situaciji, da
imamo mnogo ra~unara, a malo onih koji znaju da ih stvarno koriste.
Bez dovoqno predznawa iz informatike, studentima bi kombinacija matematike sa
ra~unarstvom ~inila dodatne komplikacije.
Jedino rje{ewe je da se obu~e kako u~enici i nastavnici tako asistenti i profesori
na fakultetima.
Na kraju bih napomenuo u kojem smjeru bi trebale da idu reforme nastavnih
programa iz matematike. Razlozi za u~ewe matematike su dvostruki. U matematici kao
nauci su tokom istorije postignuti ogromni rezultati. Rijetko u kojoj nauci se mo`e na}i
takva povezanost ideja od samog po~etka razvoja do dana{wih dana. Postavqena su pitawa
koja su bila aktuelna stotinama godina i generacijama izazivala pa`wu i profesionalnih
matemati~ara i amatera. Mo`e se re}i da je "savremena matematika" stvorena jo{ u staroj
Gr~koj. Tako je ~uveni matemati~ar Hardi smatrao gr~ke matemati~are, koji su bili od
wega stariji vi{e od dvije hiqade godina, kolegama sa univerziteta. Slobodan sam re}i da
je matematika najve}a tvorevina qudskog uma. Po tome je matematika bila i ostala uzor za
druge nauke. Zbog toga dio kurseva matematike mora se odnositi na samu matematiku, da se
dakle nau~i pone{to o qudskoj djelatnosti u kojoj su postignuti tako briqantni
rezultati. Nisam primijetio da dana{wi kursevi matematike, ni u sredwim {kolama ni na
fakultetima, imaju tu komponentu.
Matematika je nauka koja ima {iroku primjenu u skoro svim drugim naukama, prije
svega u fizici i woj srodnim naukama. Mnoga otkri}a u matematici su postala zna~ajna
tek po{to su primijewena u praksi. Tako je npr. Rimanova geometrija dobila priznawe tek
po{to je poslu`ila kao okvir za An{tajnovu teoriju relativiteta.
Druga komponenta kurseva matematike trebalo bi biti savladavawe tehnike
potrebne za odre|enu struku. Koje ~iwenice i u kojem je obimu se to treba izlagati je stvar
dogovora matemati~ara i stru~waka u pojedinim disciplinama kojima matematika slu`i
kao alat.
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ABSTRACT
MITRANIĆ, LJ.: A NEW PROPOSAL FOR TEACHING-METHODS IN PHYSICS. Skup, 1:
Savremena univerzitetska nastava, Zbornik radova naučno-stručnog skupa, Trebinje, novembar 2003. 201209, Banja Luka, 2004. [Faculty of Natural Sciences and Mathematics of Banjaluka University, 78000
Banjaluka, 2 Mladena Stojanovića Street]
In the work of teachers of Physics, a catechistic dialogue between teachers and students is proposed as
an innovation in teaching new material. The dialogue would follow questions formulated in advance as well as
the corresponding answers, and during the lesson the student would learn both questions and correct answers
at the same time. A partial application of the "catechistic" method in teaching/learning Physics would improve
teaching-methods for Physics, which would result in a necessary reduction of the burden imposed upon the
student and achieve a rational differentiation in education in the framework of secondary school education.
Those dealing with the problems of teaching Physics and of education in general, know well that in
many countries world-wide, Physics as a science and school subject is becoming less and less interesting,
even repulsive, when compared with the interest of the last two or three decades.
It cannot be denied that Physics is a difficult, "hard" science, the same as Mathematics, hard to
understand for most students. Some analyses show that the basic reason for that is over-extensiveness of
programmes in Physics. Excessive requirements imposed upon students by relatively bad/low-quality
textbooks, the uniform and uninspiring methods used by many teachers make learning more difficult and often
provoke resentment in students, their parents and others. Bearing in mind the counterproductively of overambitious programming, as well as the fact that the knowledge of students is rather limited and more formal
than meaningful, and that the professional and teaching-method competence of a great number of teaching
staff is inadequate, we have tried to find the ways to improve the teaching-method for Physics.

SA@ETAK
Onima koji se bave problemima nastave fizike i obrazovawa uop{te, dobro je poznato da u
mnogim zemqama svijeta fizika, kao nauka i kao nastavni {kolski predmet u odnosu na dvije-tri
protekle decenije, postaje sve mawe interesantna, pa ~ak i odbojna.
Generatora u nastavi fizike, koji su doveli do ovoga stawa ima mnogo. Da bi wihov broj
sveli na razumnu mjeru, predla`emo da na~in komunicirawa u nastavi pri obradi novog gradiva
bude ″kateheti~ki″ razgovor. Ovom metodom bi se poboq{ala metodika rada u izvo|ewu nastave,
~ime bi se izvr{ilo i neophodno rastere}ewe u~enika i postigla racionalna diferencijacija
obrazovawa u okviru sredwo{kolske nastave fizike.
Neosporno je da je fizika te{ka, ″tvrda″ nauka kao i matematika, i za ve}inu u~enika dosta
nerazumqiva. Neke analize pokazuju da je osnovni razlog takvog stawa preop{irnost {kolskih
programa. preveliki zahtjevi, koji se pred u~enike postavqaju, relativno lo{i uxbenici,
jednoobrazne i neinspirativne metode rada mnogih nastavnika ote`avaju u~ewe i ~esto dovode do
negodovawa u~enika, wihovih roditeqa i drugih.
Imaju}i u vidu kontraproduktivnost preambicioznih programa kao i ~iwenicu da su znawa
u~enika mala i vi{e formalna nego osmi{wena i da je nedovoqna stru~na i metodi~ka
osposobwenost dobrog dijela nastavnog kadra, nastojali smo da sagledamo na~in na koji bi se
metodika rada u izvo|ewu nastave fizike mogla poboq{ati. Polaze}i od ~iwenice da bez
ograni~ewa u programima i zahtjevima prema u~enicima nema temeqitosti u nastavi i da `urba
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nastavnika fizike ra|a povr{nost, nerazumijevawe i odbojnost prema u~ewu, predla`emo promjene
u radu nastavnika fizike.

