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„Будућност се изграђује, а не тек прихвата,

онаква како долази. Будућност се изграђује

и бира између могућих „будућности ”,

a образовање мора да прими сложену

одговорност да формира људе  који ће

бити кадри да са потпуном одговорношћу,

одлучно и маштовито пројектују и стварају“.

Ф. Мајор
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Гафикон бр. 35: Мишљење ученика из места у којима се налази њихова школа

према  наставним и ваннаставним предметима од којих су

највише научили о заштити и унапређивању животне средине

Гафикон бр. 36: Мишљење ученика које промене би утицале на заштиту и

унапређење животне средине

Графикон бр. 37: Учитељи  из школа по местима у односу на  сегменте

система васпитања и образовања у погледу  заштите

и унапређивања животне средине

Графикон бр. 38: Учитељи из школа по местима  у односу на садржаје  рада у

наставним и ваннаставним програмима у погледу

заштите и унапређивања животне средине

Графикон бр. 39: Учитељи  из школа по местима  и њихов став  у погледу

значаја материјално-техничких услова за заштиту и

унапређивање животне средине

Графикон бр. 40: Учитељи из школа по местима  у односу на значај примене

дидактичко-методичких путева за успешну реализацију

садржаја за  заштиту и унапређивање животне средине

Графикон бр. 41: Учитељи из школа по местима у односу на значај различитих

активности  за заштиту и унапређивања животне средине

Графикон бр. 42: Стручна спрема учитеља  у односу на значај васпитног

фактора-родитељ

Графикон бр. 43: Стручна спрема учитеља у односу на значај  активности –

писање еко-парола о заштити и унапређивању  животне срединe



11

Графикон бр. 44: Стручна спрема учитеља у односу на значај  активности -

украшавање  школе и школског простора

Графикон бр. 45: Став учитеља из  школа по местима  према значају

лабораторије у оквиру материјално - техничких услова

Графикон бр. 46: Став учитеља из  школа по  местима  према значају школског

дворишта у реализацији садржаја из заштите животне средине

Графикон бр. 47: Став учитеља школа из места према значају увођења нових

дидактичких материјала у реализацији садржаја из заштите

животне средине

Графикон бр. 48: Став учитеља из  школа по  местима  у односу на  значај опште

климе у друштву за заштиту и унапређивање животне средине

Графикон бр. 49: Став учитеља из школа по местима  према значају

реформисања школе

Графикон бр. 50: Став учитеља из школа по местима  према значају увођења

нових наставних предмета

Графикон бр. 51: Став учитеља из школа по  местима  према значају

обезбеђивања стручних сарадника за предавања из заштите

и унапређивања животне средине

Графикон бр. 52: Став учитеља школа из места према значају увођења нових

типова часова

Графикон бр. 53: Став учитеља из  школа по местима према значају

организовања радионица са темом заштите и унапређивања

животне средине

Графикон бр. 54: Став учитеља из  школа по  местима  према значају сопственог

искуства (ученика) у реализацији садржаја

Графикон бр. 55: Став учитеља по разредима  у односу на значај школског

дворишта у реализацији садржаја из заштите и унапређивање

животне средине

Графикон бр. 56: Став учитеља по разредима  у односу на значај полигона за

спорт и рекреацију у реализацији садржаја из заштите и

унапређивање животне средине

Графикон бр. 57: Став учитеља по разредима  у односу на значај перманентног

образовања за  заштиту  и унапређивање животне средине
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Графикон бр. 58: Став учитеља по разредима   у односу на значај невладиних

организација и удружења(еколошка)

Графикон бр. 59: Став учитеља по разредима  у односу на значај увођења нових

наставних предмета

Графикон бр. 60: Став учитеља по разредима  у односу на значај увођења нових

наставних садржаја

Графикон бр. 61: Став учитеља по разредима  у односу на значај одржавања

посебних предавања и вежби  ученицима о заштити и

унапређивање животне средине

Графикон бр. 62: Став учитеља по разредима  у односу на значај сопственог

искуства ученика у реализацији садржаја из заштите

животне средине

Графикон бр. 63: Став учитеља на основу дужине радног стажа према значају

увођења нових наставних предмета

Графикон бр. 64: Став учитеља на основу дужине радног стажа према значају

увођења посебних еколошких предавања и вежби за  ученике

млађег школског узраста

Графикон бр. 65: Став учитеља који воде слободне активности према значају

школског дворишта

Графикон бр. 66: Став учитеља који воде слободне активности према општој

клими у друштву

Графикон бр. 67: Пол ученика према значају школе у заштити и унапређивању

животне средине

Графикон бр. 68: Однос ученика из школа по местима и њихово виђење у заштити

животне средине

Графикон бр. 69: Однос  ученика из школа по местима  у односу на  значај школе

као   чиниоца  од којих су највише научили о заштити и

унапређивању животне средине

Графикон бр.70: Мишљење ученика из школа по местима у односу на значај

телевизије

Графикон бр.71: Мишљење ученика из школа по местима у односу на учење

о заштити од понашања других особа

Графикон бр. 72: Мишљење ученика из школа по местима у односу на предмет
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Свет око нас

Графикон бр.73: Однос ученика по разредима према виђењу очуваности њихове

животне средине

Графикон бр.74: Мишљење ученика по разредима у односу на понашање

суграђана према животној средине

Графикон бр.75: Мишљење ученика по разредима у односу на виђење  понашања

вршњака према животној средини

Графикон бр.76: Однос ученика по разредимаа  према значају вршњака у учењу

о заштити животне средине

Графикон бр.77: Однос ученика по разредима према учењу од понашања других

људи о заштити животне средине

Графикон бр.78: Однос ученика по разредима према значају изборног  предмета

Чувари природе у квалитетној реализацији садржаја из

заштите животне средине

Графикон бр.79: Однос ученика по разредима према предмету Ликовно васпитање

Графикон бр.80: Однос ученика по разредима према предмету Музичко васпитање

Графикон бр.81: Однос ученика по разредима према наставном предмету физичко

васпитање

Графикон бр.82: Однос ученика по разредима према значају секција

Графикон бр.83: Мишљење ученика по успеху у односу на понашање суграђана

према заштити животне средине

Графикон бр.84: Однос ученика по успеху према понашању вршњака у заштити

животне средине

Графикон бр.85: Однос ученика по успеху према значају дечјег вртића у заштити

животне средине

Графикон бр.86: Мишљење ученика по успеху на значај учења о заштити

животне средине  од својих вршњака

Графикон бр.87: Мишљење ученика по успеху у односу на предмет Српски језик

Графикон бр.88: Мишљење ученика по успеху у односу на предмет Физичко

васпитање

Графикон бр.89: Однос ученика по успеху према променама које желе у

заштити животне средине
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Садржаји из области заштите и унапређивања животне средине у

настави природе и друштва

Резиме:

Здрава животна средина представља друштвену вредност и због тога друштво

има потребу да створи вредносни систем који подстиче све чланове друштва на

пожељно еколошко понашање.

Место најзначајнијег чинилаца васпитања и образовања за заштиту и

унапређивање животне средине, основна школа, оправдава чињеницом да се у њој на

најсистематичнији и најорганизованији начин остварују задаци основног васпитања и

образовања и да је основна школа обавезна.

Имајући у виду и то да је настава Природа и друштво веома погодна за садржаје

из области заштите и унапређивањa животне средине и да није у довољној мери као

таква искоришћена, нашим истраживањем желимо да укажемо на значај школе која

својим материјално-техничким oрганизационим, програмским и дидактичко-

методичким условима може да поспеши квалитетнију реализацију ових садржаја.

Циљеви наставе Природе и друштва су осим квалитетног образовања и усвајања

трајног знања, развијање способности ученика за активно коришћење стеченог знања из

области заштите и унапређивања  животне средине као основе за усвајање норме и

правила о еколошком пожељном понашању као финалном производу еколошке свести.

Нашом потврђеном претпоставком у истраживању да ученици не показују у

довољној мери позитиван однос према  животној средини указујемо на  потребу за

квалитетнијим приступом у усвајању садржаја из области  заштите и унапређивањa

животне средине. Оспособљавањем ученика да мисле и захтевају стицање знања  кроз

властито искуство и путем разумевања везе између природне околине и људске

активности је  циљ овог  васпитања и образовања. Да би се то постигло школа, као и

сви учесници васпитно-образовног процеса  потребно је да  дају  свој  већи  допринос

него што постојеће стање то показује.

Кључне речи : садржаји, заштита и унапређивање, животна средина, настава природе

и друштва, еколошка свест, основна школа.
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Contents from the field about protection and improvement of environment

in teaching about nature and society

Summary:

The healthy environment represents a social value and because of that the society has

need to create a value system that encourages all members of society on desirable

environmental behavior.

The place of the most important factors in education for the protection and

improvement of the environment, primary school is justified by the fact that in it, on the most

systematic and effective way  are achieving objectives of primary education and primary

school is required.

Bearing in mind the fact that the teaching about nature and society is very suitable for

contents of the protection and improvement of the environment and that has not been

sufficiently used as such, with our research we want to show the importance of the school

which with its material-technical, organizational, programmatic and didactic-methodological

conditions can better improve realization of these contents. The aims of the teaching about

nature and society are, except quality education and adoption of permanent knowledge,

developing of skills of students for actively use the acquired knowledge in the field of

protection and improvement of environment as the basis for the adoption of norms and rules

about ecological desired behavior as a final product of ecological awareness.

With our confirmed assumption in the research that students don’t show sufficiently

positive attitude to the environment, we want to indicate to the need for better access to the

learning of contents of the protection and improvement of the environment. The aim of this

education is training students to think and require the acquisition of knowledge through

personal experience and by understanding the relation between the environment and human

activity. In order to achieve all of these, the school and all participants in the educational

process need to give a greater contribution  than the current situation that shows.

Key words: contents, protection and improvement, environment, teaching about nature and

society, ecological awareness, primary school.
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Los contenidos desde el ámbito sobre protección y avance del medio

ambiente en las ciencias naturales

Resumen:
El medio ambiente sano representa un valor social y por lo tanto la sociedad tiene

necesidad para crear un sistema de valores que anime todos los miembros de la sociedad al

comportamiento ambiental deseable.

El lugar del factor más importante en la educación para la protección y avance del

medio ambiente es la escuela primaria que es justificada por el hecho de que dentro de ella, en

el modo  más sistemático y eficaz, se realizan los objetivos de la educación primaria y que la

escuela primaria es obligatoria..

Teniendo en cuenta de que la enseñanza de las ciencias naturales es muy adecuada

para los contenidos de la protección y avance del medio ambiente y que no ha sido

suficientemente utilizada como tal, con nuestra investigación queremos señalar a la

importancia de la escuela que con sus condiciones materiales-técnicas, organizativas,

programáticas y didácticas-metodológicas puede mejorar realización de calidad de estos

contenidos. Los objetivos de las ciencias naturales, además de una educación de calidad y la

adopción de conocimiento permanente, también está compuesta de desarrollado de

habilidades de los estudiantes para que puedan utilizar activamente los conocimientos

adquiridos en el ámbito de la protección y avance del medio ambiente como la base para la

adopción de normas y reglas sobre el comportamiento del medio ambiente deseado como un

producto final de la conciencia ambiental.

Con nuestra hipótesis en la investigación de que los estudiantes no muestran

suficientemente actitud positiva hacia el medio ambiente, indicamos a la necesidad para un

mejor acceso al adquisición de los contenidos desde el ámbito de protección y avance del

medio ambiente. El objetivo de esta educación es habilitar los alumnos para pensar y

requieren la adquisición de sus conocimientos a través de la experiencia personal y a través de

compensión de relación entre el medio ambiente y la actividad humana. Para lograr todo esto,

es necesito que escuela y todos los participantes en el proceso educativo den más contribución

que muestra la situación actual.

Palabras claves: los contenidos, protección y avance, el medio ambiente, las ciencias

naturales, la conciencia ambiental, la escuela primaria.
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УВОД

Због многобројних еколошких проблема који  се јављају последњих деценија

двадесетог и почетком двадесетпрвог века, проблематици заштите и унапређивања

животне средине поклања се велика пажња, како на глобалном тако и на локалном

плану. Како би дошло до значајнијих промена у схватањима људи, неопходно је  у том

погледу понудити адекватна знања, чињенице и информације које ће утицати на развој

њихове еколошке свести. С обзиром на то да је образовање постало општеприхваћен

начин индивидуалног развоја и социјалне промоције појединца, онда је стицање знања

о овим променама и оспособљавање за сузбијање негативних последица, важан део

савременог васпитно-образовног система. То и потврђује и потребу за експанзијом

васпитања и образовања за заштиту и унапређивање животне средине и развој

еколошке свести као крајњег циља.

Полазећи од дефиниције образовања по којој оно представља процес стицања

знања, вештине и погледа на свет, еколошко образовање за заштиту и унапређивање

животне средине може се дефинисати као процес стицања знања о еколошким

проблемима, узроцима њиховог настанка, потреби и могућностима њиховог решавања

у циљу заштите животне средине. Еколошко образовање је „саставни део општег

васпитања и образовања који тежи развоју еколошких сазнања, уверења и ставова и

понашања код деце и одраслих који ће омогућити уочавање човекове егзистенцијалне

повезаности са природом” (Андевски, Кундачина, 2004: 10). Оно обухвата знање о

еколошким процесима и проблемима, изграђивање свести о значају срединских

чинилаца, оспособљавање за заштиту животне средине. То је не само важна област

образовања, него и ново подручје педагошких, методичких и практичних приступа.

Систем образовања на свим ступњевима, а нарочито у основном образовању

и васпитању, треба да садржи елементе еколошког образовања како би континуирано и

свестрано доприносио припремању и оспособљавању младих за живот у новим

условима. То подразумева укључивање садржаја из области заштите и унапређивања

животне средине у стратегију развоја образовања, разраду наставног плана и програма

у складу са захтевима еколошког образовања, коришћење свих облика васпитно-

образовног рада у остваривању циљева еколошког образовања и афирмацију

конкретних и практичних активности ученика у примени еколошког знања у заштити
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животне средине. У оваквој поставци наставе, постоји непрекидна повезаност

наставних садржаја и свакодневног живота што ученицима омогућава да разумеју и

схвате постојеће еколошке проблеме, и да у решавању истих, они имају важну улогу.

Образовање наставника у области екологије и животне средине постаје све

више приоритет, јер они постају све више свеснији своје улоге коју имају у

концептуализацији садржаја животне средине и у развијању сазнајних оквира ученика у

погледу животне средине. Због тога је неопходно конципирати квалитетан и ефикасан

васпитно-образовни систем, који ће организационо и програмски уважавати и

дидактичко-методички адекватно задовољавати и потребе из области заштите и

унапређивања животне средине. Правовремено и адекватно осмишљено образовање за

животну средину данас, у суштини представља улагање човечанства за живот сутра

(Станишић, 2008: 83). С тога  васпитање и образовање за заштиту и унапређивање

животне средине треба да омогући редефинисање човековог односа према природи и

промену његовог понашања, јер основни услов је поштовање природних законитости

тј.његовој хуманизацији.

Са новом програмском реформом основног образовања настојало се да

заступљеност садржаја из области заштите и унапређивања животне средине у односу

на предходно стање, буде знатно боље, чиме би се задовољила комплексна природа ове

области. Задатак нашег истраживања је да пре свега теоријском анализом садржаја

наставе Природе и друштва у постојећем наставном програму установимо  квалитет и

квантитет садржаја о заштити и унапређивању животне средине, и сходно томе на ком

се нивоу остварују циљеви и задаци васпитања и образовања у млађим разредима

основне школе. Компетентност учитеља у реализацији садржаја из области заштите и

унапређивања животне средине у васпитно-образовном процесу је евидентна. Њиховим

анкетирањем настојали смо да добијемо сазнање колико школа остварује своју улогу у

оквиру ове области и колико њени васпитно-образовни чиниоци могу дати допринос у

ефикаснијој реализацији садржаја из области заштите и унапређивања животне средине

а у оквиру наставе Природе и друштва, као најбитнијег  наставног програма за ову

област у разредима млађег школског узраста.

Успешно васпитање и образовање о заштити и унапређивању животне средине

подразумева пре свега не само пасивно усвајање знања, већ постизање веће мотивације

ученика на активнији однос према очувању животне средине. А да би се то постигло

потребно је активирати све расположиве субјекте које савремена школа треба да
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обезбеди, јер се садржаји из области заштите животне средине могу најуспешније

материјализовати само садејством свих  битних чинилаца. Дакле, основна школа својим

ученицима, у веома значајном периоду њиховог психофизичког и социјалног развоја

пружа знања, развија способност, вештине и навике. Истовремено  има улогу  да

развија и њихову еколошку свест схваћену као еколошко знање, вредновање еколошке

ситуације и еколошко понашање у свакодневном животу. Школа ту улогу може

успешно да остварује само у мери у којој перманентно осавремењује свој рад. Садржаје

и активности из области заштите и унапређивања животне средине у оквиру наставе

Природе и друштва треба стално иновирати и актуелизовати у складу са новим

научним сазнањима из домена екологије као и новонасталим значајним променама у

локалном и глобалном окружењу.
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ПРВИ ДЕО

ТЕОРИЈСКО- МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ
ИСТРАЖИВАЊА
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1. ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ИСТРАЖИВАЊУ

1.1. РАЗВОЈ, ДЕФИНИЦИЈА И ЗНАЧАЈ ЕКОЛОГИЈЕ

1.1.1. Историјски  аспект развоја еколошке мисли

Историја човечанства почиње са првим упознавањем природе и положаја човека

у њој и како се развијало сазнање о природи и положају човека у њој, тако се развијало

и човечанство. Развој човека је нераздвојено повезан са природом, јер је у њој човек

налазио услове за живот и подстицаје за све облике стваралаштва. Човек је упознавао

природу, откривао њене законитости и користио њена богатства да би одржао живот и

задовољио стваралачке потребе, да би унапредио своје, људско друштво. Он  је још од

прадавних времена покушавао да протумачи појаве око себе, да схвати природна и

друштвена догађања као и своје место у том збивању.

Међутим, као што су првобитни људи имали примитиван однос према природи

и друштву, тако су и њихово схватање, њихове представе о свим тим збивањима имале

ограничен карактер. Природне силе су им се чиниле као нешто недокучиво, а

протумачити их нису могли другачије него тако, да су им придавали многа људска

својства. Такав примитивни, митолошко–религиозни поглед на свет у облику

различитих анимизама, тотемизама, политеизама и.т.д. владао је друштвеном

заједницом све до оног момента,  када се друштво већ толико производно–технички

развило, да је почело да увиђа постојање природних закона, који не зависе од самовоље

некаквих илузорних божанства. Тако они одбацују старе религиозне предрасуде и

настоје целокупну природу да протумаче из ње и помоћу ње саме. Покушавајући да

реше те проблеме,  они у првом реду постављају питање, која је основа целокупног

природног живота, тражећи тако јединство читаве стварности.

Први такви мислиоци-филозофи, Талес, Анаксимандар, Анаксимен, Хераклит,

Демокрит и други, траже у различитим облицима материје (води, ватри и.т.д.) основу

свега и тако, насупрот старим религиозним схватањима, утемељују материјалистички

поглед на свет. Дакле еколошко–научни приступ постоји од давнина и среће се код

античких мислилаца и филозофа. Први филозофи који су се називали „филозофима

природе” занимали су се за природу и природне процесе који се непрекидно дешавају.
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Покушавали су да пронађу неке вечне законе природе, желећи да схвате природне

процесе проучавајући саму природу (Анаксимандер, Хераклит, Емпедокле).

Изузетно место међу научницима античке Грчке припада филозофу Аристотелу

(384–322), који је био велики истраживач и познавалац природе. Он је сакупио и средио

сва досадашња сазнања о природи и поставио темеље научној систематици обрадивши

преко песто животињских врста. Значајна је и његова хипотеза о постанку живота из

неживе материје,  као и мисао о лествици живих бића. Први је указао да се ствари у

природи могу поделити у две главне групе. На једној страни су беживотне ствари, које

немају никакву унутрашњу могућност промене, а на другој су живе ствари које су

променљиве. Све „живе ствари” (растиње, животиње и људи) имају способност да

узимају храну, да расту и да се размножавају. Сва „жива бића” (животиње и људи)

имају способност да осећају околину и да се крећу у природи. Осим тога, сви људи

имају способност да мисле или да сређују чулне утиске у различите групе и класе.

Посматрано на тај начин, у природи не постоје никакве оштре границе. Ми видимо

постепене прелазе од једноставних до сложених биљака, од једноставних до сложених

животиња. А сасвим горе на тој „лествици” стоји човек  који по Аристотелу живи

животом целе природе. Он, је за данашње појмове, имао мултидисциплинарни

приступ, са идејом да у свим променама и свим видовима раста постоје узроци. Његово

учење је умногоме стимулисало развој средњовековне  науке, па и данас чини њен

основ.

Плиније Старији (23–79) римски учењак, написао је чувено енциклопедијско

дело „Историја природе“ (Naturalis historia), у коме је прикупио сазнања о природи

својих предходника и савременика. Он је супроставио лепоту и обиље нетакнуте

природе, према „несавршености” људи који је злоупотребљавају. Демокритов

(Democritus, 460-370) еколошки начин мишљења се односио на закон одржања: „Свака

промена јесте само спајање и раздвајање делова”. Он се слагао са својим

предходницима да промене у природи не могу бити проузроковане тиме што се нешто

заиста „променило”. Зато је претпоставио да све мора бити саграђено од ситних

невидљивих делова које је назвао атомима. Демокрит није сматрао да постоје нека

„сила” или неки „дух” који се мешају у природне процесе. Он је сматрао да једино што

постоји, јесу атоми и празан простор. У основи кретања атома, дакле нема свесне

„намере”. У природи се све догађа механички. То не значи да је све што се догађа

„случајно” јер све се догађа по нужним законима природе (Недељковић, 1971: 56). На
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еколошки приступ наилазимо у делима писаца старог Рима, као што су песник

Виргилије и филозоф Лукреције Кар (99-55. пре н.е.), који у свом делу „О природи

ствари” каже: „Земља има у себи такве врсте атома, од којих може људском роду

пружити красне плодине и стабла, која људе развесељују, а онда и такве, од којих може

стварати потоке, брснате гране и пашњаке – то весеље звјеради, које лута гором” (исто:

67). У време ренесансе долази до снажнијег развоја биолошких наука а пре свега

анатомије и физиологије, за шта је заслужен велики ум тог времена Леонардо да Винчи

(Leonardo da Vinci,1490-1540), који је бројним открићима дао велики допринос

повезивању теорије и праксе.