1. 1. МЕТОДИЧКА РЈЕШЕЊА – ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА НАСТАВНИКЕ
U vezi sa nastavom fizike neosporna je ~iwenica da su trenutno va`e}i programi
fizike preop{irni pri postoje}em fondu ~asova. ″Oni su preambiciozni i u pogledu
zahtjeva u odnosu na uzrastne mogu}nosti u~enika, program kao takav, umjesto da daje
pozitivne efekte bio je kontraproduktivan″.
Autori uxbenika, kao i autori programa, nisu imali u vidu prethodna iskustva,
na{a i drugih naroda. Oni ne znaju didakti~ku devizu:
″Bez ograni~ewa obima i dubine programa ne mo`e se posti}i temeqitost nastave″.
Op{irnost programa nu`no name}e nastavnicima `urbu, povr{nost, a onda je slaba
produktivnost wihovog rada odnosno nema potrebnog nivoa u~eni~kih znawa, umewa niti
razvijawa potrebnih sposobnosti li~nosti.
Da bi se postoje}e stawe u nastavi fizike donekle popravilo, prije svega u smislu
odnosa u~enika prema predmetu, i koliko-toliko popravili efekti nastavnog procesa,
do{li smo na ideju da bi strategija starog didakti~kog sistema- ″kateheti~ka nastava″
pomogla u~eniku kod u~ewa fizike.
Prema ovoj nastavnoj metodi izu~avawe novog gradiva fizike bi zapo~iwalo
pisawem nastavne jedinice na tabli i pitawima za koja treba na}i vaqan i cjelovit
odgovor, umjesto da prepri~ava uxbenik {to se u {kolskoj praksi naj~e{}e i ~ini. U tu
svrhu slu`e malobrojna obavezna osnovna A-pitawa i na wih bi svi u~enici u razredu
obavezno trebalo da znaju odgovore.
Istovremenim u~ewem pitawa i tra`enih odgovora iz tematske cjeline koje
nastavnik formuli{e skupa sa u~enicima, nastavnik }e ista}i ciq i naglasiti ono {to je
bitno u izu~avanom gradivu, ~ime se izbjegava nepotrebno lutawe u~enika za bitnim.
Broj takvih pitawa je ograni~en, umje{no formulisan, tako da brzo, uz precizan i
razumqiv odgovor omogu}ava u~enicima sticawe znawa i razvijawe sva ~etiri vida qudske
sposobnosti (perceptivne, manuelne, mentalne i komunikativne). Ta znawa bi se tra`ila
od svih u~enika u razredu, ~ime se daje mogu}nost u~enicima da svoje poznavawe fizike
svedu na jedan obavezni minimum neophodan za daqe sredwo{kolsko obrazovawe i potrebe
koje iziskuje svakodnevni `ivot u savremenim uslovima.
Druga grupa pitawa (B-pitawa) su pitawa koja mogu nastavniku postaviti
napredniji u~enici, oni koje fizika vi{e interesuje i s pravom mogu od nastavnika
tra`iti potrebno obja{wewe ili informaciju o onome {to su u~ili. Svaki nastavnik
treba da ta pitawa ima u vidu i da zna odgovor na wih.
Nastavnik koji poznaje takva pitawa i odgovore na wih, obezbijedi}e sebi autoritet
sposobnog nastavnika, koji }e omogu}iti pro{irivawe i produbqivawe znawa kod onih
u~enika koji to `ele.
Uvo|ewem dvije grupe pitawa u nastavni proces za u~enike predstavqa na~in
ostvarivawa savremene tendencije-diferencijacije zahtjeva u nastavi, a time i poznavawe
fizike u skladu sa sopstvenim `eqama i sklonostima u~enika. Nadamo se da }e takva
nastava biti uspje{na, u~enici vi{e voqeti fiziku i vi{e nau~iti.
Na primjeru obrade Wutnovih zakona u klasi~noj mehanici, pokaza}emo kako bi to
izgledalo u nastavnoj praksi radi ~ega smo u pismenoj formi dali modele u~ewa za tri
Wutnova zakona. Ovi modeli predstavqaju instrukcije za nastavnike, i ujedno pokazuju
kako bi se ideja ″katehizacije″ primjewivala i na druge dijelove gradiva fizike.
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1. 2. ИНЕРЦИЈА – ПРИНЦИП ИНЕРЦИЈЕ ПРВИ ЊУТНОВ ЗАКОН – ЗАКОН
ИНЕРЦИЈЕ
A-pitawa
•
•
•
•

[ta je inercija a {ta inertnost ?
O ~emu govori princip inercije i kako je otkriven ?
Kako se formuli{e prvi Wutnov zakon ?
Na kojim primjerima iz `ivota mo`e da se ilustruje inercija i inertnost?

B-pitawa
•
•

[ta je ″princip″, a {ta ″zakon″ u fizici?
Ako se na pravolinijskom horizontalnom putu iskqu~i rad motora automobila,
automobil }e nastaviti da se kre}e, i poslije izvjesnog vremena }e se zaustaviti.
Da li je ispravno re}i: ″Do zaustavqawa, automobil se kretao po inerciji″ ?

Odgovori na pitawa
Za A-pitawa
U starijim u~eni~kim uxbenicima fizike inertnost je nazivana inercijom. Danas se
ova dva fizi~ka pojma potpuno razlikuju i o tome treba voditi ra~una. Inertnost je
specifi~no svojstvo svih tijela u prirodi. Inercija je pojava koja nastaje kao potvrda
svojstva tijela da zadr`e stawe mirovawa ili kretawa u kome se nalaze.
Svojstvo tijela da se “opiru” promjeni svog mehani~kog stawa i “te`e” da miruju ako
miruju ili da se i daqe kre}u ako se kre}u, posjeduju sva tijela. Ta ~iwenica naziva se
principom inercije. Ovaj fizi~ki princip otkrio je i u nauku uveo Galileo Galilej kao i
fizi~ke pojmove inercija i inertnost.
Galilej je izu~avao kretawa tijela. Prvi, od nau~nika je ustanovio matemati~ku
relaciju za pre|eni put kod slobodnog pada (Zakon puta).
Galilej je, posmatraju}i kretawe kuglice niz i uz strmu ravan, lako zapazio da se
kuglica niz ravan kre}e ubrzano, a uz ravan usporeno (Sl.1).

Sl.1
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Pitawe koje je sebi Galilej postavio, bilo je :
″Ako se na nagnutom putu tijelo kre}e ubrzano, a na uzdignutom-usporeno, kako }e se
kuglica kretati na horizontalnoj ravni″? On je razmi{qao i zakqu~io: Ako je
horizontalnost ne{to {to je prelaz izme|u spu{taju}e i uzdi`u}e ravni, onda je prelaz
izme|u ubrzanog i usporenog kretawa ravnomjerno kretawe. Prema tome, na horizontalnom
putu tijelo bi moralo da se kre}e konstantnom brzinom. Eksperimenti koje je Galilej
vr{io kao i na{e svakodnevno iskustvo pokazali su da se tijelo na horizontalnom putu
ipak sve sporije kre}e i najzad zaustavqa. Galilej zakqu~uje i utvr|uje da je to zbog trewa
izme|u kuglice i podloge. Zbog toga je Galilej posmatrao kretawe kuglice na podlogama
razli~ite ugla~anosti. [to je podloga bila ugla~anija, pre|eni put do zaustavqawa
kuglice bio je du`i. Intuitivno Galilej izvodi zakqu~ak da }e se u odsustvu sile trewa
tijelo kretati beskona~no dugo pravolinijski konstantnom brzinom.
•

Na osnovu Galilejevih eksperimenata i zakqu~aka Wutn je formulisao prvi
zakon mehanike (prvi Wutnov zakon) u obliku:
″Svako tijelo zadr`ava stawe mirovawa ili ravnomjernog pravolinijskog kretawa
sve dotle dok ga dejstvo od strane drugih tijela ne prinudi da to stawe promijeni ili
tijelo prepu{teno samom sebi ne mijewa svoju brzinu″.
Originalna Wutnova formulacija zakona koju je dao 1686. god. u djelu:″Philosophiae
naturalis principia mathematica″:
“Corpus omne perseverare in statuto suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum,
nisi quatenus illud a viribus impressis cogitur, statum suum mutare”.
Prvi Wutnov zakon mo`e da se formuli{e i algoritmom, kao i svaki fizi~ki zakon.
r
r
r
Tada on glasi: F = 0, a = 0, v = const.
•

Kad autobus iz stawa mirovawa naglo krene naprijed, tijela putnika pokrenu se
unazad. Kad voza~ iznenada po~ne da ko~i, putnici se nagiwu naprijed.
Ovakvi pokreti qudi, nastali bez djelovawa nekog drugog tijela, predstavqaju
pojavu koju nazivamo inercijom. Zbog svojstva inertnosti putnici tako reaguju potpuno
nesvjesno. Pri slu~ajnom sudaru odraslog ~ovjeka i djeteta, dijete }e se mnogo vi{e odbiti
od ~ovjeka nego ~ovjek od djeteta. Razlog je u tome {to ~ovjek ima mnogo ve}u inertnost nego
dijete (masa mjera za inerciju).
Za B-pitawa
Princip je neko op{te na~elo, stav, pravilo pona{awa. U fizici princip je neka
op{ta karakteristika tijela u prirodi ili nekih fizi~kih procesa. To su op{te istine,
koje postaju neoborive i naj~e{}e se ne mogu eksperimentalno dokazati.
Zakon je tako|e istina, ali se od principa razlikuje po tome {to on uvijek daje vezu
me|u odre|enim fizi~kim veli~inama. Fizi~ki zakoni imaju pored tekstualnog iskaza i
odgovaraju}u matemati~ku formu-algoritam.
•

Uobi~ajeno je da se za kretawe vozila na horizontalnom putu nakon iskqu~ewa
rada motora ka`e da se vozilo kre}e po inerciji.
Me|utim, takva tvrdwa je pogre{na jer se poslije odre|enog vremena vozilo samo
zaustavilo. Prema prvom Wutnovom zakonu, tijelo se u odsustvu spoqa{wih djelovawa
kre}e pravolinijski i ravnomjerno. Nakon ga{ewa motora, na vozilo djeluje podloga (sila
trewa). Sa upaqenim motorom, pri ravnomjernom kretawu (konstantnom brzinom) na
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pravolinijskom putu, vu~na sila motora savla|ivala je silu trewa, pa je ukupna sila bila
jednaka nuli. Za to kretawe mo`e da se ka`e da se automobil kre}e po inerciji.