Велики број истраживача хуманистичких и природних наука истицали су у

својим радовима, изузетан значај и педагошку оправданост стицања знања о природи и

из саме природе, јер само настава прожета таквим садржајима може да обезбеди

успешну припрему за живот и рад. Тако, Ф.Рабле (Rabelais, F. 1494-1553) критикујући

стару школу уводи метод посматрања у сазнајном процесу, док Ф.Бекон (Bacon

Fransis,1561-1626), сем посматрања за изучавање наука, уводи индуктивни метод и

експеримент. Рене Декарт (Rene Descartes,1596-1650) је сматрао да се ум, као

најважнији у спознајном процесу, развија у току васпитно-образовног процеса и то пре

свега очигледношћу у настави и посматрањем природе.

Изузетан допринос изучавању природе дао је чешки педагог Коменски (Jan

Amos Komensky,1592-1670), јер начело на којем гради своју педагогију, јесте да

васпитање треба проводити у складу са спољном природом, она се не учи из књига већ

непосредним посматрањем. Према његовом мишљењу, човек је део природе и подређен

је њеним законитостима. Посебна је његова заслуга увођењем принципа очигледности,

а написао је и први уџбеник Свет у сликама.

Француски филозоф, материјалиста Пол Холбах (Paul Holbah) у свом делу

„Систем природе” каже: „Човек је дело природе, он постоји у природи, подчињен је

њезиним законима, ње се не може ослободити, не може чак ни мишљу никуд из ње,

нека изучава ову природу, нека научи њене законе, нека осмотри њену енергију и начин

на који она нужно делује; нека своја открића примени у стварању сопствене среће и

нека се ћутке подчини законима, од којих га ништа не може ослободити …”

(Недељковић, 1950: 234). Један од француских мислилаца осамнаестог века, Жан-Жак

Русо (Jean Jasques Rousseau, 1712-1778), истиче да природне науке морају добити право

место у школама јер је „природа најбоља књига, а чињенице највреднија настава“.
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Хенрик Песталоци (Johann Heinrich Pestalozzi,1746-1827), који је формулисао

демократску идеју васпитавања човека, разрађује принцип очигледности а у наставни

план уводи познавање природе (Грдинић, Бранковић, 2005: 14).

Сам почетак деветнаестог века протиче у знаку ступања на теоријску сцену

једне нове науке, биологије, која ће својим открићима дати печат укупном научном

мишљењу тога доба. Оснивачем биологије сматра се француски ботаничар и зоолог

Жан Ламарк (Jean Lamarck, 1744-1829), који је овој науци не само подарио име, већ

ударио темеље једној од кључних идеја биологије, теорији еволуције. За савремене

расправе о екологији је изузетно значајно што  је Ламарк указао на посебну улогу, али

и одговорност људске врсте у природном току ствари. Он каже, да се генерације живих

врста стрмоглављују у бездан времена, али позива људе, који по њему, надмашују сва

друга жива бића својим великим способностима и могућностима, упркос томе што их

природа као и друге баца у огромну бујицу која их одвлачи, да размотре ток те бујице.

Најзад, изриче упозорење чији ће еколошки значај наредна два века само потврдити и

појачати:

„Човек својим сувише неоштровидним егоизмом у погледу сопствених интереса,

својом склоношћу да се наслеђује свиме што му је на располагању, једном речју својом

небригом за будућност и за себе сличне, изгледа да ради на уништавању средстава

очувања и чак на уништавању сопствене врсте. Да би се препустио својим страстима,

он непрестано ратује са себи сличнима, на све стране и уз све изговоре их

уништава...рекло би се да је предодређен да, пошто земљину куглу учини

ненастањивом, сам себе искорени“ (Деспотовић, 2008: 133). Време које нас дели од

Ламарка, нажалост, као да у великој мери потврђује ово његово упозоравајуће

пророчанство.

Афирмацији биологије и рађању екологије несумљиво је допринео један од

највећих природњака, који се уједно сматра и утемељивчем, Чарлс Дарвин (Charls

Darwin, 1809–1882), творац изузетно значајне еволуционе теорије, којом је научно

објаснио процес еволуције живих бића и настанак нових врста, успостављајући

континуитет људске врсте са њеним прецима у животињском свету. Дарвинова

еволуциона теорија представља преломни тренутак у развоју биологије, извршивши на

њу изванредан утицај који траје и до данас. Дарвин је на основу дотадашњих научних

резултата, многобрајних научних чињеница и својих личних посматрања и проучавања,

дошао до веома значајних закључака, који су представљали основу за његову
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еволуциону теорију. У научном погледу, историјска заслуга Дарвина није толико у

томе што је он заступао идеју о еволуцији органског света (пошто је та идеја истицана

често и пре њега), већ, пре свега у томе што је доказао да се еволуциони процес може

објаснити прородним одабирањем. У идејном погледу, Дарвинова теорија значила је

победа материјалистичког и дијалектичког погледа на свет у области биологије и

истовремено пораз метафизичких и идеалистичких схватања која су настанак и

еволуцију живих бића тумачила творачким актом божанског бића. Дарвин је живу

природу посматрао као резултат непрестаног историјског мењања и развоја, у складу са

материјалним факторима и законима природе.

Он се с правом сматра утемељивачем екологије (посебно синекологије-проучава

акције и узајамне односе организма у заједници и околини), иако у своје време  није

користио израз „екологија”. То је разумљиво јер је Дарвин радио  и своју књигу

„Порекло врста” (1859) написао пре него што је  Хекел (1866) употребио поменути

назив. Међутим, како је прву дефиницију екологије дао 1866. године немачки биолог

Ернест Хекел (E.Haeckel,1834–1919), то га и многи сматрају њеним оснивачем. Он је

екологију прво одредио као науку о односима организма и спољнег света који га

окружује, а три године касније (1869), екологију одређује као науку о домаћинству

(економији) животињских организама. Наиме, по његовом схватању екологија за свој

предмет има истраживање међусобних односа и деловање живих организама и њихове

природне околине, односе између природних, органских и неорганских фактора и

егзистенције животињских организама у које се убраја и човек, као део природе

(животињског света).

Дарвинова теорија еволуције имала је огроман утицај на класике марксизма и

њихове филозофске погледе. Дијалектички прилаз проблему живота и живе материје

састоји се,  дакле у томе да се њен настанак објашњава кроз развој и усложњавање на

бази биохемијских процеса у природи. То је веома блиско Енгелсовом мишљењу

изнето у „ Дијалектици природе“ (1951: 314), где је указао да се суштина биолошких

појава може успешно објаснити уз помоћ физичко-хемијских сазнања. Фридрих Енгелс

(Engels Friedrich, 1820-1895), је био добар познавалац и неких ужих биолошких

дисциплина као што су морфологија и физиологија животиња. У свом познатом делу

„Анти–Диринг“ (1878), расправља о многим филозофским проблемима природних

наука, а цело једно поглавље посвећује органском свету. У ствари, екологија настаје

онда када економска активност човека почиње трајно да деградира природну околину и
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услед тога човек доводи у питање сам свој опстанак, или битно мења услове за свој

развитак. То сазнање Енгелс у свом делу „Улога рада у процесу претварања мајмуна у

човека” (1876), је изразио следећим речима: „Човек нипошто не влада природом као

што освајач влада туђим народом, као неко ко стоји изван природе, него ми људи

својим телом, крвљу и мозгом њој припадамо и усред ње стојимо и сва наша власт над

том природом састоји се у томе што над свим бићима имамо то преимућство да можемо

сазнавати и правилно примењивати њене законе” (Данон, 1976: 39).

Развој екологије  од Хекела и  Дарвина  до данас ишао је постепено, у почетку је

било знатно спорије, а снажније се развија тек педесетих година двадасетог века, од

када је све шире прихватано сазнање да човек својом активношћу не може присвајати

природу не водећи рачуна о законитостима које владају у њој, а да тиме не угрози и

природне услове свог постојања. У ствари, екологија настаје онда када економска

активност човека почиње трајно да деградира природну околину и услед тога човек

доводи у питање сам свој опстанак, или битно мења услове за свој развитак. Развој

екологије био је условљен и сазнањем да је економски развитак, који је омогућен

усавршавањем оруђа за рад и сталном мутацијом технологија, дошао у сукоб са

друштвеним напретком, који је постао ограничен и спутан низом еколошких појава, а

нарочито неравнотежом између стално растућег становништва и опадајућих средстава

за њихову исхрану и живот, и пре свега, сталним загађивањем и тровањем виталног

простора човековог.

Међутим, интензивнији ангажман у овој области уследиће тек шездесетих

година 20.века у виду апела за заштиту природе од различитих аспекта загађења, а

затим и организовањем  разноврсних  семинара, радионица и колоквијума о образовању

и васпитању о животној средини. Додатно интересовање, јавиће се током седамдесетих

година у индустријски развијеним земљама, у којима се дискусији стручњака о

границама раста прикључују и све забринутија шира јавност (Калемановић, 2003: 411).

Допринос овом проблему,  дали су и еколошки освешћени грађани, кроз деловање

Римског клуба (1968), залажући се да се применом најсавременијих метода истражи

тадашње стање животне средине и најрационалнија стратегија за излаз из постојеће

кризе. Један од оснивача овог клуба Aurelio Peccei у студији Границе раста (1972),

изложиће идеју према којој решење еколошке кризе не произлази из развоја „нежних“

технологија већ првенство из еколошки оријентисане економије, политике и правосуђа

чије измењене вредности полазе од новог одређења односа човека и природе.
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У складу са тим, они даље развијају идеју о снажном покрету ка иновативном

учењу које припрема човека и друштво за заједничко деловање у новонасталим

ситуацијама, при чему поступак човековог учења треба развијати од форме „несвесне

адаптације“ ка форми „свесне антиципације“ која се изражава кроз спремност на

будуће догађаје са развојем алтернатива (Андевски, Кнежевић-Флорић, 2002: 25).

Екологија се развијала и као природна и као друштвена наука. Данас постоји

сагласност да је она природна и хуманистичка наука. Као природна наука она не сме

искључити човека, а као хуманистичка наука на сме бити одвојена од природе. Наиме,

екологија својим сазнањима треба да допринесе стварању хуманих услова живота

превазилажењем присвајачког односа друштва према природи, који не води рачуна о

основном еколошком принципу да у природи постоји еколошка условљеност,

повезаност. У проучавању екологије данас се укључују читави тимови стручњака и

научника различитих струка из разних земаља, чиме се обезбеђује

мултидисциплинарност и глобални приступ проблему. Интезивирано деловање

стручњака уз ангажовање осталих битних институција допринело је изграђивању

традиције заштите природе и указало на улогу образовања о човековој (животној)

средини (Environmental Education), као саставног дела општег образовања које траје

током целог живота (Аlles, 1977: 69).

1. 1. 2. Развој еколошке мисли у Србији

Друштвено историјске прилике пре седамнаестог века у Србији биле су

углавном лимитирајући фактор за развој многих битних области, па самим тим и за

неке одређене активности из области заштите животне средине. Ослободивши се од

турског физичког и духовног ропства, Србија  врло брзо улази и као држава и као народ

на „велика врата“ у науку модерне Европе.

За заштиту животне средине, посебно развој екологије и еколошког схватања

живе и неживе природе од великог значаја је допринос Јосифа Панчића (1814-1888),

проф. Велике школе и академик, природњак и ботаничар. Панчићев научни, наставни и

организациони допринос нашој науци и култури је изванредно велики и непроцењив.

Он је оснивач читавог низа природних наука у Србији, сакупио је и уредио наше прве

природњачке збирке, основао је прву Ботаничку башту у Србији, превео је и

прилагодио неколико страних уџбеника за природне науке, дао је прве основе за
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наставу природних наука код нас итд. Међутим, не треба мислити да је Панчић био

орјентисан само на проучавање флоре и фауне. Његови флористички и фаунистички

радови прожети су дубоким запажањима о животу и распрострањености биљака и

животиња, тако да га можемо сматрати претечом наше фитоекологије и екологије. Свој

допринос Панчић даје и у оквиру оснивања и научног утемељивања наставе природних

наука, објављивањем Јестаственице за ученике Велике школе, штампане 1876.године

у Београду. По његовом мишљењу, поред писмености, која треба да буде основ сваком

учењу, најбољи темељ за основну наставу је јестаственица. Он тим поводом каже:

„Ничим, пак, не може душа младог човека боље да се храни, да се душевне моћи

корисније вежбају, колико проучавањем онога што је човеку најближе, проучавањем

самога човека и природе у којој живи. Непрекидност и ред којим тече све у природи

живих и мртвих ствари, сагласност радње која управља како целином тако и члановима,

како највећима тако и најситнијим саздањима овога света, зависност у којој су све

ствари на нашој замљи не само једне према другима већ и према гдечему, што

ванзамље лежи, простоћа закона који свима стварима овога света влада и најпосле

лепота и склоност, која се у свима стварима на свету све то више јавља, чим се ствари

дубље проучавају-сви ти елементи јестаственичког знања, како ваља схваћени и вешто

тумачени, кадри су да унесу у млађана срца ученика клице свију оних врлина које су

украс добро урађеном људском друштву. Ове су клице тим здравије што не долазе од

саме науке или правила која се напамет уче, већ су проникле из суђења, промишљања,

разумевања природе и њених закона“ (Панчић,1893: 80-122).

Панчић је увек био у контакту са природом и на сваком месту и у свакој

прилици, као ботаничар или лекар залагао се за очување природе и њено правилно

искоришћавање, односно еколошко објашњавао „условљеност природе у вези са

човековим местом у њој“. У свом чувеном предавању „Нешто о нашим шумама“,

између осталог је рекао: „ Ми смо шуме немилице секли, ни најмање се не осврћући на

то шта ће најзад од њих бити...време је да се једном учини крај оваквом бесмисленом

газдовању, време је да се сваки онај који какву своју потребу из шуме намирује,

помишља да је то само позајмица, коју треба одужити ако неће да га потомство као

несавесног дужника проклиње“ (Матовић, Буквић, 1996: 22-23). Мисли овог великана, с

правом и зачетника екологије у  нас, о школи, васпитању и образовању  су и дан данас

актуелне и примењиве.
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Проучавање природе и њеног биодивирзитета средином деветнаестог века

настављају Луј Адамовић и Недељко Кашанин који су несумљиво дали свој допринос,

без обзира што нису користили терминологију из екологије у данашњем смислу

(Јанковић, 1996: 29). Многи писани трагови упућују на значај који су придавали

заштити животне средине и у  Краљевини Србији. Тако су, још 1914.године ђаци

(2.разред основне школе) полагали заклетву која садржи основне еколошке поруке о

заштити и очувању животне средине:

„Заклињем се да нећу уништавати дрвеће, газити цвеће, обећавам да нећу

пљувати на под у школи и кући, ни на путу; дајем реч да нећу кварити ограде и

наносити квар грађевинама; никада нећу бацати хартије или ма какво ђубре по улици;

бићу увек учтив, штитићу птице, бранићу туђу својину како бих желео да други брани

моју; обећавам да ћу бити искрен и поштен грађанин“ (Матановић, Веиновић, 2001: 5).

Сретен М. Аџић (1856-1933), један од најистакнутијих педагога Србије друге

половине деветнаестог и прве половине двадесетог века свој велики допринос

екологији и еколошком мишљењу дао је пре свега изградњом пољских учионица (1903-

1908) где се одвијала настава у директном контакту с природом. Настава у овим

учионицама ван школских зидова била је право уживање: унаоколо зеленило, птичји

цвркут и шуштање лишћа под лаким поветарцем. Аџић је био заљубљеник у природу,

са изузетним смислом да са њом сарађује, да усавршава њене облике и при том

размишља о човеку као саставном делу, о његовој мисији у природи, лепоти која је

његов естетички мото и добру који је његов етички идеал. Уочене су изразито велике

могућности васпитног деловања пољских учионица на подручју радног, естетског,

моралног и еколошког васпитања. Као покретач напредних идеја у ондашњој Србији

имао је не само потврђена интересовања у разним доменима, већ је као познавалац

човековог природног окружења, дао значајне прилоге ширењу природњачке културе и

буђења интереса за знањем о природи (Парлић, 2007: 203).

Разматрања о природи Ј. Цвијић (1865-1927), даје преко разматрања о тлу и

клими, где он изванредно јасно и тачно уочава утицај природе на живот и развој људи

али и да се и сама физичка средина преиначава, било дејством природних сила, било

људском интервенцијом“ (Цвијић, 2000: 102). Међутим, према мишљењу многих

аутора појавом Синише Станковића (1892–974), започињу права еколошка

истраживања, што је од посебног значаја за развој модерне екологије на нашим

просторима. Биолог и професор Београдског универзитета, дао је значајан допринос
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развоју екологије бавећи се истраживањем порекла и развитка живог света балканских

језера, структуре и историјског развоја његових екосистема, а открића своја је изложио

у делу „Охридско језеро и његов живи свет“. Бавио се различитим гранама биологије,

допринео је увођење цитологије, ембриологије, упоредне анатомије и екологије као

посебних предмета у факултетску наставу, као и увођењу постдипломских студија из

екологије. Због тога се он и сматра оснивачем српске екологије и у практичном и у

теоријском погледу. Он је створио прву српску школу, коју настављају његови

следбеници, Јанковић М. и Тодоровић М.

Имајући у виду систем васпитања и образовања који је у то време постојао на

нашим просторима, када се говори о заштити животне средине до Другог светског рата

онда се, првенствено мисли на садржаје који су се односили на заштиту природе у

школским облицима образовања; условно гледано и на садржаје који су се односили на

заштиту у радној средини, али и на одређене активности у разним областима

друштвеног живота и рада. Од  тада, па до седамдесетих година, имамо постепено

увођење екологије  као биолошке дисциплине у наставне планове и програме школа и

то у гимназији и учитељској школи као посебан предмет, док се у осталим стручним

школама уводи биологија са еколошким садржајем. Почетком седамдесетих година

настаје нови развојни период у квалитативној афирмацији образовања за заштиту

животне средине. Еколошким садржајима се обогаћују и наставне  и ваннаставне

активности основних и средњих школа, а уводе се и на појединим факултетима, где се и

постепено формирају одсеци  који се баве том проблематиком тј.васпитањем и

образовањем за заштиту животне средине. Оног момента, када су се у изучавању ове

проблематике укључили и већи број теоретичара различитих научних опредељења

(социолози, педагози, психолози, економисти, правници и др.) инердисциплинарним и

мултидисциплинсрним приступом, заштита животне средине постаје подручје ширег

оквира интересовања, па самим тим и постигнути резултати постају значајнији.

Развоју теорије и праксе образовања за заштиту животне средине допринео је и

рад учитељских сусрета, скупова еколога, научних и стручних скупова различитих

факултета, научних и других институција који су сагледавали и разматрали могућности

њене свеобухватније имплементације у институционалне системе. Током овог периода

наглашава се да еколошка проблематика задобија јаснију људску димензију, која отвара

простор за истинско деловање у човековој средини и усклађивање човека са природом

(Радовић, 1989: 36). Процењујући место образовања за заштиту и унапређивање
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животне средине у систему образовања и васпитања током осамдесетих година

Пауновић, К. (1987: 67) издваја следеће: „са еколошким васпитањем и образовањем

почиње се већ у предшколским установама као васпитни рад којим се код деце развија

љубав у природи, наставља се у основној школи, у свим разредима и у свим наставним

предметима, кроз садржаје који третирају проблеме заштите и унапређивања животне

средине, и уз које ће се развијати одговоран однос према природи па самим тим и

еколошка свест као таква“.

Године 1989.основан је Секретаријат, а затим и Министарство заштите животне

средине Србије, чија се политика заснива на начелима очувања биолошке

разноврсности и одрживог развоја. Закон о заштити  животне средине усвојен је

1991.године, којим се поред осталог, јавне установе из области образовања, науке,

културе и информисања, обавезују да у своје активности уграде принципе и програме

образовања за животну средину. У периоду од 1990-2001.године, под окриљем

Републичког ресорног министарства за животну средину, чија је реорганизација вршена

у неколико наврата, радио је мултидисциплинарни стручни тим за еколошко

образовање, који је продуковао више публикација, претежно намењеним деци

предшколског и школског узраста и наставницима. Оно што, међутим изостаје у даљем

периоду јесте сарадња ресорних министарства за просвету и животну средину на нивоу

заједничког стратешког приступа образовању у тој области. Отуда се, на почетку новог

миленијума, еколошко васпитање и образовање за заштиту и унапређивање животне

средине код нас, према Николић, В. (2001: 280), у целини гледано, оцењује и даље као

некоордисано, несистематско и недовољно осмишљено. У основи констатованих

проблема налазе се тешкоће пре свега организационе, програмске и дидактичко-

методичке природе, које су добрим делом  условљене неодговарајућим образовањем

наставних кадрова из области заштите животне средине .