2. 1. ДРУГИ И ТРЕЋИ ЊУТНОВ ЗАКОН МЕХАНИКЕ
A-pitawa
•
•
•
•
•

O ~emu govori drugi Wutnov zakon? Kako se rije~ima iskazuje ovaj zakon a kako u
matemati~koj formi?
Do izraza koji predstavqa drugi Wutnov zakon mehanike (osnovni zakon
dinamike) mo`e se do}i eksperimentalnim putem, a mo`e i teorijski, polaze}i
od najop{tije Wutnove formulacije osnovnog zakona dinamike. Kako se to ~ini?
Sila je vektorska veli~ina, ubrzawe tako|e. Kako, s obzirom na tu ~iwenicu i
mogu}nost da na tijelo istovremeno djeluje vi{e sila, treba pisati izraz za
drugi Wutnov zakon?
Na koji oblik mora da se svede drugi Wutnov zakon pri rje{avawu ra~unskih
zadataka?
O ~emu govori i kako se formuli{e tre}i Wutnov zakon?

B-pitawa
•

•
•
•

r
r
Ako se u izrazu za drugi Wutnov zakon stavi F = 0 , slijedi da je a =0, a ako je
r
tako onda zna~i da je v = const . Ovakav zakqu~ak nije ni{ta drugo no su{tina
prvog Wutnovog zakona. Zna~i li to da se prvi Wutnov zakon ne treba smatrati
osnovnim zakonom fizike?
Strogo uzeto, drugi Wutnov zakon u obliku ma = F va`i samo za materijalnu
ta~ku, a ne i za tijela uop{te. Za{to?
Kako bi se u~eniku pokazalo kolika je sila od jednog Wutna?
Da li je tre}i Wutnov zakon uop{te va~e}i zakon?

Odgovori na pitawa
Za A-pitawa
•

Drugi Wutnov zakon govori o vezi izme|u sile i ubrzawa. U uxbenicima stoji da
on glasi:
Proizvod mase i ubrzawa jednak je prilo`enoj sili. Matemati~ka forma daje se u
obliku
ma = F
(1)
Navedena formulacija ne pokazuje fizi~ku su{tinu ovog zakona. Zato je mo`da
prihvatqivije ovaj zakon pisati u obliku
F
(2)
a=
m
i re}i da glasi:
″Ubrzawe tijela je upravno srazmjerno dejstvuju}oj sili i obrnuto proporcionalno
masi tijela″.
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•

Veza izme|u sile i ubrzawa, odnosno do drugog Wutnovog zakona mo`e se do}i
eksperimentom, za ~ije izvo|ewe slu`i aparatura prikazana datom slikom (Sl. 2)

Sl.2
Prema prvom Wutnovom zakonu tijelo mijewa svoje mehani~ko stawe. Pod uticajem
sile, sem ubrzawa, mo`e da nastane i deformacija tijela. Ako je deformacija takva da se po
prestanku sile deformisano tijelo vrati u prvobitnu formu odnosno prvobitne dimenzije,
deformacija se naziva elasti~nom. Elasti~na deformacija opruge koristi se za mjerewe
sile. Izdu`ewe opruge srazmjerno je dejstvuju}oj sili.
Jedan kraj elasti~ne opruge u~vr{}en je za stubi} na zadwem kraju pokretnih kolica.
Za drugi kraj opruge privezana je neistegqiva nit i preba~ena preko kotura. Teg, privezan
za nit, djeluje na oprugu i iste`e je. Promjena du`ine opruge, koja se
r mjeri lewirom
srazmjerna je sili. Upotrebom tegova utvr|uje se da je ubrzawe kolica a srazmjerno sili
r
zatezawa niti F , odnosno,

a∼F

(3)

Ako se kolica dodavawem tegova opterete, tj. pove}a se masa tijela na koje djeluje
ista sila, zapa`a se da je ubrzawe mawe nego u slu~aju neoptere}enih kolica. Zakqu~uje se
da je sada ubrzawe obrnuto proporcionalno masi tijela m , odnosno,

a∼

1
m

(4)

U matematici je poznato da, ako je neka veli~ina srazmjerna sa dvije druge veli~ine,
onda je ona srazmjerna i sa wihovim proizvodom
a∼

F
1
F , odnosno a = k ,
m
m

(5)

Jedinice za m i F odabrane su tako da je k = 1 , pa otud drugi Wutnov zakon ima
matemati~ku formu
ma = F , odnosno a =

F
m

(6)

″Ubrzawe, koje dobije tijelo, direktno je proporcionalno prilo`enoj sili i obrnuto
proporcionalno masi tijela″
206

Нови приједлог методике извођења наставе физике у средњој школи

Do istog izraza za drugi Wutnov zako dolazi se i teorijski, polaze}i od prvobitne i
najop{tije formulacije za impuls:
″Promjena impulsa tijela za sekundu u datom momentu vremena jednaka je prilo`enoj
sili″
∆p
=F
∆t

(7)

Kako je impuls p = mv , to je ∆p = m(v2 − v1 ) , pa je ma = F , jer promjena brzine u
jedinici vremena je ubrzawe a .
• U svim navedenim formulacijama pod silom se podrazumijevao samo intenzitet
r
te sile. O wenom pravcu i smjeru nije se vodilo ra~una. Po{to je F vektorska
veli~ina, drugi Wutnov zako treba pisati u obliku
r
r r
∆p r
ma = F odnosno
=F
∆t

(8)

Kada se ima u vidu da na tijelo istovremeno mo`e djelovati vi{e sila, {to je
naj~e{}i slu~aj, onda se drugi Wutnov zakon pi{e u vidu
r n r
ma = ∑ Fi

(9)

i =1

gdje se simbolom T ozna~ava suma, zbir svih dejstvuju}ih sila. Sabirawe tih sila se vr{i
po pravililima sabirawa vektora.
• Kretawe tijela mo`e biti u prostoru proizvoqnog pravca. Za opisivawe takvog
kretawa re~eno je da mora postojati odgovaraju}i referentni sistem, koga ~ine
referentno tijelo i koordinantni Dekartov sistem sa uzajamno upravnim
koordinantnim osama X, Y, Z.
S obzirom da je sila vektorska veli~ina, to se ona mo`e razlo`iti na komponente
du` koordinantnih osa. Zato se s pravom od najop{tijeg matemati~kog izraza za silu
r n r
ma = ∑ Fi

(10)

i =1

mogu dobiti tri nova izraza, koja povezuju ubrzawe du` date koordinatne ose i svih sila
istog pravca, pravca du` date koordinatne ose:
r
r
r
r
r
r
ma x = ∑ Fx , ma y = ∑ Fy , ma z = ∑ Fz

(11)

Kako su sile du` iste ose kolinearne, umjesto vektorskih jedna~ina drugog Wutnovog
zakona po komponentama mogu se pisati odgovaraju}e skalarne jedna~ine, pomo}u kojih je
mnogo jednostavnije vr{iti odgovaraju}a izra~unavawa pri rje{avawu zadataka iz fizike.

ma x = Fx , ma y = Fy , ma z = Fz
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•

Klasi~na mehanika nije imala za ciq da objasni kakve sile postoje u prirodi,
nego je samo opisivala kretawa tijela pod dejstvom nekih sila.
Utvr|eno je da dejstvo tijela jednog na drugo nikada nije jednosmjerno. Kad god jedno
tijelo djeluje na drugo istovremeno i drugo djeluje na prvo.
Fizi~ki pojam ″sila″ kao i rije~i u svakida{em `ivotu ″razgovor″ i ″qubav″
bezuslovno podrazumijeva postojawe dva tijela. Ovo svojstvo sile iskazuje tre}i Wutnov
zakon za koji u uxbenicim postoji nekoliko varijanti formulacije, koje sve imaju istu
su{tinu. Tre}i Wutnov zakon naziva se i ″zakon akcije i reakcije″ ~ije su formulacije:
″Dejstvu uvijek odgovara suprotstavquju}e protivdejstvo, drugim rije~ima, dejstva
dva tijela jednog na drugo me|usobno su jednaka i usmjerena u suprotnim pravcima" (Wutnove
rije~i)
″Tijela djeluju jedno na drugo sa silama, usmjerenim du` jedne iste prave, jednakom po
modulu i suprotnim po smjeru"
r
r
″Svakoj sili F odgovara
sila protivdejstva F * (sila reakcije), jednaka po veli~ini
r
r
ali suprotno usmjerena″ F = − F * (Sile ne djeluju na isto tijelo). Primjer: Kad se na gumenu
loptu stavi druga isto tolika lopta, od istovjetnog materijala, deformisa}e se malo i
jedna i druga lopta. Deformacija dowe lopte nastala je djelovawem gorwe, a deformacija
gorwe djelovawem dowe lopte. (Sl.3)

Sl.3
Za B-pitawa
•

Iz drugog Wutnovog zakona se zaista dobija matemati~ka forma prvog Wutnovog
zakona. Me|utim, to nikako ne mo`e da zakon inercije iskqu~i iz grupe osnovnih
zakona mehanike.
Prvi Wutnov zakon ima veliki zna~aj s obzirom da govori o inertnosti kao
fundamentalnom svojstvu svih realnih tijela u prirodi. Drugi Wutnov zakon daje samo vezu
izme|u sile, ubrzawa i mase tijela, {to ima samo veliki prakti~ni zna~aj kod rje{avawa
problema kretawa.
•

U nekim uxbenicima je re~eno da drugi Wutnov zakon, strogo uzeto, va`i samo za
materijalnu ta~ku pod kojom se podrazumijeva tijelo veoma malih dimenzija
odnosno djeli}a tijela.
Cijelo tijelo mo`e da rotira pri translatornom kretawu (za koji formulisani
zakon va`i). U tom slu~aju razne ta~ke tijela imaju razli~ita ubrzawa.
• U skoro svim uxbenicima fizike autori daju strogu definiciju jedinice za silu:
″Wutn je sila koja masi od jednog kilograma saop{tava ubrzawe od jednog metra u
sekundi za sekundu″
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Za gotovo sve u~enike ova nau~na definicija je prije svega jedna fraza, jer iz
definicije se ne dobija predstava o veli~ini te sile, da li je ona velika ili je mala u
pore|ewu sa ne~im iz svakodnevnog `ivota. Zato treba u~enicima re}i da te`ina koju u
ruci osje}amo kada nam se na dlanu nalazi osredwa jabuka predstavqa silu od 1 N , ta~nije,
te`ina koju osje}amo kada na dlanu imamo teg mase 102 g predstavqa silu od jednog wutna:
( Q = mg , 1N = m . 9,81

m
1N
, m=
=102 g )
2
m
s
9,81 2
s

Pri velikim brzinama tijela ili pri vrlo kratkom djelovawu sile, tre}i Wutnov
zakon ne mora biti ispuwen. Zato se ka`e da ovaj zakon ima ograni~eno va`ewe.