За нама је нешто више од три деценије интегративних процеса којима се

садржаји из области заштите и унапређивање животне средине уз „нове“, еколошки

осмишљене, облике и методе рада постајали тековина система савременог васпитања и

образовања готово свих земаља света. Током тог времена идеје еколошког васпитања и

образовања еволуира од „образовања за заштиту животне средине“, до савременог

„образовања за одрживи развој“. Дакле са буђењем еколошке свести, еколошки начин

мишљења почињу да усвајају и многи други научници и стручњаци, уносећи га у своје

струке, или интердисциплинарно или мултидисциплинарно сарађујући.
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1.1.3. Појам екологије и њен значај

Као посебна научна дисциплина екологија настаје у оквиру биологије која се

бави проучавањем односа организма (биљака и животиња) и њихових животних

заједница према околној средини. Назив „екологија“ потиче од двеју грчких речи:

„оикос“ (дом, станиште) и „логос“ (слово, реч, појам), односно „логија“ (знање, учење,

наука). Из тога произилази да се под екологијом дословно подразумева наука о

домаћинству или шире о околини живих бића.

Израз „екологија” први је употребио и увео у науку немачки биолог Ернест

Хекел (E. Heackel, 1866), један од поборника и бораца за победу еволуционистичког

правца у биологији. Он у својој књизи Природна историја стварања каже: „Под

екологијом подразумевамо збир знања која се односе на економику природе: изучавање

свеукупности узајамног односа живог света са средином која га окружује, и то како

органском (пријатељских или непријатељских односа са животињама и растињем са

којима директно или индиректно ступа у контакт) тако и неорганском. Једном речју:

екологија је наука о изучавању свих сложених узајамних односа, које Дарвин назива

условима и беспоштедном борбом за опстанак“ (Ђукановић, 1996: 15). Јер, појам борбе

за опстанак како га је Дарвин трасирао, у ствари покрива читав сплет међусобних

односа живих бића, једних према другима и према условима неживе природе а управо

ти односи представљају основни проблем екологије. Она је, у крајњој линији, наука о

манифестацијама борбе за опстанак схваћене у широком дарванистичком смислу, због

чега има схватања по којима је стварни творац нове екологије Чарлс Дарвин.

Холистички приступ природи омогућио је оснивачима екологије, Дарвину и Хекелу, да

будућим генерацијама еколога пошаљу јасну поруку да и онда када су говорили о

природном одабиру и сукобима, дају крајњу предност еколошкој хармонији над

конфликтом. На тај начин они су у саме темеље екологије, макар и имплицитно,

уградили принцип природа зна најбоље „nature knows best“ (Деспотовић, 2002: 136).

„Екологија је наука о домаћинству (економији) живих бића“, овом

дефиницијом Станковић С. (1933, 1962), је повезао термин „екологија“ са изразом

„економија“ која има исти корен: оикономике (оикономикн - грчка реч). С обзиром на

то да је економија наука о производњи и расподели добара, о материјалном одржавању

људског друштва, о људским потребама и њиховом задовољавању, Станковић сматра

да није случајно што ове две науке имају заједнички корен у називу. Како одржавање
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живе природе почива на узајамним односима који везују жива бића једне за друге, као и

за неживу природу, екологија је у исти мах економија живе природе и науке о

одржавању живог света уопште (Станковић, 1962: 17-18).

Дакле из свих ових дефиниција може се уочити да се основни елементи

екологије односе на: жива бића, средину (околина), међусобни утицај живих бића у

средини (околини) и однос живих бића и средине. Према томе, екологија се може

одредити као наука чији је предмет проучавања однос живих бића према њиховој

средини, њихов међусобни однос у средини и утицај средине на жива бића. Захваљујући

сплету узајамних односа све врсте живих бића у природи, стварно воде заједнички

живот, живе у одређеним заједницама, изван којих  им је опстанак немогућ. Крајњи

циљ екологије јесте и утврђивање начела на којима почива заједнички живот организма

у свакој животној области (Супек, 1973: 209).

Екологија, која проучава земаљску природу као општи дом човечанства, уствари

доказује „да је та кућа незамењива, уникат, непоновљива, али у исто време и крхка,

осетљива, рањива и да јој је потребна заштита од разорног дејства наше цивилизације“

(Бганба, 2005: 39). У новије време екологија, и као фундаментална научна дисциплина

и као примена законитости утврђених њеним истраживањима, добија све више

подстицаја, добија нове задатке, развија се и диференцира. Како се у последњим

декадама развија наука о животној средини чија је основа и приступ управо екологија,

то екологија у оквиру ње, па и самостално, постаје више наука која повезује природне и

друштвене науке (Ђукановић, 1984: 24). У ствари, разматрање еколошких проблема

није, и не може бити, изван контекста друштвених односа у којима се они разматрају и

теоријског приступа научника који их истражују и теоријски промишљају (Марковић,

2005: 34). Последњих деценија она се проширила и на домен хуманистичких наука као

ознака за вид посебног приступа у коме се човек посматра као целовита јединица која

се развија функционишући у контексту своје физичке, биолошке и културне средине,

указујући на специфичан начин мишљења и екоцентричну оријентацију (Клеменовић,

2007: 374). Дакле, проблеми који су се појавили у вези са утицајем човека на природу,

доводе екологију данас на ниво интердисциплинарне науке од великог значаја.

Екологија постаје не само наука будућности, већ наука без које нема будућности,

представљајући основу савремене заштите и унапређивања животне средине. Када

екологију посматрамо са глобалног нивоа, као парадигму новог односа спрам природе и

човека, уочавамо да је на делу процес општег преобликовања и преображавања нашег
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до сада погрешног схватања појма природа. Будући да је прелазак с антропоцентризма

ка екоцентризму дуготрајан процес, очекује нас велика борба за нову еколошку етику,

за нове вредности сагласне новом схватању односа човека и друштва према природи у

свим његовим сегментима.

1.2. ЖИВОТНА СРЕДИНА

1.2.1. Различити приступи и дефиниције у одређивању појма „ животна средина”

Проблеми који су се појавили у вези са утицајем човека на природу, довели су

екологију у нов положај, јер је предмет пажње широког круга људи, од научника и

стручњака различитог профила. Значај екологије као науке јесте  у томе да открива

законитости на којима почивају тајне природе и омогућава да се са тог аспекта упозна

Земља, планета на којој се развио живот. С обзиром на то да се у животној средини

одвија живот свих врста, укључујући и човека, то скоро да нема области људског

деловања који би се одвијао ван животне средине.

Често се у нашој литератури користи термин човекова средина и аутори који је

користе углавном желе да нагласе разлику између „човекове средине“ и „природне

средине“. Међутим, како појам „животна средина“ значи нешто више од тога

подразумевајући да свака средина није само човекова, већ и других живих организама,

правилније је користити термин „животна средина“(енгл: environment-околина,

средина, амбијент). На прве покушаје дефинисања појма „животна средина“ наилазимо

почетком двадесетог века. Давне 1913.године, овај појам је дефинисан као „опште

стремљење ка чувању споменика природе и њиховом неговању“, а нешто касније, 1929.

године, појам се проширује и животна средина се разматра као „систем подухвата

усмерених ка заштити, развоју, квалитету, обогаћивању и рационалној употреби

природног фонда Планете“ (Брун, 2001: 24). Према Станковићу С. (1977: 45), животна

средина је  природни „оквир живота” у коме сва жива бића живе и делују, многоструко

повезана узајамним утицајима. Свако живо биће је везано за целокупну неживу и живу

природу која га окружује. Целокупни ток живота једног организма, као целине, дешава

се у веома сложеном и изукрштеном сплету услова који непрекидно делују на њега у

оквиру те средине.
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„Под спољашњом или животном средином подразумева се комплекс свих

утицаја који на биљке или животиње делују на оном месту на коме они живе. Ти

утицаји долазе од неживе и од живе природе, дате у околини која окружује биљке и

животиње“ (Јанковић, 1963: 22). Према томе, животна средина за поједина бића

представља просторно функционални систем, одређени простор, у коме на дати

организам делују многобројни фактори и у коме се за свако живо биће у том простору

као елемент спољашње, животне средине јавља свако друго живо биће. Животна

средина је простор са живим организмима, са свим унутрашњим и спољашњим

факторима и условима који дају и одржавају живот. У животној средини влада сплет

међузависности и комбинованих односа неживе и живе материје (Ђукановић, 1991: 3).

Свака конкретна средина, без обзира на просторну обухватност и изглед, без обзира на

хијерархијски ранг и степен еколошке интеграције, мора се посматрати и третирати као

еколошка категорија историјски настала интеграцијом живе и неживе материје и

природе. Она се развијала из узајамних односа организама и неживог дела средине, па

су и њихове међусобне везе због тога јаке (исто: 4). У најширем смислу, животна

средина представља планету Земљу, танак животни омотач-биосферу и космички

простор који окружује Земљу.

Према дефиницији датој у британском речнику појмова под животном средином

подразумева се, „простор (регион) околина или околности у којима егзистира, све оно

што је изван организма“ (Гилпин, 1976.). При том животна средина једног организма

укључује:

1. искључиво физичку или абиотичку (подлогу) у којој он егзистира, односно

географску локацију, климатске услове и земљиште;

2. органску или биотичку околину, укључујући неживе органске материје и све

остале организме, растиње и животиње у том пределу, укључујући и део популације

којој организам припада (Ђукановић, 1996: 4-5).

Међутим када се ради о животној средини људских бића, поред абиотичких и

биотичких фактора, дефиниција је допуњена и друштвеним факторима, чиме постаје

предмет анализе која долази из подручја друштвених наука. Тиме се постиже и

известан напредак у разумевању појма и феномена животне средине.

Цифрић, И. (1989: 42) истиче да се средина може дефинисати (у најширем

смислу) не само у односу на човека, већ и у односу на биљне и животињске заједнице и

уколико се проучавају односи живих бића према њиховој средини (изузимајући човека)
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тада се обично говори о објективним релацијама, равнотежама и реакцијама. Међутим

уколико се животна средина посматра са становишта човека, тада се мора имати у виду

да се према њој једино човек може свесно односити и мењати је.

Према мишљењу Марковић Д. (2005: 44), животна средина се може дефинисати

као укупност природних елемената и друштвених творевина у којима човек живи као

природно и друштвено биће. Овакво схватање средине уноси јасније виђење овог појма

с обзиром да се животна средина не односи само на природу већ подразумева и човека,

његову делатност, место и положај у друштву, међуљудске односе, па и само друштво.

Она сачињава витално јединство сложеног система који интегрише интерактивна жива

бића и елементе природне и социјалне стварности.

Пратећим Законом о заштити животне средине (1991-1995-2004), животна

средина се дефинише на следећи начин: „Животна средина јесте скуп природних и

створених вредности чији комплексни међусобни односи чине окружење, односно

простор и услове за живот; природне вредности јесу природно богатство које чине:

ваздух, вода, земљиште, шуме, геолошки ресурси, биљни и животињски свет“.

Дакле, животна средина представља скуп услова и односа у којима човек живи

и учествује остварујући своје природно и друштвено биће. Човек је једино биће које је

у стању да свесно утиче на средину, мењајући је и прилагођавајући својим потребама,

али пошто је његово понашање и деловање условљено средином човек је истовремено и

њен део. Појам средина не подразумева нешто што је ван човека, било да је то

анорганска природа или добра које је човек створио, већ он суштински одсликава и

самог човека, његово место и положај у друштву, међуљудске односе, па и садржај и

карактер самог друштва. Јер, природа је испунила своју историјску мисију, изградивши

„дом“ за живе организме-биосферу. Стога она може да помогне човеку само у мери у

којој човек познај , поштује и користи њене законе (Марковић, 1996: 44).

1.2.2. Однос човека и животне средине

„Делуј тако да учинци твојих деловања нису

разорни по будућу могућност таквог живота“.

Х.Јонас

На почетку трећег миленијума човечанство се среће са тешко решивим

проблемом свог даљег опстанка на планети, јер целокупна историја потврђује да се
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човек према Земљи, властитом окружењу односио неодговорно. Као и било која друга

врста организама, и човек је у основи део природе–живе и неживе средине, у којој

живи, налази изворе за свој опстанак и развој и задовољава све своје потребе. Где год

се налазио, човек припада животним заједницама одређених средина, одређених

еколошких система, који представљају његов животни оквир, и чији је он члан. Чак и

кад се удаљава из Земљине биосфере, крећући се према другим срединама у космосу,

он не напушта своју средину он је „носи са собом” обезбеђујући у космичким

летилицама услове какве има у својој биосфери. Према томе човек је чврсто везан

многоструким еколошким везама за своју средину (Чолић, 1989: 24).

За разлику од многих живих бића која насељавају биосферу, човек је

најактивнији чинилац у њој, па самим тим и његове промене у животној средини су

веома велике. У сваком свом периоду развој људских цивилизација  утицао је на битне

промене у биосфери, а сваки почетак и развој неке од цивилизација значио је

трансформацију природних екосистема. То је и разумљиво јер за тај развој трошили су

се ресурси, мењао се и заузимао до тада природни простор, долазило је до загађивања

ваздуха, површинских и подземних вода, долазило је до деградације земљишта и

промена у биодиверзитету (Ђукановић, 1996: 115). И баш „као да је у трци за профитом

човек заборавио на себе и сопствени животни миље и маћехински се почео понашати

према сопственој прамајци-природи и у тој грамзивости у освајању природе и

подређивању њених моћи, он није само хуманизовао свет око себе, него је стварао нове

пустиње које прете његовом уништењу“ (Митровић, 1989: 139). Због тога човек мора

дефинитивно да одбаци два мита, мит о неисцрпном богатству природе и мит о њеној

безграничној способности регенерацији, непосредна корист не би више смела да буде

једини критријум, морају се процењивати каснији и дугорочни ефекти, јер поједини од

њих могу бити посебно кобни (Жорж, 1970: 150).

Откривајући законе природе, човек је схватио услове, законе и механизме који

су му омогућили да добије безброј синтетичких супстанци, чак да створи нову средину

која га окружује, да се брзо информише, да преваљује велику раздаљину, истражује

најближе космичко пространство и могућност да својим рукама врши веома опасне

експерименте са непредвидивим последицама за човечанство. Јер како каже Мајор Ф.

(1991: 50-51): „Човек истражује на тај начин своје порекло, бесконачно пространство,

па ипак средина у којој борави остаје биосфера, у којој он сопственим рукама уноси

бројне неприродне чиниоце. Сада, у природи која је све више вештачка, човек живи у
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заједници, уроњен у своју сопствену креацију, у своје дело, које је било његов циљ, али

које може да постане његов крај“.

У зависности од вредносног система и доминантних вредности у оквиру

појединачних друштва људи су имали различит однос према природи. Прихватање

антропоцентризма као доминантне животне орјентације, довело је до нарушавање

еколошке равнотеже чиме је доведен у питање опстанак људске врсте. Показало се да

„нити је човек господар над осталим делом природе, нити је природа неисцрпна, те да

погрешно вредновање нас самих и света који нас окружује неминовно доводи до

нарушавања еколошке равнотеже и еколошких проблема или до еколошке кризе“

(Коковић, 2002:17).

Данашњи проблеми околине имају глобалне размере и представљају опасност за

читав екосистем, оштећења су често непоправљива, што узрокује многе последице с

којима ће живети наредне генерације. Зато  еколошки проблеми постављају

фундаментално питање о томе шта то ми као људска бића вреднујемо, каква смо то

врста бића, о начинима живота какве би требало да водимо, о нашем месту у природи,

те о врсти света у каквом бисмо могли да доживимо процват (Жарден, 2006: 32).

Измењен однос према природи захтева изграђивање вредности  и уверења

заједничких свим житељима планете. Поштовање природних закона, хармонизацији

односа између два само наизглед одвојених и независних ентитета природе и друштва

могуће је пре свега квалитетнијим променама друштвене свести и формирањем

еколошке свести. Знања о јединству и ограничености природе, узроцима и последицама

антропогеног деловања на њу како на локалном, тако и на глобалном плану;

вредновање еколошке ситуације, еколошко понашање као и воља да се партиципира у

заштити животне средине представљају циљеве којима би требало тежити. Промене су

нужне, али оне ће бити смислене и аутентичне само ако и пре свега крену од нас самих,

јер искуство здравог живота мора бити наше сопствено или га уопште неће бити. С тога

еколошка крилатица према Деспотовићу (2002: 19), треба да буде: „Биће нама боље кад

ми будемо бољи“. Двосмеран однос човека и природе мора се односити на међусобно

даривање и обострану пажњу, или ће уништавање једног довести до уништавања оног

другог. Што год снађе земљу снаћи ће и њене становнике, јер земља не припада човеку,

човек припада њој, поруке су индијанског поглавице Сиетла које је упутио још 1854.

године.
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Однос између човека и природе, успостављен на овакав начин, јесте да човек не

сме да мирује и пусти природу да сама ради, већ јој свим снагама мора притећи у помоћ

а он то може уколико еколошки обликује своје мишљење које полази од следећих

постулата:

- свест о објективном постојању еколошке кризе и њеног глобалног карактера;

- свест о ограничености природе чији је човек интегрални део;

- свест о нужности укидања неодговорне доминације човека над природом;

- свест о потреби успостављања равнотеже између природног система и  социо-

културног система;

- свест о потреби да се еколошка криза реши новом визијом друштва које

ће на радикалан начин учинити раскид са постојећим стањем;

- свест о потреби социјализације и интериоризације еколошки обликованих;

етичко-моралних вредности, како у нашем односу спрам природе тако и спрам

другог човека (Деспотовић, 2008: 78).

Идеја партнерства са околином постала је супротан термин ономе који је важио

пре њега, а то је апсолутно господарење планетарним екосистемима, занемарујући

постојање свега осталог. Партнерство са околином значи нешто више од самог односа у

који човек ступа физичким присуством у окружење јер овде постоји једна етичко-

филозофска компонента, околина постаје партнер, добија хумане и људске обрисе.

Дакле ради се о животу у једном свету који се темељи на међусобном партнерству где

се проблеми решавају унутар максиме „Глобално мисли, локално делуј“. С обзиром

на очигледне проблеме животне околине које данас имамо распрострањене широм

света, не само да је релевантно како се људи већ данас понашају, него је поједнако

важно, како ће се понашати када се одређени окирни услови промене. У том смислу и

еколошко понашање треба да постане саставни део човекових уверења, која проистичу

из схватања новог односа човека према природи. Зато је еколошка парадигма услов

изграђивања новог и одговорнијег односа према будућности човечанства, али и према

могућностима хуманијег људског живота у нашој савремености.

Изузетност човека може почивати једино у његовој способности да води рачуна

о правима других живих бића и да процењује властите одлуке узимајући у обзир та

права, јер ниједно друго биће није способно за тако нешто. Јер је човек као врста

преузео улогу за управљањем животом на Земљи, али још не и одговорност за живот, а



40

управо та одговорност није могућа без одговорности за целокупан живи свет

(Мишковић, 2007: 54). Еколошка сазнања људе све више приближује размишљањима

како каже Супек: „Треба, већ данас, заједнички предузети све што је могуће да

ускладимо савремено живљење са човековом околином, да подједнако унапређујемо

једно и друго, да вратимо природу себи самима и генерацијама што долазе“

(Милосављевић, 2001: 174). Јер, будућност се приближава и, уколико одмах не будемо

предузели значајне мере, радикалне промене у животној средини, које настају као

последица природних узрока, индустријског загађивања, пренасељености и начина

живота људи, угрожаваће садашњу релативну стабилност. Облици уништавања

природне средине, од којих многи настају под утицајем  наше цивилизације, могу се

спречити мудрим планирањем и хитним улагањима у промене да бисмо се боље

припремили за будућност (Кантон, 2009: 213).

1.2.3. Загађивање животне средине

У савременом друштву, услед наглог и снажног развоја и неконтролисаног

коришћења у присвајању природе, дошло је до нарушавања еколошке равнотеже која

добија карактер еколошке кризе, тј.загађености животне средине тако да се угрожава

опстанак живих бића, па и човека. Штетни утицаји проистичу из везе узрока и

последице и обратно, и због тога као такви су неодвојиви. Постојећи проблеми се као

такви намећу и све јасније долази до закључка да здраве животне средине нема

превише, да су бројни елементи у њој угрожени, да је степен саморегулације незнатан и

да једном поремећени еколошки односи готово ничим и никада не могу бити доведени

у првобитно стање.

Загађење је широк појам који означава одређене нежељене промене у

карактеристикама ваздуха, воде, земљишта или хране које могу имати неповољан

утицај на здравље, опстанак и активност људи или других живих организама.

Загађујуће материје се најчешће појављују у облику чврстих, течних или гасовитих

хемикалија произведених као нуспроизводи или отпад у процесу екстракције, прераде и

претварања у финалне производе одређених ресурса, или у процесу потрошње

финалних производа. (Миленковић, 2000: 12). Разне природне појаве и процеси могу

негативно да се одразе на функциoнисање екосистема, па и биосфере у целини.

Најчешћи узроци су разне елементарне непогоде као што су: вулканске непогоде,



41

земљотреси, поплаве, шумски пожари, суше и сл., или деловањем људи, као што је

сагоревање угља или нафте. Природна загађења често захватају велика подручја и као

резултат ових процеса, у биосфери и њеним појединим екосистемима, а нарочито у

атмосфери и хидросфери, повећава се количина штетних елемената. Концентрацијом

ових материја, настају велики поремећаји чиме се ремети функционисање екосистема,

уништавајући велике просторе у којима страдају многа станишта са организмима у

њима. Међутим, промене које настају природним путем се не могу упоредити

деградацијом животне средине која је настала под утицајем човекових активности.

Услед наглог и снажног развоја производних снага и њиховог неконтролисаног

коришћења у присвајању природе, дошло је до нарушавања еколошке равнотеже која

добија карактер еколошке кризе, тј. загађености животне средине тако да се угрожава

опстанак живих бића, па и човека. И, у ствари човек уместо да боље упозна природу и

законе који у њој владају и да је унапређује захваљујући тим сазнањима „почео је врло

интезивно да деградира и загађује животну средину” (Марковић, 2005: 36).