ЛИТЕРАТУРА
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РАЧУНАРСКЕ ВЈЕЖБЕ ИЗ ФИЗИКЕ
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ABSTRACT
RAJILIĆ, Z., LEKIĆ, S.: PHYSICS COMPUTER EXERCISES. Skup, 1: Savremena univerzitetska
nastava, Zbornik radova naučno-stručnog skupa, Trebinje, novembar 2003. 211-220, Banja Luka, 2004.
[Faculty of Natural Sciences and Mathematics of Banjaluka University, 78000 Banjaluka, 2 Mladena
Stojanovića Street]
A manner of using Maple (a general purpose software developed at University of Waterloo in
Canada) in computational physics exercises is shown. The intention is to improve understanding of physics at
University level courses and increasing student skill of using computers in teaching, research and industry.
The proposed computational exercises would be an addition to experimental and calculating ones.

SA@ETAK
Pokazan je na~in primjene softvera Maple u ra~unarskim vje`bama iz fizike. Takvim
vje`bama mo`e se poboq{ati razumijevawe fizike i sposobnost za primjenu ra~unara u nastavi,
primjeni i istra`ivawu.

1. MAPLE
Maple je softver op{te namjene (kao Mathematica, Derive, Matlab) koji se razvija od
1980. godine na Univerzitetu Voterlu (Kanada). Primjewuje se u nastavi, istra`ivawu i
industriji. Najnovija verzija softvera je Maple 9. Mapleov radni list sadr`i tekst,
komande i rezultate (simboli, brojevi, dijagrami). Vrlo lako se koriguje i dopuwava. Ovde
se predla`e kori{tewe Maplea pri posebnim ra~unarskim vje`bama iz fizike koje bi se
radile uz eksperimentalne i ra~unske.
Dva su osnovna ciqa takvih vje`bi:
(1) boqe razumijevawe fizike i
(2) osposobqavawe studenata za primjenu ra~unara u istra`iva~kom radu, primjeni
i nastavi.
Pogleda}emo nekoliko primjera Mapleovih radnih listova.

2. СВЕМИРСКИ БРОД У БЛИЗИНИ ПЛАНЕТЕ
Svemirski brod ~iji pogonski motor ne radi nalazi se u gravitacionom poqu
planete mase M. Svemirski brod mo`e pasti na tu planetu, postati wen satelit ili pro}i
pored planete. [ta }e se desiti od ove tri mogu}nosti zavisi o po~etnim uslovima.
>restart:
> G:= 6.67e-11: M:= 9e24: # gravitaciona konstanta i masa planete

211

Зоран Рајилић, Сретен Лекић

> x0:= -27e6: y0:= -27e6: # p. pol.
> with(plots):
> p1:= plot([9e6*cos(t),9e6*sin(t),t=0..2*Pi],color=blue,thickness=3,
scaling=constrained): # crtanje planete
> sb:= plot([-27e6+5e5*cos(t),-7e6+10e5*sin(t),t=0..2*Pi],color=red,
scaling=constrained): # crtanje svemirskog broda
> jx:= diff(x(t),t,t)=-G*M*x(t)/(x(t)^2+y(t)^2)^(3/2): # x-komp. ubrzanja
> jy:= diff(y(t),t,t)=-G*M*y(t)/(x(t)^2+y(t)^2)^(3/2): # y-komp. ubrzanja
> pp1:= x(0)=x0,y(0)=y0,D(x)(0)=0,D(y)(0)=3e3: # p. uslovi
> rj1:= dsolve({jx,jy,pp1},[x(t),y(t)],type=numeric):
> rj1(287.44);

 t = 287.44, x( t ) = -0.269877766758996620 108, d x( t ) = 85.7472441989835232,

dt
d
y( t ) = -0.261255878717318848 108, y( t ) = 3084.36660640075252 
dt

> tr1:= pointplot({seq([rhs(rj1(206*k)[2]),rhs(rj1(206*k)[4])],k=0..38)}):
> display(p1,sb,tr1,axes=none); # pada na planetu

> pp2:= x(0)=x0,y(0)=y0,D(x)(0)=0,D(y)(0)=4.4e3: # novi p. uslovi
> rj2:= dsolve({jx,jy,pp2},[x(t),y(t)],type=numeric):
> tr2:=
pointplot({seq([rhs(rj2(520*k)[2]),rhs(rj2(520*k)[4])],k=0..173)}):
> display(p1,sb,tr2,axes=none); # satelit
> pp3:= x(0)=x0,y(0)=y0,D(x)(0)=0,D(y)(0)=6e3: # novi p. uslovi
> rj3:= dsolve({jx,jy,pp3},[x(t),y(t)],type=numeric):
> tr3:= pointplot({seq([rhs(rj3(306*k)[2]),rhs(rj3(306*k)[4])],k=0..77)}):
> display(p1,sb,tr3,axes=none); # prolazi pored planete

Lako je promijeniti parametre M (masa planete), x0, y0 (po~etni polo`aj svemirskog
broda), D(x)(0), D(y)(0) (po~etna brzina svemirskog broda) i pogledati posqedice tih
promjena.
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3. СЛУЧАЈНО КРЕТАЊЕ
Pretpostavimo da se jedan ~ovjek nalazi na mjestu x0=0 i da bacawem nov~i}a
odlu~uje ho}e li napraviti jedan korak naprijed i do}i na mjesto x1=1 ili jedan korak
nazad i do}i na mjesto x1=-1. Ponovo baca nov~i} i odlu~uje o pomjerawu za 1 ili -1. Nakon
n koraka ~ovjek se nalazi na mjestu xn. Ako ovaj eksperiment ponavqamo, dobi}emo
razli~ite vrijednosti xn, pozitivne i negativne (sredwa vrijednost je nula). Sredwa
kvadratna udaqenost (korijen sredwe vrijednosti kvadrata xn) jednaka je korijenu od n.
Predvi|awa teorije vjerovatno}e su ta~nija {to je ve}i broj eksperimenata. Ovo je jedan
jednostavan model Braunovog kretawa.
> restart:
> n:= 20: # broj koraka u jednom eksperimentu
> ne:= 750: # broj eksperimenata
> snj:= rand(0..1): # 0 ili 1 # procedura simulira bacanje nov.
> for k from 1 to n do for j from 1 to ne do delta[j,k]:=1-2*snj() od od:
> seq(delta[9,i],i=1..20); # koraci u devetom eksperimentu