Дакле, неусклађеност између природне средине и човекових активности изазива

уочљиву еколошку кризу, која уколико се не уклоне, може изазвати незамисливе,

катастрофалне последице по будући опстанак савремене цивилизације на Земљи. Сваке

године на Земљи нестају многе шуме, пашњаци и мочваре, а повећавају се пустиње.

Витални површински слој земљишта се непрестано губи испирањем и ерозијом услед

крчења шума и пољопривредне обраде. Водотокови, језера и водене акумулације

угрожени су таложењем седимента. Сваког дана се на Земљи изгубе четири биолошке

врсте услед брзог раста људске популације, пољопривредне производње и

индустријског развоја. А познато је да разноврсност (биодиверзитет) повећава

флексибилност еко-система, јер што су врсте бројније, то је дебљи омотач који штити

животну средину од оштећења, глобалног загревања, суша и других потреса. Генетска

разноврсност биљака, животиња и микроорганизама дугорочно обезбеђује

продуктивност еко-система, њихову способност самообнављања и стварања залиха

хране за будућност (Ришар, 2008: 99). Количине комуналног, индустријског и људског

отпада превазилазе способност животне средине да их апсорбује и природним путем

разложи или рециклира. Као резултат свих ових наведених појава су деградација и

загађење животне средине.

Може се рећи, да је већина ових негативних последица, резултат техничко-

технолошког развоја који је праћен и развојем многих наука. Па ипак, знање из многих
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наука је посредовало у променама природе, односно биосфере и њених екосистема, и

довело до претварања природе у материјалне предмете, који ће, у крајњем исходу бити

одбаћене као неупотребне (Ђукановић, 1996: 148). Техничко-технолошки развој

углавном прати основни циљ наше цивилизације, а то је стални материјални раст,

условљавајући формирање такозвано потрошачко друштво са потрошачким

менталитетом. Дакле, основни образац, идеја водиља и филозофија живота

индустријског доба је материјални успон, друштва и појединца у њему. Исцрпљивање

природних ресурса настало је као противуречности између темпа његовог коришћења и

њихових резерви које су исцрпљиве.

Разматрања Николе Тесле (1856-1943), још 1919. године, пре свега у односу на

неекономично трошење енергије говоре о томе: „Енергија се јавља као главни извор

живота и живота човека и примарни извор његових многостраних напора“. Управо

зато очување животне средине, очување услова живота на планети Земљи, у основи се

своди на очување енергетских извора и њихово рационално коришћење. „Ако за

производњу енергије користимо гориво, ми живимо од нашег капитала и брзо ћемо га

исцрпети. Тај метод је варварски и безобзирно расипнички, па са њим треба престати у

интересу будућих генерација...јер ресурси којима владамо припадају исто толико

будућим генерацијама колико и нама“ (Тесла, 1995: 499). Шарден, Т. (Teilar Šarden) је

објавио 1948. године есеј под насловом „Правци и услови будућности”, у коме се пита:

„Не трошимо ли ми неразборито наше резерве у журби за напредком, тако да он сутра

буде заустављен због недостатка ресурса? У међувремену број становника вртоглаво

расте и на свим континентима се уништава обрадива земља. Чувајмо се! Још увек смо

на стакленим ногама !“. Прошло је много година, а ситуација је и даље иста, чак и

гора, јер је моћ све већа, а средства за њено регулисање су још увек скромна .

У протеклих педесет година људи су својим активностима преоптеретили и

пореметили природне процесе разграђивања, смањивања и рециклирања загађења.

Најозбиљнија загађења, дешавају се у урбаним и индустријским подручјима, јер су у

њима велике количине загађења концентрисане у малом ваздушном, воденом и

земљишном простору. Индустријализована пољопривредна производња је, такође,

значајан извор загађења (ђубриво, пестициди…). Неке пољопривредне хемикалије

загађују подземне воде или одлазе у ваздух загађујући удаљеније земљиште, воду и

дивљину. Многе хемијске материје, које испуштамо у горње делове атмосфере, смањују

озонски омотач који штити људе и многе живе организме од штетног деловања
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ултраљубичастих  сунчевих зрака. Токсични отпад који производе фабрике и

домаћинства испушта се у ваздух, воду и земљиште. Преко свих поменутих промена,

нарочито хемизма средине и застрвености земљишта вештачким материјама, јављају се

глобални проблеми везани за климу планете, њене основне компоненте и режим

падавина. Осим тога, један од највећих узрока промене глобалне климе јесте уношење

мноштва загађујућих материја у атмосферу. Пошто Сунчева топлота стигне до Земље,

један њен део апсорбује атмосфера, други тло и океани, а остатак се враћа натраг. На

том путу се  ипак  један део везује за атмосферске гасове који формирају Земљин

омотач, као што се топлота заробљава у стакленој башти. До глобалног загревања

долази када се то заробљавање повећа због све веће концентрације гасова, сада

познатих као гасови узроковани ефектом стаклене баште а то су: угљен диоксид, који је

углавном резултат сагоревања фосилних горива, као што су нафта, гас и угаљ, али и

због изумирања шума; метан, азотни оксиди и други гасови. Став да климатске промене

које се јављају у једном делу света не утичу на остатак наше планете је неодржив, јер

међусобна повезаност система за обезбеђење живота сваким даном је очигледнија.

Једна је планета на којој живимо и једна природна средина. С обзиром на то да развој

људске цивилизације иде узлазном линијом, то се очекује да ће се загађивање простора

и ресурса све интезивније дешавати и у будућности. Како трошење  животне средине и

њених ресурса има своје границе раста, даљи развој мора да буде „одржив развој” за

„одрживу будућност “ (Ђукановић, 1996: 171).

Због свега овог Мајор Ф. (1991: 23) упозорава: „Не можемо да останемо

равнодушни пред збивањима која обележавају наше време, нарочито не пред

сутрашњицом која, ако не би дошло до промене тих збивања, злослутно прети мраком и

недаћом “. Супек Р. (1973: 20) истиче да је несумљиво то , да решење за савремену

„еколошку кризу“ није могуће ако не дође до радикалних реформи људског друштва,

јер је и сама „еколошка криза“ само одраз дубље друштвене кризе човека, његовог

начина производње, његовог односа према властитим условима живота. Уколико

пођемо од тога да је планета Земља заједничко место живљења свих људи, онда је и

свако загађење било ког локалитета истовремено и загађење Земље као целине, јер

деловање је кумулативног облика, па се проблем мора сагледати глобално. Савремено

друштво мора да прихвати чињенице да слободне, изворне и незагађене животне

средине има све мање, а угрожене, деградиране и девастиране све више. Проблем

загађења и исцрпљивања природне средине је сложен али је отворен за разна решења.
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Да би се одржало човечанство, неопходно је предузети одговарајуће мере заштите

животне средине и природе у целини, јер квалитет садашњег и будућег живљења

почива на задовољавању основних људских потреба, који притом не уништавају

околину од које зависи  сав живот. Да би постигли те циљеве потребни су нови облици

сарадње између држава, пословног света, науке и друштва. Дакле, актуелност ситуације

намеће потребу хитног решавања еколошких проблема јер, опасности које прете од

одлагања предузимања конкретних мера за њихово решење су несагледиве (Словић,

1986: 192). Пут у еколошки оправдано друштво јесте наша неопходна потреба, али и

обавеза према наследницима планете Земље.

1.2.4. Заштита животне средине

Основно полазиште концепта активне заштите животне средине, јесте да се она

мора заштитити и унапредити у целини, јер човечанство треба да ради на решавању

еколошких проблема глобалног карактера које утиче на опстанак људске врсте, а које

многа друштва подцењују и генерално не препознају њену важност. Природа је извор

живота који се мора сачувати и да би то постигао човек не сме да ремети њену

равнотежу, међузависност и разноврсност и велику моћ саморепродукције.

Проучавањем еколошких проблема треба јачати свест да свако наше деловање оставља

траг у околини. Заштита животне средине требало би да представља један од

најприоритетнијих задатака човека, узимајући у обзир да она представља један

сложени, хармонични, интегрисани и једини систем који мора бити уравнотежен како

би несметано функционисао.

Заштитом животне средине морају бити обухваћени сви њени елементи, без

обзира што заштита појединих сегмената захтева посебне приступе и научне подухвате,

па се због тога мора водити рачуна о сложености еколошких односа и процеса. Код

низа научних подухвата и одговарајућих акција заштите и унапређивања животне

средине потребно је полазити од чињенице да су односи између човека и простора који

га окружује, и природни и друштвени. Отуда се теоријска основа заштите животне

средине и састоји у анализи, схватању и разумевању веза, односа и међусобних утицаја

човека (друштва) и природе (животне средине). У питању је и очување унутрашње

људске природе која заједно са очувањем спољашње природе постаје неодложени

захтев даље еманципације човека. Јер, еколошки проблеми постављају  и
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фундаментална питања о томе „шта то ми као људска бића вреднујемо, каква смо то

врста бића, о начинима живота какве би требало да водимо, о нашем месту у природи,

те о врсти света у каквом бисмо могли да доживимо процват“ (Жарден, 2006: 32). Сем

тога и сам термин „заштита“ садржи одређену амбивалентност када је у питању

субјект и објекат заштите, јер човек је истовремено и једно и друго. Наиме, као субјект

заштите он мора спречити и отклањати штетне и негативне последице свог деловања по

животну средину, док је као објект заштите, уз остали живи свет, изложен овим

негативним утицајима (Николић, 2001: 42). Реч је и о противречности као о нашем

двојаком односу према природи: осећамо се делом природе, али исто тако и да смо

„изнад“ ње, доведени у  искушење да је контролишемо и њоме владамо .

Заштита животне околине је, више него све друге области упућена на подршку

јавности, те је од посебног значаја обликовање одговарајуће свести међу становништво.

Већ извесно време животна средина је све мање локална брига, затворена у националне

границе, па свест о заједничкој планети постаје све више интернационална. Јер, не

постоји само међузависност у нарушавању, већ и у заштити ових средина од

деградације и њиховог претварања у дехуманизоване средине човековог рада и живота

(Марковић, 1996: 50). Етички императив у друштвеној одговорности нашег времена

састоји се у томе да не доприносимо загађењу природне средине, и да што више

подржавамо мере које умањују већ достигнуту контаминацију. Мајор Ф. (1996: 43) у

вези са тим каже: „треба знати гледати унапред, суочити се с етичким обавезама које

треба да преузмемо пред будућим генерацијама“. Због тога смисао нове друштвене и

развојне парадигме је у постизању еквилибријума између природе и свих људских

активности, односно у решавању најтежих еколошких проблема као што су: глобалне

климатске промене, демографска експлозија, недостатак питке воде, проблеми енергије,

сировина, хране, урбани еколошки проблеми итд. Ове наведене, као и друге проблеме

животне средине могуће је решавати у процесу развоја уз примену три принципа: 1)

принцип предострожности, који фаворизује превентивни приступ у односу на

накнадно исправљање; 2) принцип солидарности између садашњих и будућих

генерација и међу свим популацијама света и 3) принцип учешћа свих друштвених

актера у механизми одлучивања (Мишковић, 2007: 76). Овоме треба додати и принцип

новог вредновања животне средине, који подразумева нове приступе:

- екосистемски, односно мултидисциплинарни,
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- етички, према животној средини и њеним факторима, према чувању ресурса, биљног и

животињског света, своје ближе и даље околине, према другим људима, етничким

групама, генерацијама,

- окренут будућности, са сталним планирањем остављања опција и другима да свој

развој сами себи стварају, а не да њиховим развојем управља претходна генерација,

- умеренијег развоја, са новом парадигмом преживљавања и скромнијег животног

стандарда, уместо материјалног раста и луксуза,

- умеренијег и скромнијег коришћења животне средине, њених богатстава, нарочито

необновљиве енергије и очувања биодиверзитета (Jensen, 2002: 39-45).

Овакве вредности које одређују понашање људи нису урођене него научене,

чиме се истиче улога васпитања и образовања, јер по Полићу (2006: 112) „од свих

ресурса који су човеку на располагању највећи је он сам “.

С обзиром на то да је заштита животне средине сложен и комплексан проблем,

разумљива је и потреба интер и мултидисциплинарног приступа у решавању ових

проблема. Ако се има у виду да је деградација и нарушавање животне средине резултат

различитих фактора, у највећој мери антропогених, онда се утицај ових фактора мора

посматрати са различитих аспеката. Један од тих аспеката јесте и тај да се излаз из

овакве ситуације тражи у образовању и васпитању, јер да је човек поседовао знања која

данас има и да није толико веровао у своју свемоћ, можда никада не би ни дошло до

еколошке кризе (Станишић, 2008: 83). Циљ таквог образовања јесте еколошко

описмењавања које ће активне чланове друштва оспособити и припремити да доносе

одлуке у складу са принципима заштите животне средине. Јер, суштински гледано

ниједне друге мере (техничке, организационе, правне) неће имати већи значај нити

адекватну примену уколико васпитањем и образовањем не утичемо на развој еколошке

свести и еколошке културе  свих чланова друштва као битног предуслова

функционисања система заштите животне средине.

Личности код којих се формирају овакве еколошке вредности имаће

поштовање, правичност и одговорност за животну средину,  јер ће оне истовремено

поседовати и такве личне квалитете као што су самоконтрола, способност предвиђања

ближих и даљих последица својих активности у окружењу, критички однос према себи

и другим, већи осећај и склоност за колективну активност. И, оно што је још битније

овакав морално-етички став  према природи, неће бити условљен страхом од могућих

санкција већ, пре свега, због развијеног убеђења у неопходност таквог поступка,
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формираног на основу усвојеног знања и изгађених ставова и уверења. Јер, стварање

новог осећаја за релацију човека са његовом средином, који се огледа у потреби за

непосредношћу и складом са њом, омогућава не само да се он осећа боље већ, да јачају

и његове способности. Дакле, програм еколошке едукације претендира да формира

индивидуе које ће бити способне да прихвате нови начин живота, где ће људска свест

и везе које ће бити остварене бити корисне и истовремено и праведне.

1.3. ЕКОЛОШКА КРИЗА – НЕОПХОДНОСТ РАЗВОЈА ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ

И  ЕКОЛОШКЕ КУЛТУРЕ

Проблем разарања животне околине, недостатак сировина, угроженост и

уништавање биљних и животињских врста, све више су предмет озбиљних

разматрања. Кризе с којима се човечанство суочавало биле су, најчешће кратког

трајања, међутим еколошка криза, не само што дуго траје, већ се претпоставља да ће

још дуго трајати, зато што се поремећеност еколошке равнотеже када поприми кризни

облик тешко може краткорочно и једноставнијим прилазима решити. Еколошка криза је

промена у квалитету одређених параметара система природне средине, њених физичко-

хемијских и биолошких константи (Бганба, 2005: 39).

Испољавање еколошке кризе је најчешће кроз три модалитета и то: загађивање,

најнижи ступањ поремећења еколошке равнотеже; угроженост, значајно смањење

способности екосистема и биосфере за њихову саморегулацију и деструкција,

стадијум разарања екосистема када је обнова њихових функција скорао немогућа или

захтева велике напоре човека у дугом временском периоду. Према Ђорђевић, Ј. (2002:

240-241), еколошка криза није више пролазно стање, она је све трајнија и условљава

промене начина живота, рада и односа према природи. Захватила је сав живи свет,

укључујући и човека, без обзира на његове повећане адаптивне моћи. У питању је и

очување унутрашње људске природе која заједно са очувањем спољашње природе

постаје неодложени захтев даље еманципације човека. Еколошка криза представља

својеврсни антагонизам између друштва и природе, и изражава супротност између

безграничних вештачких могућности развоја друштва и природно ограничених

могућности биосфере (Митровић, 1989: 140).

Одговорност за поремећај еколошке равнотеже, мора да услови екологизацију

целокупног друштва, где коначно сви, морају  усмерити опште деловање на заштиту и
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обнову околине. Јер, будући да живимо у целовитој природи земаљске кугле и

решавање еколошких проблема тражи глобално, а не неусклађена и парцијална решења

(Марковић, 2008: 114). Аурелио Пеци (Aurelio Peccei), један од оснивача Римског

клуба (1968), решење еколошке кризе  не види у развоју технологије, у еколошкој

орјентацији економских услова, који узимају у обзир еколошко гледиште, већ

примарни задатак он налази у „унапређењу развоја човека“. Решење еколошке кризе

произлази из промена  вредности, из новог одређења односа човека према природи, са

новим еколошким темељима живота. Изградња оваквог односа са природом, путем

њеног новог, савременог разумевања, задатак је процеса образовања (из студије

Границе раста, 1972, преузето од Клеменовић, 2003: 411). Дакле, образовањем развити

оне ставове, вредности, начине понашања, који ће условити формирање еколошке

свести и еколошку културу,  и само с тим компонентама човек ће успети да ублажи

постојећу еколошку кризу. Таква визија образовања наглашава свеобухватан и

интердисциплинарни приступ развоју знања и умећа који су неопходни за одрживу

будућност као и за промене вредности, понашања и начина живота.

1.3.1. Еколошка свест

Еколошка свест, као део друштвене свести, историјска је и динамична

категорија, која  указује на стање и однос друштва према околини. Док се однос према

околини темељио на антропоцентризму, до  60-тих година двадесетог века, еколошка

свест готово и није постојала. Међутим све бројни еколошки проблеми који су настали

у природи као последица човековог „присвајања  природе” производњом, а који су се

испољавали и у нарушавању еколошке равнотеже, постакли су развој еколошке свести.

Као таква формирана, еколошка свест, по Марковићу, Д. (2005: 281-282), не

садржи само сазнања о стању и променама у природи које настају односом друштва

према њој, већ садржи схватања о могућим питањима и начинима решавања еколошких

проблема, о потреби заштите природе од даљег нарушавања еколошке вредности у њој,

како би се сачувао природни оквир живота. Дакле, еколошка свест не представља само

критиковање постојеће еколошке ситуације, већ и сазнање о стању друштва и природе

и узроцима тога стања као и о потреби заштите природе од даљег нарушавања

еколошке вредности у њој, чиме би се очувао природни оквир живота човека.

Еколошка свест не настаје спонтано, сама по себи, већ у процесу комуникације,
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васпитања и образовања. Стицање знања о заштити и унапређивању животне средине

најзначајнији је чинилац формирања и развоја еколошке свести, односно без еколошког

образовања нема еколошке свести. Она представља неопходну основу даљег, одрживог

развоја заштите животне средине и заједно са знањима и вештинама обезбеђује

софистицираније разумевање узрока, веза и последица који владају у животној средини.

Цифрић, И. (1989: 207) поставља питање: „о каквој свести ми данас говоримо,

односно какву свест треба развијати, јер пожељна еколошка свест зависи од једног

читавог комплекса питања. На пример: који су битни елементи у друштву које без

сумње треба елеминисати да би се стварала боља еколошка будућност; какви су

стандарди објективно задовољавајући за изградњу еколошке политике; које су

институције конзервативне; које се од њих не могу регенерисати, а које су нове

институције потребне за обликовање нове еколошке свести; шта је с најконкретнијим

облицима организовања економског и политичког система, посебно образовног, који

може позитивно деловати“. Еколошка свест се не може схватити само као финални

производ ранијих утицаја, јер на то утичу и многе ситуационе околности. Колико и

како ће појединац схватити своју улогу у заштити животне средине не зависи само од

сазнања већ и од убеђења, ставова, вредносног система, емоција и свега онога што

може да мотивише појединца (Кундачина, 1998: 37). Тако Еулефед (Eulefeld, 1981)

дефинише еколошку свест као део свести који се односи на позитивно обликовање

односа између индивидуе и природне, друштвене и изграђене околине с обзиром на

еколошке законитости, и по њему еколошко образовање је одређено као „образовање у

расправљању са природном, друштвеном  и изграђеном околином и са циљем, да

развија спремност и компетенцију за деловање уз уважавање еколошких законитости“.

Краће речено еколошка свест садржи сазнање о еколошкој ситуацији, вредносно

одређивање према њој и понашање којим треба да се оствари еколошко стање коме

тежи.

Према томе, еколошка свест појединца да очува и унапређује животну средину

означава скуп рационалног, вредносног, емоционалног и вољног односа. Заштита и

чување еколошких вредности и рационално коришћење природних извора је морална

људска потреба и свакодневна реалност. Систем вредности потиче из схватања

уникатности и вредности природе, при чему се човек посматра као њен део, а при

опису природе се подвлачи њена вишеструка вредност за човека. Због тога се и указује

на значај емоционалне димензије еколошке свести коју чине визуелни, аудитивни и
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емоционални доживљај животне средине. Увиђањем озбиљности проблема животне

средине  код човека се јављају осећања личне угрожености и незадовољства стањем

животне средине. Здрава и чиста средина код појединца ствара задовољство које

побуђује осећање да је обавезан и дужан да уложи напор у заштити, док деградирана

средина ствара осећаје неизвесности, угрожености, забринутости, равнодушности и

беспомоћности, који немају активирајући значај. У подизању еколошке свести младих

приоритетно је изграђивање осећаја обавезе за властиту судбину, судбину животне

средине и судбину целог друштва. За развијање емоционалног односа веома је важно

непосредно доживљавање средине, јер је то снажније од било каквих апстрактних

сазнања стечених на часовима или из уџбеника.

Још је пре тридесетак, па и више година, неколико аутора попут Edith Cobb

(1977), Rachel Carson (1962/1994/1998) и Harolda Searlesa (1959), указивало да дететово

искуство с природом има круцијални и незаменљиви учинак на његов сазнајни и

емоционални развој. Тако Карсон, Р. (Rachel Carson, 1998), јасно изражава јединствену

димензију природе у развоју детета: „ Дететов је свет свеж, нов и прекрасан, препун

чуђења и узбудљивости...која је вредност очувања и ојачавања тог осећаја

страхопоштовања и чуђења, тог препознавања нечега изнад граница људског

постојања? Је ли истраживање света природе тек угодан начин да се пређу златне

године детињства, или је у  томе и нешто дубље? Ја сам сигурна да ту постоји нешто

дубље, нешто значајно и трајно...они који размишљају о лепоти Земље, проналазе

залихе снаге која ће трајати колико траје и њихов живот. Постоји симболична, али

стварна лепота у селидби птица, морских мена, омотаног пупољка спремног за

пролеће. Постоји нешто бесконачно лековито у понављајућим рефренима природе“

(Сушић, Радек, 2008: 80). Очигледно је да дететово искуствено сазнање се описује као

есенцијална, незаменљива димензија здравог одрастања и развоја, где емоционалност

игра важну улогу у формирању иницијалног облика еколошке свести.

1.3.2. Детерминанте еколошке свести

Када су детерминанте еколошке свести у питању постоје различита схватања у

вези са њим, и оне су предмет  пре свега  истраживања друштвених наука (социологија,

педагогија, психологија и тд.). Тако Фурлан, И. (1974: 28), одређење еколошке свести

види кроз четири нивоа свести: когнитивни, вредносни, афективни и вољни. Урбан, пак
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разликује три такве димензије: вредносну орјентацију релевантну за околину, ставове

који се односе на околину и спремност за деловање орјентисано на околину (Андевски,

1997: 46). На основу изнетих као и многих других димензија Андевски, сматра да

еколошку  свест углавном карактеришу одређења: еколошка знања, еколошки ставови и

вредности, као и еколошко понашање. Овде треба истаћи да без обзира на све ове

поделе оне су само условне, еколошку свест у свакодневном животу је немогуће тако

одвојену посматрати, јер у њеној свеобухватност огледа се и суштина деловања.

Основни елемент еколошке свести представља еколошко знање, као услов за

усвајање еколошког начина мишљења и правилног односа према животној средини.

Еколошка свест у рационалној димензији обухвата и схватање појединца да еколошке

опасности погађају и њега и да је он дужан да своју животну средину чува, и да се у њој

адекватно понаша. Појединац до сазнања долази, поред осталог и захваљујући

информација које долазе до њега, без обзира да ли се ради о глобалном проблему или

неком конкретном, локалном и она као таква треба да изражавају јединство природно-

научног и хуманистичког приступа  целокупној ситуацији. Осим поседовања

информација сваки појединац би требало да разуме законитости које се одвијају у

природној и друштвеној средини како би на релевантан начин спознао улогу

сопственог постојања и деловања у њој.

Поред поседовања еколошког знања, заузимање исправних ставова према

околини је битна карактеристика еколошки свесне личности. Вредновање еколошке

ситуације је изузетно важан елемент еколошке свести. Он је одређен системом

вредности друштва или друштвене групе у којој се развија еколошка свест и изражава

ставове друштва или групе према животној средини коју треба штитити и очувати као

вредност. Показатељи постојања такве оријентације су правилан однос према живим

бићима, природним ресурсима и материјалним добрима. Вредносно орјентисани

појединац поседује критичност према свему што је неповољно по природу и друштво и

убеђеност да здраву планету треба да наследе и будуће генерације. У вредновању

еколошке ситуације треба полазити и од сазнања да је потребно да друштвени прогрес

буде заснован на научним сазнањима која не противрече природним законима.

Заштита животне средине захтева свесне и одговорне појединце са осећајем за

перцепцију угрожености што резултира еколошким понашањем као елемент свести,

које подразумева усаглашавање индивидуалног и опште-друштвеног понашања у

складу с актуелном еколошком ситуацијом. Наиме, еколошка свест не подразумева
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само знање појединаца и група о еколошким проблемима и вредновању еколошке

ситуације него и ангажовање у конкретним условима. Спремност на одрицање од

стечених навика и активно учествовање у акцијама заштите животне средине је једна

од најбитнијих компоненти еколошке свести, али је и знатно  теже остарити у односу

на предходне димензије. Ниво спремности за учествовање у  активностима које се

организују у циљу заштите и унапређивања животне средине по Звонаревићу, изражава

се следећим модалитетима:

* самоиницијативно понашање (појединац обавља различите активности без

подстицања са стране),

* иницијативно понашање (под утицајем блажих подстицаја, појединац бива

активан),

*   имобилно понашање (никаквим подстицајима појединац се не може

покренути на акцију), (Звонаревић, 1986: 155).

Еколошка свест, дакле не подразумева само одређена сазнања појединца и група

о еколошким проблемима већ и конкретну друштвену и индивидуалну акцију која има

за циљ решавање ових проблема. Она се експлицитно огледа у спремности  да се

предузму акције које намеће еколошка ситуација, да се делује на адекватан начин, да се

супроставља свему ономе што угрожава животну средину. А такве акције нема без

понашања појединца који доживљава, вреднује и на основу свог система вредности

усаглашава га са еколошком ситуацијом. При чему  такво еколошко понашање није

одређено само еколошким знањима и вредносним системом, већ је одређено и другим

чиниоцима, нпр. особинама личности, људским потребама и могућностима њиховог

задовољавања. При том треба имати у виду да еколошка свест није довољно развијена

не само због недовољних еколошких знања већ и због раскорака тих знања и

друштвених интереса да еколошка знања постану основа еколошке акције за заштиту и

унапређивање животне средине. Због тога се може рећи да пожељно еколошко

понашање настаје као резултат утицаја објективних и субјективних чинилаца.

Дакле, еколошка свест није статичка, заувек дата категорија, него динамична,

променљива, јер је њен настанак условљен стањем у природи, али и стањем друштва

које обликује човеков однос према природи. Криза друштва услољава и  кризу у односу

према природи. Еколошка свест тако постаје саставни део човекове филозофије, науке,

свакодневног деловања, и због тога је она пре свега хуманистичка која се заснива на

следећим принципима:
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 она је етична, јер васпитава за природу и људске односе, обликујући их

активно у смеру добра и благостања (не само материјалног);

 еколошка свест је естетска, јер велики значај придаје форми, хармонији и

равнотежи у свим манифестацијама природе и људског духа;

 еколошка свест постаји глобална и интернационална,  и људи се више не деле

по националним особеностима, пресудно је  ангажовање за нови квалитет

живота;

 еколошко образовање и свест попримају патриотска значења, присутно је

залагање да се спасе сопствена, „ова једина земља“ на којој се живи (Морен,

1979: 225).

Пожељни ниво еколошке свести подразумева способност афирмације и

истицања елементарног права на здраву животну средину. У процесу екологизације,

подизања општег нивоа еколошке свести, односно санације нагомиланих еколошких

проблема, сви морају узети учешћа, од најмлађих до најстаријих чланова популације.

При томе,  свест широке  педагошке јавности, наставника, родитеља, самих ученика,

мора бити спремна за прихватање новог еколошког начина мишљења, као и да мора

бити убеђена у његову неопходност .

Формирање еколошке свести код деце, упознавање принципа еколошког

деловања и оспособљавање за њихову свесну и одговорну примену  у заштити,

обнављању и унапређивању животне средине је дуг и постепен процес, који започиње

њиховим наслућивањем, интуитивним схватањем и буђењем одговарајућих емоција, а

тече читавог живота достижући степен развоја рационалних ставова и моралних

осећања карактеристичних за одраслог човека (Каменов, 2004: 10). Деца, васпитана да

разумеју и да пре свега поштују односе који у природи постоје, имаће тако неопходан

темељ за формирање еколошке свести али и за  развој еколошке савести. У том смислу

еколошко образовање треба да следи нову филозофију живљења, односа човека и

природе на темељу свести о „хармонији природе „ и „хармонији са природом“.

1.3.3. Еколошка  култура

Култура је нераздвојно повезана с мишљењем и делањем човека, одређујући му

место у природи и могућности учешћа у процесе животне средине. Она у зависности од

садржаја и вредносних орјентација може зближити или отуђити људе међусобно, али и
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од природе. У њој је на посебан начин изражен човеков однос према природи, јер

најважније вредности друштва директно утичу на карактер интеракције друштва према

њој. Култура је процес и резултат духовне производње која обезбеђује формирање,

одржавање и увођење норми, вредности, значења и знања. На овај начин Алпорт

(Gordon Allport, 1977: 56), дефинише специфично место које култура заузима у развоју

цивилизације  и која  временом постаје начин живота.

Услов стварања нових еко-хуманистичких вредности условљен је развојем

човекове свести и појавом еколошке свести која између осталог доприноси да људи

схвате да им је свешћу дато да буду чувари природе у свим њеним појавним облицима

и да су они одговорни за остварени степен равнотеже између друштва, културе и

природе. Еколошка култура је релативно нов појам и настао је са сазнањем да је

савремена технократска култура дошла у конфликт с природом и да је потребно

изградити особену-еколошку културу која ће омогућити решење конфликта

(Милтојевић, 2002: 257). Еколошка свест је основни садржај еколошке културе и важан

услов за увећање осетљивости на негативне промене и процесе изазване привредним и

културолошким деловањем друштва на природу.

Међутим, по Кундачини (1998: 65), појединац може да поседује еколошку свест,

али да се иза ње често не налази његово адекватно понашање, и у том случају се каже

да нема изграђену еколошку културу. Формирање еколошке културе није нимало лак

задатак, поготово када имамо у виду да је у друштвеном понашању деценијама

преовладавао принцип односа према природи који је имао утилитарни карактер. У вези

са тим еколошку културу мора да прати степен опште развијености друштва  као и

њену зависност од стања опште културе појединца и средине. Гледано по

антрополошкој традицији, култура која се посматра као начин живота друштвене

средине, односно као скуп вредности, образаца, потреба и идеја које обликују људско

друштво у односу на еколошку „представља начин живота друштва са системом

духовних вредности, етичких принципа, економским механизмом, правном

регулативом и друштвеним институцијама, у коме се формирају и задовољавају људске

потребе уз развијање духовности људи, поштовања културне разноликости и

комуницирања људских заједница у односима равноправности, уз очување еколошке

равнотеже за обезбеђивање живота на Земљи“ (Марковић, 2005: 250). Према Глазачеву

и Шолохову (2005: 65), еколошка култура је култура новог квалитета, у којој се
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реализује духовни и морални потенцијал човека, који усаглашава однос духа, сазнања и

бити човека.

Еколошка култура треба да изрази јединство човека/друштво и природе и да

омогући развој сушинских моћи човека у процесу духовног и материјалног освајања

природе у циљу очувања њене целовитости. За њен настанак потребне су промене у

вредносним системима појединаца и друштва, квалитетне промене у формирању

еколошке свести и еколошке етике. Као таква она би имала за циљ хармонизацију

односа између природе и друштва, али и односа у самом друштву. Тако посматрана и

схваћена, она чини основу за постепено формирање еколошког начина живота као

новог „way of life“ савременог човека (Коковић,1996: 410). Човеково виђење природе и

света мора да подразумева комплементарност очувања средине и еколошки

конципираног друштва као основу очувања еколошке равнотеже.

Измењен однос према природи неопходно тражи изграђивање вредности и

уверења при чему доминантност у оквиру еколошке културе треба да постану живот

(не људске врсте, него живот уопште), одговорност (не само према садашњим, већ и

према будућим генерацијама), и штедљивост (не у смислу одрицања, већ узимања из

природе онолико колико нам је потребно). Такав начин живота претпоставља свесну

организацију живота и делатности на основу императива и принципа еколошке

идеологије, на основу уважавања еколошких законитости, поштовања норми, правила,

развој морално-естетског и осећања одговорности пред природом, друштвом, другим

људима и самим собом.

Вредновање здраве и квалитетне животне средине, љубав према природи, осећање

јединства са њом не дозвољавају човеку да наруши хармонију  која постоји у природи,

да наруши баланс снага у животниј средини. При том, формирање и развој еколошке

културе личности захтева довољно комплетну и пуновредну еколошку свест у целом

њеном вишеаспектном тј.вишедимензионалном богатству. Такво формирање и развој

свести као основе за  стварање еколошке културе личности одређују основне правце

развоја савременог васпитања и образовања (Николић, 2001: 141). Због свог смисла,

значаја, циљева и задатака еколошко васпитање схватамо као нераздвојни, саставни део

и подручје општег васпитања и образовања, а еколошку културу као део културе сваког

појединца и друштва уопште (Јовановић, 2009: 101). Јер, како указује песник Антић, М.

загађивачи у природи су резултат загађивања у људима и ако човеку „недостаје

култура живљења, која није смештена у његовој околини него у његовој савести,
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сигурно је да се ово сулудо уништавање природне средине у којој живимо, а које нам

намеће не само наша технолошка цивилизација него и наше васпитање- неће моћи да

заустави“ (прузето од Марковић, 2005: 251). Отуда и потреба за целовитим и

целисходним васпитањем и образовањем који ће на задовољавајућем нивоу

остваривати циљеве и задатке еколошког васпитања.

2.  ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У СИСТЕМУ

ФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

У суочавању са многим надолазећим изазовима који нас очекују у будућности,

образовање и васпитање се све више посматра као неопходни  континуирани процес

квалитетног усвајања знања, ставова и вештина. Зато и потреба за еколошким

васпитањем и образовањем за заштиту и унапређивање животне средине могло би се

рећи да израста као одговор на актуелне потребе савременог човека и захтева времена у

којем живимо. Основу савременог погледа на свет чине промене у вредносним

ставовима појединаца и друштва у односу на природу, при чему се формира посебна

еколошка сфера утемељена на еколошким знањима. Еколошка свест заједно са знањима

и вештинама обезбеђује основу за софистицираније разумевање узрока, веза и

последица које владају у животној средини. Васпитно-образовна компонента у заштити

животне средине због тога представља важну компоненту у оквиру задатака које треба

програмирати и спроводити, а све у циљу редефинисаног човековог односа према

природи.

2.1. Друштвено–нормативне потребе развоја  образовања за заштиту  и

унапређивање животне средине

Идеја о еколошком васпитању и образовању за заштиту и унапређивање

животне средине постоји дуго, али постаје актуелна тек седамдесетих година

двадесетог века. Образовање, било школско или ваншколско, неопходно је ако желимо

да људи промене своје ставове и да доносе одлуке у складу са принципима заштите и

унапређивања животне средине. Еколошко васпитање и образовање за заштиту и

унапређивање животне средине је у садржајном и практичном облику широка област.
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Према Мишковићу (1997: 222), оно је интердисциплинарно и холистичко; бави се

међуодносима човековог и природног система; посматра околину у њеној

свеобухватности, укључујући друштвене, политичке, економске, моралне, естетске и

технолошке аспекте; односи се подједнако на локалну и глобалну димензију, као и на

димензије прошлост, садашњост и будућност; подстиче развој сензитивности, свести,

разумевања, критичког мишљења и вештине решавања проблема; подстиче активну

улогу у процесу учења; наглашава активну улогу појединца; користи широк спектар

техника учења и преношења знања, са посебним нагласком на практичним

активностима и непосредном искуству .

У свакодневној школској терминологији најчешће се користи појам еколошко

образовање, иако се у многим институцијама говори и о еколошком васпитању (у

педагошкој литератури „етаблирани термин за педагошко и дидактичко бављење

еколошким темама у школи, али и изваншколским процесима образовања”). Појам

„образовање” означава персоналну целовитост, као и све оно што свака особа треба да

усвоји. Овим појмом наглашавају се процеси који воде одговорности према околини

која се схвата као човеков партнер, са тенденцијом промене ставова, самоспознајом и

развојем еколошке свести. Појам „васпитање” пак тежиште ставља на промену

спољашњег понашања и на формирање одговорног односа према животној средини. То

подразумева разумевање закона природе који одређују живот човека, што се огледа у

поштовању моралних и правних принципа коришћења природе, у активној стваралачкој

делатности на изучавању и чувању животне средине, пропагирању идеје правилног

коришћења природе и борбе са свим што има погубан утицај на окружење.

Образовање за заштиту и унапређивање животне средине (терминолошки у

односу на англосаксонско подручје, где environmental education значи образовање за

животну средину, а на наш језик се  често преводи као еколошко образовање и тиме се

схвата као уско научно знање засновано на биолошкој дисциплини, што ствара збрку у

практичне воде имплементације тог концепта), због изузетног значаја које има за развој

еколошке свести, а самим тим и еколошке културе, била је тема многих скупова на

којима је указивано на потребу утврђивања интернационалног и интердисциплинарног

програма еколошког образовања. Дефиниција  да је  „oбразовање за животну средину

процес препознавања вредности и вредновања капацитета у сврху развитка вештина и

понашања потребних за разумевање и поштовање међусобних односа међу људима,

културама и биофизичког окружења“ по први пут је представљена 1970. године на
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научном скупу у Невади (Gred, 2000: 145). У вези са овом дефиницијом истакнуте су

глобалне категорије циљева еколошког образовања као што су: буђење свести, усвајање

знања, преношење ставова, стицање способности и учествовање.

У Декларацији прве конференције Уједињених нација о животној средини,

одржаној у Стокхолму, 1972. године, у вези са еколошким образовањем пише:

„Образовање о заштити средине, како млађе генерације тако и одраслих, уз повећање

одговарајуће пажње непривилегованима, од основног је значаја како би се проширила

основа просвећеног схватања и одговорног понашања појединца, предузећа и заједница

у области заштите и побољшања човекове средине у њеној пуној људској димензији” .

У протеклих двадесетак година, у циљу реализације ставова из декларације,

одржано је више међународних скупова посвећених проблемима еколошког

образовања. Значајна пажња је посвећена образовању за заштиту човекове средине и на

Другој конференцији о заштити човекове средине у Најробију (1982). Бечка

декларација о заштити човекове средине, посебно о међународној сарадњи у области

образовања, усвојена је 1983. године. Године 1989. у раду Светске конференције-

Образовање за све, било је неколико реферата о потреби да се образовање за заштиту

човекове средине обради као елеменат писмености. Наиме, указивано је на потребу да

они који се описмењавају уз прва слова уче и „ азбуку“ заштите човекове средине, а

при том се мислило, пре свега, на заштиту природе као човекове средине.

Бергенском декларацијом, одржаном у мају 1990, истакнута је потребна за

унапређењем еколошког образовања, укључујући и неформално образовање за сва

доба и слојеве друштва, што се може остварити између осталог прилагођавањем

школских програма и образовног садржаја о одрживом  развоју. „Агенда 21” је

официјелни документ Конференције УН са темом „Околина и развој ”, која је одржана

у јуну 1992. године у Рио де Жанеиру (United Nations Conference on Environment and

Development, UNCED) и којим је започета трећа фаза еколошко-образовних активности.

У поглављу 36 „Агенда 21”, стоји „унапређивање  образовања у школи, еколошке

свести, професионалног образовања и перманентног образовања“, дакле посебно се

истиче потреба и значај за свеукупним еколошким образовањем.

Декада образовања за одрживи развој 2005-2014. (Decade of Educacion for

Sustainabele Development-DESD) иницијатива је УН-а и као таква потврђује да се у

васпитање и образовање полажу велике наде. Наглашава се да нема универзалног

модела образовања и да свака земља треба да дефинише циљеве, одреди сопствене
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приоритете и стратегије деловања на три нивоа: национални, регионални и локални/

школски, који ће уједно и бити темељ за стварање курикулума у којем ће се дефинисати

циљеви, наставни садржаји, организација рада и начини вредновања васпитања и

образовања. Основни циљ је интегрисати принципе, вредности и праксу одрживог

развоја у све облике образовања и учења, и као такво образовање ће допринети

променама у понашању које ће омогућити одрживу будућност, еколошку целовитост,

економску одрживост и социјалну правду за данашње и будуће генерације (УНЕСКО,

(2008) Draf International implementation sheme for the United Nations Decade of Education

for Sustainable Development (2005/2014). Retrieved January 13, 2009.from http: //

unesdoc.unesco.org/images/0014/001403/140372e.pdf.).

На међународним конференцијама и скуповима на којима је расправљано о

еколошком васпитању и образовању, усвојена су два основна става о том питању: први,

да еколошко образовање треба да буде заступљено у свим предметима и примерено

њиховим програмским садржајима, и други, да еколошко образовање треба да буде

комплексно и да се у том процесу повезују знања о природној и друштвеној

компоненти човекове средине. У том смислу, еколошко образовање се најчешће

одређује као „образовање о глобалним условима опстанка човека и стратегији очувања

тих услова уз стално унапређивање квалитета живота” (исто: 9).

Потребно је такво образовање које одговара потребама новог века и захтева

промене, као што су интеграција у постојећи систем образовања, тежња ка

вредностима, уз поштовање како садашњих тако и будућих генерација, охрабривање

критичког мишљења, учешће свих субјеката у процесу одлучивања у вези са

образовањем, примењивост у свакодневном животу, повезивање разних директних и

индиректних учесника. Дакле, једна од основних активности је и припремама

националних стратегија усклађивања  васпитно-образовног процеса на свим нивоима са

принципима одрживог развоја и нове филозофије живљења. Стога се у свету, а и код

нас, јављају покушаји редефинисања циља и задатака  еколошког васпитања и

образовања, а све у контексту развоја еколошке свести, као свести о чувању, заштити и

унапређењу животне околине.

Како ће ово образовање бити заступљено у школским системима појединих

земаља, зависи не толико непосредно од друштвено-економских односа у њима, већ од

њихових образовних система, због чега оно има у појединим земљама специфично

обележје и сусреће се са разним променама. Реформски процеси у образовању пружају
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нову шансу за унапређење еколошке едукације али и обрнуто еколошко подручје је

веома погодно за нове идеје и иницијативе у реформи школства. У планирању и

спровођењу школске реформе инсистира са на стварању услова у којима долазе до

пуног изражаја индивидуалне могућности, способности и интересовање  ученика,

будући да се они међусобно разликују по: интелектуалним способностима и

могућностима учења, по интересовањима за поједине области. На тај начин се и

очекивани еколошки ефекти сазнања могу квалитетније испољити.