-1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1
> for j from 1 to ne do xn[j]:=sum(delta[j,i],i=1..n) od:
> evalf(sum(xn[m],m=1..ne)/ne); # srednja vrijednost xn

-0.03200000000
> with(plots):
> listplot([seq(sum(delta[2,i],i=1..k),k=1..20)],color=blue,
thickness=3,xtickmarks=5); # kretanje u drugom eksperimentu

> restart:
> snj:=rand(0..1):
> d:= proc(ne) local k,j,xn,delta: for k from 1 to 100 do for j from 1 to
ne do delta[j,k]:=1-2*snj() od od: for j from 1 to ne do
xn[j]:=sum(delta[j,i],i=1..100) od: evalf(sqrt(sum(xn[m]^2,m=1..ne)/ne))
end: # broj koraka je 100, d(ne) je sred. kv. udalj. za ne eksperim.
> for p from 3 to 16 by 2 do ne=p,sku=d(p) od;

ne = 3, sku = 16.65332800
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ne = 5, sku = 12.42577965
ne = 7, sku = 6.718843437
ne = 9, sku = 7.659416861
ne = 11, sku = 9.629500128
ne = 13, sku = 7.825009213
ne = 15, sku = 8.640987595
> for p from 100 to 400 by 50 do ne=p,sku=d(p) od;

ne = 100, sku = 8.163332653
ne = 150, sku = 10.35116741
ne = 200, sku = 10.36243215
ne = 250, sku = 10.38306313
ne = 300, sku = 10.19084557
ne = 350, sku = 9.863062405
ne = 400, sku = 9.885342686

Teorija vjerovatno}e predvi|a sredwu kvadratnu udaqenost 10 (broj koraka je 100).
Za malen broj eksperimenata (ne) dobijamo rezultate dosta udaqene od 10. Za velik broj
eksperimenata dobijamo rezultat vrlo blizak predvi|awu teorije vjerovatno}e.

4. АТОМ ВОДОНИКА
Gustine elektronske raspodjele atoma vodonika u pojedinim stawima izgra|ene su
generisawem specijalnih funkcija koje ~ine radijalni (Lagerove asocirane funkcije) i
ugaoni (Le`androve asocirane funkcije) dio talasne funkcije vodonika.
> restart:
> with(student):

Izgradwa Le`androvih polinoma i Le`androvih koeficijenata
> lm:=5: P:=1:
> for l from 0 by 1 to lm do f:=(x^2-1)^l: for k from 0 by 1 to l do if
(k>0) then P:=diff(f,x): f:=P end if: od;
p(l):=1/2^l/l!*P:p(l):=simplify(p(l)):Lek(l):=changevar(x=cos(theta),p(l)
):Le(l):=sqrt((2*l+1)/2)*Lek(l): od:
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Iscrtavawe nekoliko Le`androvih koeficijenata
> plot([Lek(0),Lek(1),Lek(2),Lek(3),Lek(4),Lek(5)],
theta=Pi..0,color=[red,blue,green,cyan,magenta,black], style=[line]);

Provjera ortonormiranosti Le`androvih koeficijenata
> Int(Le(3)*Le(4)*sin(theta),theta=0..Pi);
π

⌠
3
5
3
35
15
3

14  cos( θ )3 − cos( θ )  2  cos( θ )4 − cos( θ )2 +  sin( θ ) dθ


4
2
2
8
4
8




⌡0
> int(Le(3)*Le(4)*sin(theta),theta=0..Pi);

0
> Int(Le(3)*Le(4)*sin(theta),theta=Pi..0);
0

⌠
3
5
3
35
15
3

14  cos( θ )3 − cos( θ )  2  cos( θ )4 − cos( θ )2 +  sin( θ ) d θ


4
2
4
8
2

8

⌡π
> int(Le(5)*Le(5)*sin(theta),theta=0..Pi);

1
Izgradwa asociranih Le`androvih polinoma i koeficijenata i iscrtavawe prvih
nekoliko grafova
> P:=1:
> for mx from 0 by 1 to 5 do:for l from mx by 1 to lm do f:=p(l): for m
from 0 by 1 to mx do if (m>0) then P:=diff(f,x): f:=P end if: od;
p(l,mx):=sqrt((lmx)!/(l+mx)!)*(1x^2)^(mx/2)*P:p(l,mx):=simplify(p(l,mx)):
Pe(l,mx):=changevar(x=cos(theta),p(l,mx)); od; od;
> for l from 1 by 1 to 5 do:for mx from 1 by 1 to l do : od: od:
> plot([Pe(5,5),Pe(5,4),Pe(5,3),Pe(5,2),Pe(5,1)],theta=Pi..Pi,
color=[red,blue,green,cyan,magenta], style=[line]);
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> plot([Pe(5,2),Pe(4,1),Pe(3,1),Pe(2,1),Pe(1,1)],
theta=Pi..Pi,color=[red,blue,green,cyan,magenta,black], style=[line]);