2.2. Циљеви  и задаци еколошког васпитања и образовања за заштиту и

унапређивање животне средине

Циљ еколошког образовања је да код младих људи формира свест за питања

околине, спремност за одговорно опхођење према њој, као и за еколошки свесно

понашање које треба да се настави и после времена проведеног у школи (Андевски,

Кундачина, 2004: 20). Ор, Д. (David Orr, 2002), наводи како је: „ корен еколошке кризе

у начину на који образујемо будуће генерације, јер данас нас доминантни облик

образовања отуђује од живота у име људске доминације, расцепкава уместо

обједињава, одваја осећаје од интелекта“. Зато, образовање за заштиту и унапређење

животне средине у циљу развијања еколошке свести и изграђивања новог,

квалитетнијег односа према њој, мора бити тако конципирано да се односи како на

ученике и студенте тако и на све грађане. Оно треба да има за циљ формирање погледа

на свет код човека заснован на представи о човековом јединству са природом и

усмерености његове културне и читаве практичне делатности не на експлоатацију

природе и на њеном очувању у првобитном облику, већ на њеном развоју који ће бити у

могућности да поспеши развој друштва (Марковић, 2005: 294).

Овакви циљеви еколошког образовања, условљавају њену заступљеност не само

на свим нивоима институцијализованог образовног система (основно, средње, високо

образовање), већ и допунском, перманентном, повратном и научном образовању.

На Међународном саветовању о еколошкој едукацији, одржаном у Београду

(1975. године) постављени су темељи савременог образовања о животној средини и

формулисани принципи и приоритети таквог образовања. Донета је „Резолуција о

циљевима и задацима васпитно-образовног рада на заштити и унапређењу животне

средине“ , у којој се као циљеви еколошког образовања истичу:
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* Подстицање свести и бриге о економској, социјалној, политичкој и еколошкој

међузависности у урбаним и руралним срединама;

* Пружање могућности да свака особа стиче знања и развија ставове, уверења

и вештине које су неопходне за заштиту и унапређење животне средине;

* Креирање нових образаца понашања појединаца, група и друштва у целини

према животној средини;

* Подражавањем индивидуалних и колективних активности у превентивном

деловању и решавању савремених проблема (Palmer Neal, 1994).

Едукација о заштити и унапређивању животне средине захтевали су апликацију

нових концепата, метода и нових техника истичући друштвену улогу  васпитно-

образовних институција и креацију нових релација међу свим учесницима образовног

процеса (Последњи извештај Конференције у Тбилисију, Унеско, 1977: 37). У вези са

тим предложени циљеви на конференцији у Тбилисију су били:

- помоћи свакоме да побољшају глобалну свест о животној средини;

- развијање новог за животну средину пожељног понашања и животног стила

- могућност да се обавежу низу вредностима, да осете интересовање и бригу за

животну средину, а такође је важно и да се  мотивишу да активно учествују у

заштити и побољшању средине;

- промовисати ефикаснију активност јавности у доношењу одлуке уз поштовање

еколошких норми ;

- јачање одговорности и развијање критичког мишљења и способности за

решавање проблема у животној средини.

Према Кундачини (1998), циљ еколошког васпитања и образовања исказује

крајњи домет знања, ставова, способности, навика, уверења, воље, емоција и понашања

које ученик треба да достигне током васпитно-образовног процеса. Тиме циљеви

еколошког васпитања и образовања задовољавају когнитивну, рационалну,

емоционалну и вољну сферу личности ученика. Еколошко образовање би требало да

развија и свест за проблеме околине, емоционалне способности (одговорност и

заинтересованост), рационалне способности (знање о повезаности екосистема),

способности  сазнавања и доживљавања односа између људи, околине и природе, као и

конкретне способности за решавање еколошких проблема (Андевски, Кундачина,

2004).
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Циљеви еколошког васпитања и образовања за заштиту и унапређивања животне

средине постижу се и  усвајањем следећих задатака:

образовних - формирањем система знања о еколошким проблемима данашњице

и начини њихових решења

васпитних - мотивисање, стицање навика и потреба и еколошки сврсисходног

понашања и делатности, здравог начина живота

развојних - развијање система интелектуалних и практичних умења за

проучавање оцену стања и побољшања животне средине своје околине; стремљење

активној делатности очувања околине: интелектуално (способност анализе еколошке

ситуације), емоционалне (однос према природи као према универзалној вредности),

моралне (воља и упорност, одговорност).

У том смислу потпуни циљ еколошког васпитања постиже се када се оствари

потребно јединство између еколошких знања (образовање), еколошке свести (знања,

ставови, уверења и убеђења) и еколошког практичног деловања и понашања (вољно-

мотивациона компонента) (Јовановић, 2009: 103).

Анализом педагошке теорије према Кундачини,М. (1998: 59-60), установљени

су задаци еколошког васпитања и образовања који се односе на:

- развијање способности перцепције животне средине,

- усвајање система еколошких знања,

- изграђивање вредносног еколошког система,

- формирање еколошких навика и

- овладавање еколошком културом.

Циљеви и задаци васпитања и образовања за заштиту и унапређивање животне

средине се своде на то да се ученицима, у складу са друштвеним захтевима и

достигнућима савремене науке и праксе, обезбеди стицање основних знања о стању

човекове животне средине и процесима који је угрожавају; да се развију навике о

правилном и културном односу према објектима природе; као и да се ученици активно

укључе у решавање практичних проблема на заштити и унапређивању животне средине

(Кундачина, 1998: 59). Према томе би еколошко образовање требало да се оријентише

пре свега на ситуацију, теме би требале бити локалног и регионалног карактера,

значајне за ученике; ученицима треба омогућити близак приступ еколошким

проблемима  (нпр.преобликовање школске или неке ближе околине); али се не смеју и

искључити еколошки проблеми који се одражавају на друштво, дакле глобално.
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На тај начин ученике постављамо директно у улогу креатора садашњости и

будућности, развијамо њихову освешћеност да као активни грађани могу и требају

деловати у међусобној  синергији на локалном и глобалном нивоу. Ученике

постављамо у ситуацију нових стваратеља друштва усмеравајући их развијању и

поштовању васпитних вредности. Јер Фонтен (Fountain, 1995: 11), истиће да: „Будуће

промене у свету биће резултат акција које данас предузимамо. То нипошто не значи да

је свет предодређен. Разне су будућности могуће. Млади могу научити како испитати

процесе који доводе до промена и користити их свесно у стварању боље будућност“.

2.3. Значај еколошког васпитања и  образовања за заштиту и унапређивање

животне средине

Еколошко васпитање и образовање за заштиту и унапређивање животне средине

не представља нов, одвојен правац у развоју васпитно-образовног система већ је то

нови смисао и циљ целокупног васпитно-образовног процеса. Оно се може дефинисати

двојним концептом, где је први еколошки и највише се уклапа у садржаје сврстане у

биологију и физичку географију, док је други везан за човека и друштво и највише се

уклапа у  историју, социјалну географију и социологију. Поред природних наука које

пре свега пружају знања о основним законитостима животне средине, друштвене науке

психологија, социологија, педагогија, економија, пак из свог угла постављају област

еколошких истраживања, а проблеми које истражују су:

1. Како човек спознаје своју околину (свест о околини, спремност за примање

ризика који се односе на околину, перцепција односа човек-природа, итд.);

2.  Како човек утиче својим понашањем на околину (стил потрошње, туризам,

спремност за коришћење јавног система превоза, итд.);

3. Како човек обликује своју околину (мере изградње градова,форме учестовања

и политичко учешће у планирању које се односи на околину, итд.);

4.  Како делују различити услови околине на човека (добро осећање, психичко

здравље, стил комуникације, итд.) (Андевски, Кнежевић, Флорић, 2002: 26-27).

Дакле, у строгом смислу, еколошко васпитање и образовање теже освешћењу

особе, у развијенијој форми њене свести уз адекватно еколошко понашање. Свакако,

ово образовање, у најопштијем погледу треба посматрати и разматрати не као

проучавање екологије као науке или система еколошких наука, већ као процес
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формирања погледа на свет, научна мишљења и модела понашања савременог човека

који омогућавају свестрано, драгоцено, и ефикасно узимање у обзир еколошких идеја,

аспеката и фактора у свакодневним радним и животним активностима (Николић, 2003:

367). У целости  еколошко васпитање и образовање дефинишемо и као стицање знања

и информација из различитих области живота и науке у циљу развијања свести, ставова

и навика о значају заштите и очувања животне средине и унапређивања квалитета

живота људи (Станишић, 2008: 86).

Еколошко васпитање и образовање за заштиту и унапређивање животне средине,

посредним утицајем на културне обрасце и вредности у друштву, може значајно

допринети остваривању одрживог развоја или, еколошки уравнотеженог развоја.

Стицање знања о физичким, биолошким и хемијским процесима који одржавају

континуитет живота; оспособљавање за преузимање активне улоге у друштву, као и

развијање критичких ставова према еколошкој стварности су неопходни предуслови

образовања за одрживи развој. Најзначајнији проблем које човечанство мора решавати

јесте властити опстанак, продужење људске врсте, и у том контексту, образовању

припада прворазредна улога. У васпитно–образовном процесу треба настојати да се на

планету Земљу гледа као на човеков једини дом, као на живи самоподешавајући систем

и да свако нарушавање еколошке равнотеже у том смислу угрожава опстанак живота

свих врста на планети, па и човека као врсте. У том контексту, образовни садржаји о

заштити и унапређивању животне средине треба да допринесу развоју еколошке свести,

која уважава потребу да се између човека и природе успостави продуктивна и

динамичка хармонија. Еколошко образовање треба да постане део општег образовања и

стручног усавршавања. Оно треба да доприноси развоју еколошке свести, посебно оних

који могу утицати на доношење кључних одлука о друштвеном развоју, а међу њима и

младе генерације (Мишковић, 1997: 221-222).

У систему еколошког васпитања и образовања издвајају се научна, морална

(нормативна) и вредносна компонента и оне се налазе у сталној узајамној делатности

и узајамном утицају. Научна компонента гради теоријску и методолошку основу у

разрађивању стратегије узајамне делатности човека са околном средином, као и у

трагању за путевима решавања заоштрених еколошких супротности. Морална

компонента остварује се у систему моралних, правних и естетских принципа а такође

норма и правила еколошког карактера, који одређују однос друштва и човека према

околини и ресурсима. Вредносну компоненту еколошког васпитања и  образовања чине
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идеали, идеје и циљеви, који представљају природу као универзалну вредност, као

самовредност. У основи такве представе лежи разумевање непрекидне органске

узајамне везе човека са биосфером, планетом, са космосом у целини.

Дакле вредност природног битисања, хармонично се уплиће у вредносну ауру

човековог духовног освајања света, значајно обогаћујући његов властити унутрашњи

свет. Ово све упућује да је еколошко васпитање и образовање за заштиту и

унапређивање животне средине непрекидан процес обучавања, усмерен на усвајање

систематизованих знања о животној средини, умеће и навика уравнотеженог живљења

ка формирању опште еколошке културе (исто: 78-79). У том смислу еколошко

васпитање и образовање треба да следи нову филозофију живљења, односа човека и

природе. Еколошка свест (као циљ еколошког образовања), не гради се на претпоставци

човекове владавине, него партнерства са природом. Формирање и развијање еколошке

свести у процесу образовања и васпитања условљава дехуманизовану свакодневницу,

чијим је негативним ефектима највише изложен квалитет живота деце и омладине.

Чињеница да дете постаје способно да самостално успостави сложене

међуљудске односе одражава важан принцип у екологији људског развоја: док се

феноменолошко поље детета шири да укључи све шире и диференцираније аспекте

еколошке средине, оно постаје способно не само да активно учествује у тој средини,

већ и да је мења и да додаје ново њеној постојећој структури и садржају

(Бронфенбренер, 1997: 59). Решавању проблема које продукује еколошка криза може у

великој мери да допринесе еколошко васпитање и образовање за заштиту и

унапређивање животне средине схваћено као „процес перманентног стицања

еколошких знања, појмова и способности уз, истовремени развој еколошке свести,

културе и облика еколошког понашања у радној и животној средини са циљем да се ова

средина сачува, заштити и по могућству, унапреди за будућа времена“ (Ранчић, 2002:

43). Због тога је неопходно конципирати квалитетан и ефикасан васпитно-образовни

систем који ће организационо и програмски уважавати и дидактичко–методички

адекватно задовољавати и развијати (васпитавати) образовне потребе из области

заштите животне средине (Николић, 2002: 25). Еколошки одговорна личност се

формира од најраније младости,  тиме би се, а с обзиром на озбиљност еколошког

проблема, увођењем  таквог концепта у настави подстакло на размишљање о овој

битној теми, а истовремено би се обликовале вредности и понашања у проеколошком

правцу.
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2.4. Школа као значајни чинилац еколошког  васпитања и образовања за

заштиту  и унапређивање животне средине

Окосницу сфере формалног образовања представља институционализовани и

хијерархијски структурирани школски систем (основно, средње и високо образовање)

чији је рад обликован обавезујућим курикулом и васпитно-образовним методама,

модела и облика наставног рада и његове евалуације (Бола, 1986: 216). Иако  је већ

дуже време школски систем изложен критикама он је и даље најорганизованији,

најсистематичнији и најефикаснији облик васпитања и образовања. У том смислу

ништа не може да замени систем формалног образовања у којем појединац долази у

додир са многим врстама и облицима знања, стићући тако темељно образовање. Због

свог значаја потребна за  изграђивањем  таквих програма  рада, чијом би се

реализацијом обезбедило спровођење основних циљева и задатака заштите животне

средине у стварном животу је неопходна и оправдана .

У Педагошком лексикону (1996: 177), стоји да: „Школа има значајну улогу у

заштити природе и њен задатак је да делује на развој свести младих о потреби очувања

природне средине, да им пружи потребна знања о односу човека према природи,

рационалном коришћењу њених извора, о мерама које доприносе очувању животне

средине и одржавању најповољнијих услова за живот и рад људи“. На еколошки значај

школе указује  и Узелац, В. (1990: 67), која сматра да  у самој животној средини има

доста нееколошког, почевши од еколошког начина мишљења, ставова и уверења, а

нарочито у понашањима грађана, што оставља последице на свест млађих. При чему,

она каже „савремени одгој претпоставља да сви друштвени фактори позитивно делују,

те да потпомажу и усклађују своја одгојна настојања и због тога од школе се очекује да

формално квалификује младе, јер изгледа да се млади на тај начин најбоље могу

спремити за будућност у једном друштву које се брзо мења и у коме владају

рационални канони науке и технике“. Зато с обзиром на све већи поремећај природне

равнотеже, еколошко васпитање и образовање за заштиту и унапређивање животне

средине добија посебно место и улогу у делатности школе. Потребно је младу

популацију васпитавати и образовати  од најранијег узраста како би се формирала свест

за питање околине, спремност за одговорно опхођење према њој, као и еколошки

свесно понашање које треба да се настави и после времена проведеног у школи.
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У систему образовања основна школа је прва у систему школства и поред

других алтернативних облика стицања знања и данас је незамењива, јер има

најважнију улогу у пружњу знања, развијању способности и вештине  код ученика што

чини основ за његово укључивање у друштвени живот, даље образовање и

самообразовање. Због тога међу чиниоцима развијања еколошке свести она  има важно

место, улогу и одговорност за заштиту и унапређивања животне средине. Увођење

еколошке проблематике у наставу основних школа одвија се преко програмских

садржаја, организацијом наставних, ваннаставних и слободним активностима ученика,

као и образовањем наставног кадра од којих у највећој мери зависи квалитет и домети

васпитања и  образовања за заштиту и унапређивање животне средине.

Управо  се и ту у први план издваја образовање као основно средство за ширење

и преношење знања са једне генерације на другу, јер по Мајору Ф. (1996: 76):

образовање које нам је данас потребно се не исцрпљује у васпитним примерима,

преношењу наследних вредности и ширењу сакупљених знања; оно мора да буде

непрекидно отворено за нова достигнућа науке и технике, да покреће дух иновација и

промена и да негује креативне способности и истраживачке склоности.

Школа, без обзира на велики утицај породице, групе вршњака, мас-медија, ипак

остаје место где се усваја темељ сопственог погледа на свет; све се више увиђа да је

потребна школа која мора одговарати захтевима времена. Она треба да буде како то

истиће Коковић, Д. (1996: 161), у функцији „ решавања кризе околине у којој живимо,

да предупреди изненађења што нам их свакодневно наша околина приређује и требамо

људе који неће реаговати стресом и затварањем очију, него ће изненађење и брже

промене схватити као начин живота“. Потребна нам је школа која неће допустити само

једносмерну комуникацију околина–ученик без могућности реакције „feed back“.

Помоћ школе ученику у развоју његових способности,  се не односи само на

„мерљиву“ димензију стварности, и када је у питању еколошко васпитање и

образовање за заштиту и унапређивање животне средине она мора унапређивати

широку способност доживљаја као претпоставку сопственог искуства. Јер ако школа

жели да помогне ученику у, коначно, његовом аутономном деловању, не сме да га

деградира на конзумента изказа експерата и специјалиста, него на оног, који ће касније,

компететно расуђивати (Андевски, 2002: 659). Многи научници и наводе да је у

изградњи еколошке свести ефективнија настава која се не заснива само на учењу

чињеница, него почива на самосталном деловању и одлучивању ученика.
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Још је Паул Фикер у својом делу „Дидактика нове школе“ (1937: 20), написао:

„Школа мора да се пита како ради онај одрасли који мисли да сам себе образује када

сопственим посматрањем стиче природно-научна знања, када се с уживањем удубљује

у једну слику, уосећа у једну песму, искоришћује новине за своје образовање, обогаћује

у музеуму своје историјске представе итд. На овом подручју постоји најприснији однос

између школе и живота. Наша настава мора више да се управи на посматрање,

опажање, просуђивање, схватање и разумевање догађаја у природи и животу“.

Школа је усмерена на наставу као преовлађујући облик васпитно-образовног

рада, уз доминацију трансмисивних метода. Увођење интерактивних партиципативних

метода наставе и учења у остваривању садржаја животне средине обезбеђују да се

знања, умења, навике и способности развијају лакше, правилније и трајније. Правилно

одабране методе (посматрање животне средине, разговор о угрожености и заштити, рад

на тексту, илустративна метода, еколошке игре, метода практичних радова итд.)

производе већу активност ученика , што утиче на ниво еколошке свести. Међутим, и у

еколошком образовању ученика на избор и коришћење наставних метода утиче

природа програмских садржаја, услови у којима се изводи настава и оспособљеност

наставника. Јер она се не посматра само као место у коме се кроз програмске наставне

садржаје, наставу и слободне активности ученика преносе и усвајају еколошка знања и

еколошке вредности. Школа се у овом погледу мора посматрати шире, као свеукупни

контекст, кроз стил живота у школи, кроз васпитне моделе које она нуди како кроз

наставу тако и кроз ваннаставне и  ваншколске активности (Андевски, Кундачина,

2004: 146), а ту улогу може успешно да остварује у мери у којој  перманентно

осавремењује свој рад. Настава која примењује активност, иницијативу, која отвара

нова питања и дилеме за разумевање и одговорнији однос према природи и окружењу

је потреба савремене школе. Зато се   улога данашње школе  не састоји само у

краткорочном пружању знања и вештина потребних за живот, већ пре свега, у

подстицању младих људи ка мобилношћу, отвореношћу и жеље за истраживањем и

стицањем нових знања и вештина.

2.5. Садржаји из области  заштите и унапређивања животне средине у Наставном

плану и програму основног образовања

Систем образовања на свим ступњевима, а нарочито у основном образовању и
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васпитању, имајући у виду његову обавезност и комплексност, треба да садржи све

елементе еколошког васпитања и образовања како би континуирано  и свестрано

доприносио припремању и оспособљавању младих за живот у новим условима где је од

посебног значаја заштита и унапређивање животне средине. То подразумева

укључивање еколошког васпитања и образовања у стратегију развоја образовања,

разраду наставног плана и програма у складу са захтевима еколошког образовања,

уношење посебних садржаја намењених еколошком образовању за заштиту и

унапређивање животне средине, коришћење свих облика васпитно-образовног рада у

остваривању циљева еколошког образовања и афирмацију конкретних и практичних

активности ученика у примени еколошких знања и заштити животне средине. На овај

начин еколошко васпитање и образовање представља комплексан кохезивни чинилац

образовања који доприноси стварању друштвене самосвести (Милотијевић, 2002: 45).

Да би еколошка едукација о заштити и унапређивању животне средине у

основној школи остварила своје циљеве потребно је:

- побољшати фундаментална познавања, да би се схватили природни феномени

који су пре свега везани са очувањем здравља, заштитом средине и

рационалним коришћењем природних ресурса;

- потребно је да ученици опажају средину и природне ресурсе као колективну

баштину, сачињену од елемената који нису непромењиви и који се постепено

смањују или редукују због наглог и немарног коришћења;

- да разумеју да је материјални прогрес компатибилан са рационалним

коришћењем природних елемената, као и елементима животне средине;

- да размишљају о важности очувања животне средине, којој помажу како

индивидуе тако и бројне организације друштвених група.

Еколошко васпитање и образовање тако постаје, наставни принцип и истиче се

као једна од водећих смерница у садржајима наставе (наставном плану и програму).

Оно подразумева два основна приступа остваривања у наставној делатности: први је

еколошки приступ, и највише се уклапа у наставне садржаје биологије, географије,

физике, хемије, техничког образовања, математике; други је у вези за човека у друштво

и уклапа се у садржаје историје, српског језика, социологије, ликовне и музичке

културе. Садржаји еколошког васпитања и образовања и њима намењени дидактички

материјали морају подједнако водити рачуна о оба поменута приступа, уз њихово

непрекидно преплитање (Андевски, Кундачина, 2004: 34). Образовање и васпитање за
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заштиту животне средине не подразумева само упознавање природних и друштвених

наука неопходних за разумевање и решавање еколошких проблема и загађивања

животне средине, већ претпоставља и доградњу моралних принципа и формирање

новог система вредности човека у односу на природу и окружење. Када се говори о

будућности у образовању, значи говоримо о самом образовању, јер образовати није

ништа друго до стварање будућност. Ми се образујемо за наше сутра и зато то

поставља пред нас прворазредни проблем, јер кад се друштвени процес развија

уједначено, улога образовања се састоји, пре свега, у преношењу  познатих вредности,

већ освојених знања, и уходаних модела понашања.

Трагање за новим стратегијама образовања, наставе и учења наспрам постојећих

и будућих развојних потреба човека и друштва је једна од специфичности нашег

времена. Веома важно место несумљиво  имају курикулумске промене, с обзиром на

улогу коју курикулум има у савременој педогошкој теорији и школској пракси.

Наставни садржаји у васпитно-образовним институцијама су се мењали у зависности од

друштвених промена и промена у настави. Наставни план је школски документ у којем

се прописују: васпитно-образовна подручја која се изучавају у одређеној школи;

редослед изучавања тих подручја по разредима или семестрима; и недељни фонд

часова за поједина подручја, односно наставни предмет; а наставни програм као

школски документ којим се прописује обим, дубина и редослед наставних садржаја. У

новије време говори се о курикулуму (curriculum), који се у више елемената разликује

од традиционалних наставних планова и програма:

1) њиме су прецизирани задаци образовне институције (школе у облику

организованих секвенци) наставних јединица учења који су усмерене на одређене

диспозиције понашања;

2) образовни задаци дати су у облику семантички једнозначних

операционализованих циљева који се могу испунити;

3) у курикулуму су наведени циљеви и средства његовог остваривања;

4) конструисани су тестови помоћу којих се може испитати остварење циљева

наставе и учења; (Колетић, 1976: 67).

Осавремењивање наставних планова и програма садржајима еколошког

образовања и васпитања за заштиту и унапређивање животне средине је један од

најзначајнијих и најсложенијих задатака у екологизацији образовања. Тако се у Опшим

основама школског програма (2003: 16-17), које садрже нову концепцију основног
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образовања, наставне области, садржаје и исходе образовања, еколошко васпитање и

образовање сврстава у област природних наука, а циљеви и исходи подређени су

предмету природних наука. Као базични показатељ образовног процеса издвајају се

исходи, који предвиђају да ученик по завршетку основног образовања разуме:

- ограниченост природних ресурса на земљи,

- позитивне и негативне утицаје као и глобалне и локалне последице

човековог  деловања у природи,

- суштину и значај одрживог коришћења природних ресурса,

- значај постојања разноврсности живота и животних станишта, за очување

еколошке равнотеже и опстанак човека,

- значај, потребу и облике заштите јединки, врста, животних заједница и

екосистема у целини,

- важност и могућност личног учешћа у заштити, обнови и унапређивању

природних и вештачких екосистема.

Ови исходи указују да се од ученика очекује разумевање основних природних

процеса и односа, начина коришћења природних ресурса и учешће у заштити и

унапређивању природне средине и света у њој. То подразумева стицање основних

знања о природним појавама и њиховим карактеристикама, али је то недовољно за

изграђивање еколошке свести и развијање екололошког понашања у пуном смислу, као

што недостају практичне активности и облици ваннаставног рада на заштити животне

средине (Ивановић, 2005: 305). Да би се отклонили постојећи недостаци, садржаје из

области заштите и унапређивања животне средине треба обрађивати како интегративно

(у оквиру групе предмета/или свих предмета), тако и аутономно (у оквиру посебних

наставних предмета), у зависности од узраста, стручне усмерености, материјалних и

кадровских потенцијала образовних установа.

Садржаји еколошког васпитања и образовања морају се стално иновирати и

актуелизовати, природно се ослањајући на садржаје наставних предмета који се у

школи изучавају. Потребно је успоставити континуитет и корелацију међу предметима

и школским и ваншколским активностима, а и шире организовати вежбе и семинарски

рад у еколошком образовању (Недељковић, 2005: 358). Школама, наставницима и

ученицима треба да буде остављена и одговарајућа могућност слободног избора

еколошких садржаја. Савремене тенденције у развоју еколошког васпитања и

образовања за заштиту и унапређивање животне средине у светској пракси потврђују да
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оптималне могућности за развој еколошке свести, еколошке културе и еколошког

понашања пружа тзв. комбинован/мешовит модел у коме сви предмети задржавају своје

специфичне наставне и ваннаставне циљеве, а уопштавајућу и координирајућу улогу

преузима на себе интегрисани курс еколошке усмерености чију структуру чине

садржаји природних и друштвених наука у вези са проблемом животне средине (исто:

358). С обзиром на то да је екологија трансдисциплинарна наука, ни њени садржаји се

не могу везати за један предмет, па ни групу предмета него треба да прожимају

садржаје свих наставних предмета који се уче у основној школи.

Међутим, иако су утврђене функције и место појединих предмета у образовању

за заштиту и унапређивање животне средине, васпитно–образовни потенцијал

еколошких садржаја није у довољној мери нашао свој одраз ни у програмима, ни у

уџбеницима, сами тим и у пракси. Ово је један од разлога што није изграђен јединствен

блок еколошких садржаја. Привлачност интердисциплинарног модела, за многе

учитеље и наставнике се губи приликом његове реализације у пракси- сваки предмет је

изграђен по логици своје науке која се разликује од циља васпитања и образовања за

заштиту и унапређивање животне средине (Николић, 2003: 78). Отуда се, еколошко

васпитање и образовање за заштиту и унапређивање животне средине  код нас, у

целини гледано, оцењује и даље као некоординисано, несистематско и недовољно

осмишљено. У оквиру многих проблема између осталих се налазе тешкоће

организационе, програмске и дидактичко-методичке природе, које су добрим делом

условљене неодговарајућим образовањем наставних кадрова из области заштите

животне средине.

Једно од најважнијих питања основно–школског образовања за заштиту и

унапређивање животне средине је питање одређивања садржаја који би одговарали

захтевима времена у којем живимо, а истовремено и узрасним могућностима и

карактеристикама ученик. Јер корист од увођења наставних садржаја  који се односе на

екологију у програме основне школе је вишеструка. Наиме у поставци наставе/учења

постоји непрекидна повезаност наставних садржаја и свакодневног живота који

омогућавају да ученици разумеју и прихвате да свакодневни живот ставља пред науку

проблеме која она решава и враћа их као решене у свакодневни живот. У свему овоме

ученици се појављују као директни учесници, који се кроз партиципацију активно

уводе у решавању тих проблема, чиме се постиже ефективно учење онда када је учешће

у одлучивању омогућено путем садржаја и метода. Образовање у овом контексту тако
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постаје заједничко тражење решења за заједнички формулисане проблеме који

произилазе из стварног живота оних који уче.

2.6. Значај осталих чинилаца у реализацији сaдржаја из области заштите и

унапређивања животне средине

За остваривање еколошког васпитања и образовања за заштиту и унапређивање

животне средине посебан значај се придаје издвајању чинилаца који могу допринети

формирању еколошки одговорног појединца, узимајући у обзир да се снага њиховог

деловања током животног века човека мења на шта указују истраживања Брун, Г.

(2001) и  Мусић Брдар (2002).  Због тога не може се са сигурношћу тврдити где се и

када изграђују и формирају знања, ставови и понашања везана за заштиту и

унапређивање животне средине (Андевски, 1997: 76). Међутим, оно  о чему се нешто

више може рећи јесте који чиниоци доприносе развоју еколошке свести  и којим се

начинима ови утицаји остварују у различитим периодима живота.

Као најзначајнији чиниоци еколошког васпитања и образовања који делују у периоду

детињства поред непосредног окружења, су пре свега породица, предшколска установа,

школа и ваншколски облици активности, вршњачка група. Еколошко образовање се

може стицати и путем деловања чинилаца и извора који немају институционални

васпитни карактер као што су: литература, штампа, ТВ, радио, филм, компјутерски

програми, дечје организације, паркови, музеји, еколошке кампање, акције и сл.

Међутим деловање ових чинилаца према Јовановић, Б. (2009: 99), не може да обезбеди

знања, вештине, навике, убеђења, уверења и спремност за практично еколошко

понашање какво се може постићи у процесу целисходног, организованог, планског и

систематског васпитно–образовног рада у школи.

Дакле, бројне и разноврсне чиниоце еколошког васпитања и образовања могуће

је класификовати и анализирати с обзиром на припадност сферама формалног,

неформалног и информалног (спонтаног, природног) образовања и без обзира што се

школа сагледава најзначајнијим чиниоцем, не умањује се значај и осталих на развој

еколошке културе младих. За нас је од посебног значаја да укажемо  на значај породице

тј.родитеља, као и  носиоце васпитно-образовног процес–наставнике (учитеље), на

квалитет  формирања позитивног става ученика за заштиту и унапређивање животне

средине и то пре свега у оквиру наставе Природе и друштва,  и као резултат тога на
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иницијално формирање еколошке свести и еколошког понашања  деце млађег школског

узраста.

2.6.1. Улога породице  у васпитању и образовању за  заштиту и унапређивање

животне средине

Први васпитач деце је породица, то јест, родитељи, јер су његове васпитне

функције незамењиве, сложеније и бројније него што то на први поглед примећујемо.

Значај и улога породичног окружења у васпитању младог људског бића произилази из

природе односа који владају у њој. Снага породичног васпитања лежи и у чињеници да

је то прво васпитање које дете стиче, оно је темељно, најснажије и на њему се гради

свако следеће, због чега је и битно да оно буде правилно. Односе међу члановима

породице, према наводима Рота, Н. (1983: 49), одликују специфична обележја као што

су: обимнија, сложенија, дуготрајнија и разноврснија интеракција; обимније,

сложеније, интезивније и дубље везе и емоционални односи, интимнији односи који се

састоје у поверењу и слободном испољавању осећања и мисли, као и неспутаном

манифестовању личности.

Важно је и уважити чињеницу која показује да од четврте-пете па до девете-

десете године јесте златно време када личност, ако јој се умешно и мудро понуде радне

навике, посебно учење, као и друге обавезе једнако као и игре с лакоћом усваја. Оно

што дете перципира, осваја и усваја у овом узрасту дубоко се урезује у свест и траје

читав живот, наравно у разним каснијим модификацијама. Детету, дакле највише

одговара породица као социјална микро-група јер се оно лакше привикава и лакше

успоставља интракцију са мањим бројем особа и као таква је „одскочна даска“ за

укључивање у шире окружење (Качапор, Вилотијевић, 2004: 342). Рани развој детета

пресудан је за каснији животни успех сваке личности, нарочито у време усложњавања

интелектуалних способности. Управо на том дечијем узрасту темељи се сав човеков

развојни пут па је  разумљив  значај породичног васпитања за целовити развој деце.

Већина аутора сагласна је да су начини и области деловања породице бројни и

разноврсни и да они зависе од карактеристика шире друштвене и културне заједнице у

којој дете одраста, као и од способности и припремљености родитеља.

Родитељи, без обзира што се разликују по способностима опажања проблема,

мотивацији и кооперативности, они једино имају континуирани утицај на живот детета,
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као и легалну, моралну и социјалну одговорност за дете. Због тога  међу чиниоцима

еколошког васпитања и образовања који припадају сфери неформалног и информалног

образовања највише утицаја има породица тј.оно породично окружење у којем се негује

свест о еколошким вредностима и у оквиру чијих је свакодневних активности део

напора ангажован у бризи за непосредну (природну и друштвену) животну средину.

Еколошко васпитање и образовање за заштиту и унапређивање животне средине прво

почиње у породици која представља најтрајнији облик микросоцијалне средине и

самим тим има истакнуто место у индивидуалном развоју деце. Кроз породично

васпитање долази до усвајања и изградње еколошке свести, до прихватања стандарда

понашања који су у функцији заштите животне средине. Основни метод деловања у

породици јесте лични пример родитеља, који деца спонтано уче и преузимају кроз

интезивно доживљавање и директна акциона искуства. Од посебног је значаја како се

породица односи према свакодневним дегредацијама животне средине у простору

становања, какав интерес изазива код својих чланова, које мотиве код њих побуђује-

еколошки, позитивне или негативне.

Предуслов остваривања позитивног утицаја породице на еколошку културу деце

јесте да одрасли чланови имају јасне представе о значају здраве животне средине за

квалитет живљења. Од изграђених критеријума  родитеља  за праве еколошке

вредности битно ће зависити и развој детета у том правцу. Јер  Каменов, Е. (2004: 105),

каже „ на тај начин се код деце буди и осећање личне одговорности  за збивање на тој

планети, као и потреба да се она још боље упознаје, да се вредности које има чувају и

множе, будући да представљају наслеђе, али и будућност човечанства“.

Родитељи су свакодневно суочени са еколошким проблемима и зато би било

корисно да своје активности правилно усмере не само ка заштити личног интегритета,

већ и свих услова живота на Земљи. Породица, као најхомогенија социјална средина

која припада подједнако свим својим члановима, у могућности је да кроз емоционално

доживљавање бројних еколошких вредности утиче на убеђења и ставове својих чланова

према тим вредностима, а посебно на младе који по угледу на старије укућане,

релативно лако усвајају наведене еколошке вредности постајући саставни део њиховог

свакодневног понашања (Керановић, 2005: 53). Породица је место, како запажа Барли

(L.Barley, 1982), на коме родитељи могу да посредују својој деци смисаони однос према

природи, али исто тако, она је оквир у којем они могу од своје деце, која  стичу

еколошка сазнања у формалним и неформалним образовним институцијама, да приме
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импулсе за реконструисање односа према природи (према Андевски, 1997: 77). Јер, без

обзира што је водећа улога родитеља у томе,  васпитна активност је заједничка

активност одраслих и детета које у том процесу сарађује и учествује.

Свакако, природа тих утицаја и деловања више је васпитног него образовног

карактера, али је итекако значајна за даље допуњивање и иновирање кроз

институционално образовање. Због тога, односи породица-родитељи-школа, који су

претежно сведени на официјелне односе, па самим тим  и не дају одговарајуће

резултате треба подићи на виши ниво интракцијских односа, и довести у ситуацију

родитеље да партиципирају у организовању и уређењу школе и у подршци на

еколошком континуираном образовању деце. Породична еколошка едукација и

институционално еколошко васпитање и образовање за заштиту и унапређивање

животне средине представљају две стране јединственог друштвеног процеса, стицање и

усвајање еколошког знања и васпитања као чиниоца развоја и унапређења  еколошке

свести, која не настаје спонтано, сама по себи, већ у процесу комуникације, у процесу

васпитања и образовања. Повезивањем породице и школе обезбеђује се обухватност и

трајност васпитно-образовних утицаја на индивидуу. Стога, сарадња породице и школе

на плану развијања еколошке свести захтева реципрочну интеракцију родитеља и

наставника, усклађивање активности, позитивних ставова у оба смера као и

обезбеђивање комлементарности улога и расподелу улога где родитељ и наставник

имају контролу над својим доменом активности.

2.6.2. Улога учитеља у остваривању циља и задатака садржаја из области заштите

и унапређивањa животне средине

Учитељ је најстарије занимање и припада речима које је човек у свом настајању

прве изговорио. Звање учитељ у ужем смислу појавило се у елементарним школама, а

учврстило у градским школама у средњем веку појавом „ Дидактике основне школе“

Ј.А.Коменског. Од тада се јавља прво професионално образовање учитеља и устоличује

као професионално звање. Док се у нашем језику сада појам учитељ своди на професију

у млађим разредима основне школе, дотле је у већини земаља учитељ звање за све

разреде средње и основне школе. У последње време, од када је образовање учитеља

подигнуто на универзитетски ниво код нас је уведен и назив „професор разредне
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наставе“, али се у име дугогодишње традиције очекује очување племените речи

учитељ.

Школа највидљивије оличење има у учитељу (наставнику), зато је и будућност

савремене школе пре свега у вези са његовим квалитетним, континуираним

усавршавањем. Јер, с обзиром на значај образовања у садашњости и будућности, од

учитеља се очекује, не само да влада пожељним професионалним компентецијама, већ

и да до извесне мере код својих ученика развије компетенције које ће их учинити

успешним у школи као и у каснијем стицању практично примењивих знања. Бројна

истраживања су показала да је за постигнућа ученика најважнији квалитет наставника и

наставе коју он пружа. Ове компетенције учитеља су се историјски мењале од

традиционалног поимања школе до савременог приступа, зависно од улоге знања у

индивидуалном и друштвеном развоју. Још је Хербарт (Johann Fridrich Herbart, 1776-

1841), захтевао да наставник заинтересује ученике за оно што предаје, али не тако да

учење буде сврха, а интереси средство: Ја обрћем овај процес: учење треба да служи за

то да из њега настане интересовање. Учење нека прође, интересовање нека остане за

цео живот (Савићевић, 1992: 45). Дјуј (John Denjey, 1859-1952), улогу учитеља види у

организацији рада и саветовању, а не да непосредно руководи наставним процесом у

којем ученици „сами“треба да долазе до знања. Зато, према Дјују, школа није припрема

за будући живот, већ је она сама живот (Качапор,1999: 56).

Због тога се  образовање учитеља  данас  треба темељити на доживотном

образовању које се састоји од почетног (иницијалног) образовања и трајног,

професионалног усавршавања наставника. Традиционални концепт образовања по

којем је почетно образовање учитеља довољно за целокупни наставни рад застарио је и

у развијеним земљама је напуштен. Одржавање квалитета наставничке професије

зависи од његовог континуираног усавршавања односно, непрекидног формалног,

неформалног и информалног учења, чиме се остварује концепт доживотног образовања

у савременом друштву које учи. Да би се лакше постигли захтеви и циљеви лисабонске

стратегије, једна од група у европској комисији (група А), која је на подручју система

образовања и усавршавања учитеља до 2010. године, припремила предлоге мере за

побољшање образовања и стручног усавршавања, указала је на пет основних

компетенција, које је потребно код учитеља развијати. То су:
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1) Нови начини деловања у разреду (уважавајући социјалне, културне, етичке,

узрасне и индивидуалне способности појединих ученика) како би они учили и

истовремено се припремали за целоживотно стицање знања;

2)   Извршавање, самостално и у партнерству, нових улога у разреду и школи

(у смислу развијања курикулума, евалуације, васпитно-образовног рада, сарадње са

старијим колегама и другим социјалним партнерима);

3) Развијање нових компетенција и стицања нових знања код ученика

(способности ученика да сазнају током живота и у свету знања, научити их да уче,

утицати на развој компетенција код ученика у вези са појединим предметима или

појединим предметним областима);

4) Развијање професионалности (истраживачки приступ и усмереност на

решавање проблема, одговорност за своје напредовање током целог живота како би на

тај начин ученици остварили своје право да имају добре учитеље који их уче и учитеље

који уместо тога да их подучавају они их више саветују да уче);

5) Употреба информацијско-комуникацијске технологије (Јанковић, 2003: 76-

77).

У вези са тим можемо овоме додати и да посебно место у изградњи еколошке

свести и културе којим се изражава однос ученика према животној средини припада

учитељу тј.наставнику основне школе. За њега се сматра да је посредник садржаја, да је

организатор процеса учења. Истиче се као битан чинилац у реализацији циљева и

задатака еколошког васпитања и образовања, јер од њега зависи, пре свега избор и

релизација наставних садржаја, као и да непосредно својим поступцима делује на

личност ученика. Дакле, онај који поучава у образовни процес уноси себе, своју

личност, јер је немогуће другоме излагати неки проблем, а задржати улогу посматрача.

Најопштије гледано, задаци учитеља у вези са остваривањем циљева васпитања

и образовања за заштиту и унапређивање животне средине, односе се на омогућавање

ученика да стичу одређена искуства и сазнања, утичу на развој сазнајних мотива код

њих и развој мотивације да се животна средина штити и унапређује, формирају

одговарајуће моралне ставове, вредности, развијају способност и вештине за примену

ових ставова у сопственој животној пракси. Да би то успешно могао да оствари,

неопходно је да познаје еколошке проблеме, да је о њима довољно обавештен и свестан

последица који они проузрокују. Од педагошко-еколошке осетљивости за проблеме

животне средине, нивоа њихове еколошке писмености и оспособљености за еколошко
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образовање путем осмишљавања разноврсних  активности и програма, у највећој мери

зависи квалитет и домети образовања и васпитања за заштиту и унапређивање животне

средине. Да ли ће информације ученицима бити разумљиве и корисне не зависе само од

говорне културе и вербалне способности учитеља, него и у каквом социјалном

окружењу он те иформације саопштава, када и чиме ученике подстиче и да ли се може

ставити у улогу ученика док те информације прима и учи. Са оваквим компетенцијама

такав учитељ утиче на креативно понашање ученика јер је и он сам креативан. У том

смислу Андевски М. (2003), тврди да уколико учитељ поседује и екопедагошку

компетенцију, он остварује екокомуникацију тако што се, између осталог, користи:

емпатијском способношћу која му осигурава да своје ученике познаје, разуме, воли и

онаквим какви су прихвата.

Недовољна информисаност и заступљеност програма стручног усавршавања са

тематском орјентацијом ка заштити и унапређивању животне средине, недостатак

приручника и стручне литератре, недовољна ангажованост у решавању еколошких

проблема локалне животне средине и недостатак сензибилитета за проблеме њене

угрожености, као и традиционални приступ том проблему, отежавају остваривање

циљева и задатака васпитања и образовања за заштиту и унапређивање животне

средине. Свакако да нова сазнања, нове идеје и концепције до којих се долази у вези са

проблемима животне средине захтевају перманентно усавршавање учитеља („едукација

едукатора“), као гаранција успешне имплементације образовања  и васпитања за

заштиту животне средине. Потреба за усавршавањем у овој области проистиче, пре

свега из саме чињенице да кроз образовање које су они прошли нису стекли довољно

неопходних знања за рад на образовању и васпитању деце за заштиту животне средине.