> Int(Pe(4,3)*Pe(5,3),theta=0..Pi);
π

⌠
2
35

( −1 + cos( θ )2 ) ( 1 − cos( θ )2 ) cos( θ ) ( 9 cos( θ )2 − 1 ) d θ


64

⌡0
> int(Pe(4,3)*Pe(5,3),theta=-Pi..Pi);

0
> Int(Pe(5,4)*Pe(5,4),theta=0..Pi);
π

⌠
4
315

( −1 + cos( θ )2 ) cos( θ )2 d θ


128

⌡0
> int(Pe(5,4)*Pe(5,4)*sin(theta),theta=0..Pi);

2
11
> int(p(4,3)*p(5,3),x=-1..1);

0
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Izgradwa Lagerovih funkcija i asociranih Lagerovih funkcija
> nm:=5:
> f:=exp(-r)*r^n;

f := e

( −r ) n

r

> L:=Diff(f,r);

L :=

∂ ( −r ) n
(e
r )
∂r

> for n from 1 by 1 to nm do f:=exp(-r)*r^n: for k from 1 by 1 to n do
L:=diff(f,r): f:=L: od; la(n):=exp(r)*L:simplify(%) od:
> for n from 1 by 1 to 5 do:simplify(la(n)): od;

−r + 1

r2 − 4 r + 2
−r 3 + 9 r 2 − 18 r + 6

r 4 − 16 r 3 + 72 r 2 − 96 r + 24
−r 5 + 25 r 4 − 200 r 3 + 600 r 2 − 600 r + 120
> lm:=5:
> for mn from 1 by 1 to lm do for n from mn by 1 to lm do f:=la(n): for k
from 1 by 1 to mn do laa:=diff(f,r): f:=laa: od: Laa(n,mn):=laa: od; od;
> for n from 1 by 1 to mn do f:=exp(-r)*r^n: for k from 1 by 1 to n do
L:=diff(f,r): f:=L: od; laf(n):=1/n!*exp(r/2)*L: od:
> for n from 1 by 1 to 5 do:for mn from 1 by 1 to n
do:simplify(Laa(n,mn)):Lrint(laa(n,mn)): od;od;
> plot([laf(1),laf(2),laf(3),laf(4),laf(5),laf(6),laf(7),laf(8)],
r=0..5,color=[red,blue,green,cyan,magenta,yellow,gray,black],
style=[line]);
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Provjera ortogonalnosti Lagerovih funkcija
> Int(laf(3)*laf(5),r=0..infinity);
∞

2

⌠
r

( −r ) 3
( −r ) 2
( −r )
( −r )
1   2  

+9e
− 18 e
+6e )
−e

(
r
r
r
e



720


⌡
0

( −e

( −r ) 5

r + 25 e

( −r ) 4

r − 200 e

( −r )

r 3 + 600 e

( −r ) 2

r − 600 e

( −r )

r + 120 e

( −r )

) dr

> int(laf(3)*laf(5),r=0..infinity);

0
> Int(laf(2)*laf(2),r=0..infinity);
∞

2

⌠
r
2

( −r ) 2
( −r )
( −r )
1   2  

−
+

4
2
(
)
r
r
dr
e
e
e
e


4


⌡
0

> int(laf(2)*laf(2),r=0..infinity);

1
> for mx from 1 by 1 to lm do for n from mx by 1 to lm do
Laaf(n,mx):=sqrt(1/n!)*exp(-r/2)*r^((mx)/2)*Laa(n,mx) od; od;
> plot([Laaf(1,1),Laaf(2,1),Laaf(2,2),Laaf(3,1),Laaf(3,2),Laaf(3,3)],
r=0..8,color=[red,blue,green,cyan,magenta,black], style=[line]);

∞

>

⌠
r Laaf( 3, 2 ) Laaf( 4, 2 ) dr

⌡

> int(Laaf(3,2)*Laaf(4,2),r=0..infinity);

0
> int(Laaf(3,2)*Laaf(3,2),r=0..infinity);

36
> with(plots):
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>
psi:=subs(r=sqrt(x^2+z^2),sin(theta)=x/sqrt(x^2+z^2),cos(theta)=z/sqrt(x^
2+z^2),Laaf(1,1)*Pe(4,3)):

Iscrtavawe gustine elektronske raspodjele za par stawa vodonikovog atoma
> densityplot(psi,x=-7..7,z=-7..7,axes=boxed,colorstyle=HUE,grid=[60,60]);

psi:=subs(r=sqrt(x^2+z^2),sin(theta)=x/sqrt(x^2+z^2),cos(theta)=z/sqrt(x^
2+z^2),Laaf(1,1)*Pe(0,0)):
> densityplot(psi,x=-7..7,z=-7..7,axes=boxed,colorstyle=HUE,grid=[60,60]);
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Зоран Рајилић, Сретен Лекић

ЗАКЉУЧАК
Ra~unarske vje`be iz fizike, koje bi se radile kao dopuna eksperimentalnim i
ra~unskim vje`bama, mogu unaprijediti univerzitetsku nastavu fizike. Kako se upotreba
softvera Maple prili~no lako u~i, na takvim vje`bama je naglasak na razumijevawu fizike,
a ne na programirawu. Me|utim, pove}avawe vje{tine programirawa mo`e tako|er
unaprijediti rad budu}eg fizi~ara u istra`ivawu, nastavi ili industriji. Na
predlo`enim vje`bama podrazumijeva se velika aktivnost studenata koji modifikuju
komande i diskutuju fizikalni smisao promijewenih rezultata.
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