С друге стране, све је већа брзина емитовања знања и све већа улога васпитно-

образовних институција у  формирању и између осталог  еколошки свесне личности.

Због тога они који преносе одређена знања и навике и сами морају овладати њима

(Брун, 2001: 129).  А како је главни носилац промена и иновација, учитељ, њему и

припада место да буде  креатор и пројектант; јер, „оно шта и сам учитељ осмишљава-

то и разуме, а оно што разуме-то и прихвата-а што прихвата то и обавезује и зато

то успешно и остварује“ (Ратковић, 2008: 211).

Програм усавршавања учитеља у овој области због  специфичности мора да има

холистички приступ, док интердисциплинарност и мултидисциплинарност такође

морају бити заступљени, јер се само тако могу сагледати проблеми и начини решавања
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еколошких проблема и обезбедити уравнотежени однос човека и природе. Теме које би

допринеле усавршавању учитеља у области заштите и унапређивања животне средине

пружајући им  основно теоријско знање између осталог су:

- технички прогрес и заштита животне средине са посебним акцентом на штедњу

и рационално коришћење природних ресурса и енергије;

- значај шумских екосистема и њихово очување;

- педагошки аспекти заштите животне средине са нагласком на развијању

појмова и навика, формирање нове филозофије живљења и еколошке етике;

- естетика и заштита животне средине односно очување културних добара;

- млади и животна средина;

- васпитно-образовни рад у овој области;

- туризам и животна средина;

- саобраћај и животна средина;

- школска околина и однос према њој;

- заштита природних добара (национални паркови, заштићени предели);

- школа у природи;

- екологија човека.

Еколошко знање у школе јесте порука која се не може више сматрати помодним

хитом већ императивом у развијању еколошке свести и еколошке културе живљења.

Проблем је, међутим, у томе што еколошко васпитање и образовање за заштиту и

унапређивање животне средине није у школству добило свој рационални израз,

еколошка заштита мање или више се интегрише у природне науке, али је нужно треба

сместити и у све друштвене и уметничке предмете.  Дакле крајње је време да се у

наставне планове и програме за образовање учитеља као и у програм њиховог

усавршавања уврсте еколошки садржаји. То уједно значи,  да сви наставници у оквиру

својих наставних дисциплина, буду  обавезно и еколози, како истиче Ратковић (2009:

62). Успешан и савремени педагошки рад учитеља биће успешно поткрепљен реакцијом

њихових ученика, напредовањем и успешним развојем, а то је и најбитнија стимулација

за њиховим непрекидним усавршавањем у свим сферама па и у домену еколошког

васпитања и образовања за заштиту и унапређивање животне средине.
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3.  МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У КОНЦЕПЦИЈИ

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

3.1. Појам методике као научне дисциплине

У оквиру педагогије, афирмисале су се различите научне (педагошке)

дисциплине, и у оквиру ње посебно место и улога припали су методици. За њено

одређење у научном систему као и у систему педагошких научних дисциплина,

неопходно је методику дефинисати као научну дисциплину. Да би смо добили јаснију

слику о каквој се дисциплини ради овде ћемо навести и кратко размотрити нека

одређења методике која, пре свега налазимо у нашим и иностраним различитим

публикацијама.

Све што се дешава у склопу наставног процеса уопште или у оквиру одређеног

наставног предмета као преносу знања и искуства подручје је методике (грч.methodike-

метод-начин решавања неког проблема, по ауторима Клајн и Шипка, 2008: 771). Дакле,

док се дидактика бави општим питањима сваке наставе, суштином наставног процеса,

задацима наставе, начинима поучавања и учења, методика се бави наставом појединих

наставних области, подручја или предмета (Грдинић, Бранковић, 2005: 9).

Према Безић К. (1973: 5), методика спада у ред педагошких дисциплина, јер је и

њен предмет васпитање и образовање у најширем смислу речи, као и свих других

педагошких дисциплина. У „ Педагошкој енциклопедији“ (Београд, 1989), за

методику наставе каже се да је педагошка дисциплина која проучава законитости

васпитања и образовања путем једног наставног предмета, односно васпитно-

образовног подручја. Методика се по немачком аутору Фрајбургу (1971), може

дефинисати и као „наука о методама и њиховој примени у педагошком процесу, али и

да она истражује и излаже све поступке у учењу примерене за остваривање васпитно

образовних циљева“ (Станимировић, Анђелковић, 2003: 8). Вукасовић А. (1986: 56),

указује да се на основу свих образложења и аргумената мора закључити да је методика

дубоко укорењена у педагогији и да је она „по свом предмету истраживања, по својој

намени и функцији, по свом карактеру и задацима, по свом настанку и разоју–изразито

педагошка наука, грана или дисциплина у разгранатом саставу педагошких наука, која
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проучава и унапређује васпитно-образовни процес у настави одговарајућег наставног

предмета или ширег васпитног подручја“.

Како указује наш познати дидактичар Ђорђевић Ј. (1998: 20), методика

представља „релативно самостално и интердисциплинарно научно-наставно подручје

између одређене матичне науке, педагогије (дидактике) и релевантних наука са којима

су методике повезане  и на које се ослањају“. При одређивању појма и предмета

методике важно је узети у обзир и стручно утемељење методике, које полази од

матичне стуке наставног предмета, али се не сме занемарити ни законитости васпитно-

образовног процеса, његов педагошки, психолошки и сазнајни контекст.

Методика је по својој епистемолошкој (епистемологија-наука о спознаји

стварности, теорија сазнања) генези типична синтетска научна дисциплина јер повезује

научне делове педагошке и психолошке области као и науке чији се садржаји и методе

налазе у васпитно-образовном процесу (ДеЗан, 2001: 5). Због тога се она дефинише и

као интердисциплинарна наука која проучава законитости наставе појединих наставних

предмета, која је пре свега одређена методама и садржајем појединог наставног

предмета, које ученици стичу одређеним методичким поступцима. Основна функција

методике налази се у откривању законитости васпитно-образовног рада чиме се

постиже обогаћивање методичке теорије и унапређивање васпитне и образовне праксе

у настави одређеног предмета. То уједно значи да је методика истовремено и

претпоставка и резултат методичке теорије и методичке праксе.

3.2. Предмет и задаци методике наставе природе и друштва

Методика наставе природе и друштва због свог специфичног обележја

представља релативно самосталну научну дисциплину, која по свом предмету

проучавања, спада у групу педагошких дисциплина. На основу предходно изнетих

различитих дефиниција методике, може се извести и општа дефиниција методике

наставе природе и друштва. Методика наставе природе и друштва је

интердисциплинарно-мултидисциплинарна научна област која проучава законитости

образовања и васпитања помоћу одређеног наставног садржаја о природи и друштву, у

посебној организацији наставног рада. Оваква природа проистиче из чврсте

повезаности њене методичко-развојне структуре са природним и друштвеним наукама

из којих она бира садржаје, сагласно образовним и васпитно-функционалним задацима
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(Матовић, Буквић, 1996: 7). Уважавајући однос општег (педагогија), посебног

(дидактика) и појединачног (методика) може се рећи да је методика  наставе природе и

друштва самостална педагошко-дидактичка научна и наставна дисциплина са

интердисциплинарним карактером, која за предмет проучавања има теорију и праксу

наставе и других облика васпитно-образовног рада у настави природе и друштва

(Станимировић, Анђелковић, 2003: 9).

Предмет методике наставе природе и друштва који одређује подручје њеног рада,

њену аутономност и посебност  је настава природе и друштва. Садржаји ове методике

чине комплексна и још неиздиференцирана сазнања о стварности, природи, друштву на

начин како их ученици доживљавају и усвајају адекватно њиховом психофизичком

узрасту. С обзиром на то да је сваки наставни предмет дидактички прерађена наука (с

тим што та прерада треба да је већа што је ниво образовања нижи), специфичност ове

методике огледа се у томе да не постоји научна дисциплина која се зове природа и

друштво, јер су на посебан начин прерађени садржаји из природних и друштвених

наука, које се током основношколског образовања постепено диференцирају у посебне

наставне предмете.

При избору наставних садржаја за програм сваког предмета, па тако и за природу

и друштво, мора се пре свега водити рачуна о циљу и задацима тог предмета, али и да

одређени дидактички принципи и начела буду заступљени. Специфичности методике

наставе природе и друштва јесу опсег и дубина наставних садржаја, његово логично

структурирање и начин планирања, док повезаност садржаја природне и друштвене

групе предмета захтева од учитеља већу стручност и методичку образованост

(Грдинић, Бранковић, 2005: 10).

У одређивању задатака методике наставе природе и друштва аутор Де Зан

(2001: 6), истиче да се они могу свести на четири темељна задатака и то су: историјски

– односи се  на проучавању историјског развоја и обликовање тог наставног подручја,

чиме се осигурава правилно вредновање методичких решења и њихово прилагођено

савремено коришћење; теоријски-који обухвата теоријску основу наставног рада а у

циљу њеног  сталног развијања, продубљивања и усавршавања као ослонца методичке

праксе; практични задатак методике наставе природе и друштва односи се на

практичну примену у наставној делатности; истраживачки-односи се на проучавање

проблема наставне праксе ради постизања њеног већег квалитета и разноврсна

методичка истраживања (искуствена, теоријска, појединачна, екипна, компаративна и
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др) омогућавају усавршавање наставне делатности и приближавају наставну праксу

савременим методичким решењима.

На основу анализе различитих уџбеника методике наставе природе и друштва

(Матовић, Буквић, Лазаревић, Банђур, Станимировић, Анђелковић, Грдинић), као

најважнији задаци који се остварују у оквиру ове области издвајају се:

 проучавање и научно-теоријско осмишљавање наставне праксе ради повећања

њеног квалитета;

 откривање и упознавање основних законитости у подручју наставе природе и

друштва;

 оспособљавање за уочавање специфичности наставних садржаја, динамичности

развоја, распоређивању и планирању;

 оспособљавање за квалитетно извођење наставе природе и друштва применом

наставних принципа, наставних средстава, метода, облика, објеката и савремене

образовне технологије;

 овладавањем специфичним начином праћења и вредновања рада ученика у

настави ових предмета;

 популаризација резултата истраживања ради усавршавања и побољшавања

наставне праксе.

У  методици наставе природе и друштва као и у свакој методици корелација

између теорије и праксе достиже свој највиши ниво а она се може једино остварити ако

се добро познаје струка-садржаји наставе природе и друштво као и педагошко-

психолошке и дидактичке карактеристике наставе ових предмета (Грдинић, Бранковић,

2005: 11). То значи да основни задатак методике наставе природе и друштва није израда

једног модела-скраћеног приказа наставне ситуације у погодном облику за усмеравање

учитељеве делатности и његове  интерпретације, већ састав основних знања из наставе

природе и друштва који учитељу пружа разноврсне могућности за његов стваралачки

рад у васпитању и образовању током наставе природе и друштва.

3.3. Методика наставе природе и друштва у корелацији са другим наукама

По природи предмета проучавања, методика наставе природе и друштва је

повезана са многим природним, друштвеним и техничким наукама. Њен положај у

систему наука условљен је значајем који има у образовању и васпитању. С обзиром на
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то да је методика наставе природе и друштва дидактичка дисциплина, најјача

корелација је  са педагошким дисциплинама, посебно са општом педагогијом,

историјом педагогије, предшколском педагогијом, школском педагогијом,

компаративном педагогијом, дидактиком, као и са методикама других наставних

предмета. Посебност везе са дидактиком огледа се у односу општег и појединачног, а

добрим делом се одражава и у односу педагошке теорије и праксе. Наиме дидактика се

ослања на наставну праксу у компетенцији појединих методика где и налази примере и

подстицаје за своје дидактичке генерализације и тиме чува везу с наставном праксом. С

друге стране методика наставе природе и друштва  у свом раду полази од општих

дидактичких принципа, примењује их и тако унапређују наставу и у томе се огледа

њихова органска повезаност. Однос методике наставе природе и друштва и осталих

педагошких дисциплина (општа педагогија, компаративна, историја педагогије,

методологија педагошких истраживања, предшколска педагогија, школска педагогија)

је двосмеран. Она се користи резултатима различитих  педагошких  дисциплина, али се

и све наведене дисциплине користе резултатима њених истраживања, како у теорији,

тако и у пракси.

Поред чврсте везе са педагошким дисциплинама, методика ове наставе у посебној

вези је са психолошким дисциплинама, посебно развојном, педагошком и социјалном

психологијом. Само добро познавање дечије психологије омогућава правилну примену

психолошких законитости у наставном раду и обезбеђује адекватну заснованост

васпитно-образовног процеса у настави, према психофизичким способностима ученика.

Психофизичке карактеристике ученика на овом узрасту су основа методичке

организације наставе у области природе и друштва. На основу сазнања социјалне

психологије обликују се одговарајући облици рада, који доприносе социјализацији

ученика (тимски рад, индивидуализирани рад у групама и сл.).

Филозофија као облик људског стваралаштва, који у себи садржи поглед на свет и

живот као и тежњу за сазнањем свега постојећег повезана је с методиком, јер се и она

темељи на одређеној теорији сазнања (процес стицања знања). Јер без обзира на то што

између ових двају процеса постоји разлика, ипак има и одређене сличности која се

огледа у томе да се основни сазнајни процес у настави природе и друштва темељи на

истраживачком приступу као основном поступку у науци (Де Зан, 2001: 9).

Неопходност испољавања везе методике са филозофском дисциплином, логиком  је

очигледана. Учење логике о анализи и синтези, научним чињеницама, научном
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доказивању, откривању и исказивању узрочно-последичних веза и односа помаже

методици природе и друштва у откривању и вербалном и текстуалном обликовању

остварених резултата. Достигнућа које социологија а пре свега социологија образовања

постиже користе се такође и у оквиру ове методике чиме се доприноси потпунијем

сагледавању учениковог социјалног развоја у наставном процесу као и развијању

позитивних социјалних односа у настави.

Преко садржаја  предмета Свет око нас (први и други разред) и Природа и друштво

(трећи и четврти разред), методика наставе природа и друштво је у чврстој вези са

биологијом, екологијом, физиком, хемијом, географијом и историјом, и ове области су

основни извори наставних садржаја чиме се и остварује њен интердисциплинарни

карактер. Међутим, ове садржаје не треба схватити као мозаик основних садржаја

преузетих из наведених наука, већ као грађу помоћу које се ученик упознаје са

основним природним и друштвеним појавама (Станимировић, Анђелковић, 2003: 12).

Због тога је методика наставе природе и друштва уско повезана за сва знања којих

садржаји улазе у наставни предмет природа и друштво, а како Де Зан (2001: 10) истиче,

она је интердисциплинарно научно опредмећење у којем се проучавају законитости

васпитања и образовања.

3.4.  Развој и место предмета природе и друштва у наставном плану основне

школе

Наставни предмет природа и друштво представља  већ дужи низ година саставни

део наставног плана и програма основне школе у Републици Србији, при чему је од

тада доживео низ промена, како у плану, тако и у самом програму. Садржаји овог

предмета, његов назив и место у наставним плановима  и програмима, били су у току

историјског развитка веома различити, зависили су од степена развитка природних

наука, од развијености научне свести у срединама где се предмет изучавао, од идејних

основа друштва, као и од познавања психофизичких особина детета одређеног

развојног степена (Анђелковић, 2007: 1).

Иако су  многи светски педагози више од два века указивали на изузетну потребу

за увођењем у школе практичних, животних или стварних предмета чиме би се

упознало окружење у коме ученик живи, такве просветитељске идеје продрле су код
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нас тек преко учења Доситеја Обрадовића (1740-1811), који је између осталог захтевао

да се у школама предају основна знања из познавања природе.

Учење о елементарним појмовима о природи у Србији озакоњенo је у првом

закону о школству (Устројеније јавног училишног наставленија), из 1844. године и у

првом наставном плану и програму Наставленије u смотренијu учeбни предмета из

1845. који је саставио  тадашњи столоначелник Попечитељства просвештенија Јован

Стерија Поповић. Овим документом су први пут изложена дидактичко-методичка

упутства за предавање сваког предмета у складу са тада напредним педагошким

схватањима, која би требала да доведу до побољшања и унапређења рада. Истовремено

се по први пут у основну школу уводе и природне науке (под именом општа знања),

указујући на значај коришћења принципа од познатог ка непознатом, употребљавајући

средства (карте, глобус, слике), практичну наставу у врту као и вођење деце на излете у

наставне сврхе.

Изворно име предмета Природе и друштво, Познавање природе, а данас и Свет

око нас је Јестествословије, као превод Јоакима Вујића  од 1809. објављено у Будиму,

а затим Јестаственица (наука о природи, од рус.естество-природа, укупност

природних појава), Павла Кенђелца из 1811. штампано такође у Будиму. У Београду се

1861. године објављује Јестаствена повјесница за српску младеж од В.Маринковића, а

1876. се штампа најчувенија Јестаственица у основној школи од утемељивача наставе

природних наука Јосифа Панчића. У вези са њеним значајем Панчић истиче: „најбољи

је темељ за основну наставу, поред писмености, која мора сваком другом учењу да

предходи, јестаственица, с тога, што су сваком човеку потребна и што су, ако се како

ваља предају, и за детињу памет достижна, деца која би се поучавала у природним

стварима, пошав од човека пак на ниже до минерала, сазнала би редом све оно, што се

односи на њихове телесне потребе, на живот, на здравље, на особине различитих

природних ствари, њине одношаје у природи, на корист или штету од које могу да

буду, и тиме би она прибрала већину онога знања које је  сваком човеку у животу

потребно“ (Панчић, 1893: 83).

Као неподељена природна наука, Јестаственица је у основној школи изучавала

зоологију, ботанику, као и минералогију са  геологијом. С обзиром на обимност и

тежину садржаја постављало се питање да ли деца тог узраста могу разумети и усвајати

такво градиво. Панчић, као поборник увођења овог предмета у вези са тим каже:

„тешкоћа не долази од дубљине и непоимљивости  њезиних истина, од мноштва и
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замршености ствари које испитују, већ долази обично од погрешног метода којим се

мисли, јер јестаственица се не учи из књиге, она се најбоље учи у пољу, у шуми, на

брду- у самој живој природи“ (1893: 86). Очигледност је дакле сва чаролија која чини

да и детињи ум може да схвати доста тешке, на први поглед врло замршене, природне

појаве. П.Марковић у свом раду Методички рад у основној школи (преузето од

Анђелковић, 2007: 22) је  навео  низ циљева који су били постављени у оквиру

јестаственице у основној школи између којих су: учење посматрањем, изоштравају се

чула  и што више предмета се посматра то ће се јасније приметити особине новог

предмета чиме се стиће јаснија и потпунија представа о том предмету, а знања стечена

на овакав начин су трајнија и јаснија; упознајући биљни, животињски  свет и минерале

учи се  да пре но што се донесе суд о некој појави, догађају или личности, увек треба

узети у обзир све чињенице и сваку одмерити према њеној вредности и снази и када се

то научи лакше ће му бити да то примени у другим предметима али и у животу;

изучавањем јестаственице се не стичу само знања, већ и оно важније, начине и путеве

како се долази до знања уопште, како се сређује и правилно употребљава; стичући

знања о природи деца стичу и научни поглед на свет и боље схватају улогу човека у

мењању тог света, а тиме се штити од разних празноверица, страхова и предрасуда које

су биле веома раширене међу народима; преко ове наставе развијају се морална и

естетска осећања, јер ништа лепше нема од саме природе да се код деце развија укус за

лепим, али и бринући се о њима стичу се навике лепог понашања уопште.

Увођење природних предмета у наставни програм основне школе утицало је и да

се при Високој школи у Београду 1853. године отвори смер за школовање наставника

природних наука у оквиру јестествено-техническог одељења. Крајем деветнаестог века

(1871), долази до видног напредка у настави чиме се целисходно распоређују садржаји

по предметима, и уместо дотадашњих уопштених знања, уводи се  коначно предмет у

српске основне школе под називом Познавање света и домовине (други разред),

односно Познавање природе (трећи разред).

Почетком XX века, па све до краја II светског у нашим основним школама од I-

IV разреда изучавали су се садржаји из предмета Свет око нас и Природа и друштво,

али су називи били различити: почетна стварна обука, почетна стварна и језичка

обука, почетна стварна и животна обука, почетна стварна настава и сл. (у првом и

другом разреду), чиме се и наглашава њихов материјални задатак–упознавање
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непосредне стварности. У трећем и четвртом разреду издвајали су се посебни предмети

као што су: Природопис (познавање природе), Земљопис и Историја.

У погледу садржаја ових наставних предмета и после другог светског рата задржава се

слично стање. У наставном плану за 1952. годину, поново се појављује назив-почетна

стварна обука, што је само припрема за увођење новог наставног предмета 1954.

године-упознавање природе и друштва. У наставном плану и програму за наредне

четворогодишње школе предвиђено је да се настава познавања природе и друштва

уведе од првог до четвртог разреда (3+3+4+5 часова недељно). Овим  програмима се

настојало целовито приступити разумевању природних и друштвених појава. Извршена

је интеграција наставних садржаја у веће теме и целине али се  уједно и први пут

појављују практични радови којима се настоје повезати теорија и пракса. Даља дорада

наставног плана и програма предмета познавање природе и друштва је уследила првом

и највећом послератном школском реформом (1958), када је основна школа постала

осмогодишња. Од тада па све до данас (2010), донето је пет  наставних планова и

програма са десетак измена и допуна.

Наставним планом и програмом  из 1959. године смањен је недељни број часова

наставног предмета Познавање природе и друштва са 3 на 2 часа недељно (први и други

разред), док је у разред трећи остало исто (четири часа недељно). Настава у четвртом

разреду са по два часа недељно одвијала се у оквиру два предмета и то: Познавање

природе и Познавање друштва. Истовремено се настава ових области прилагођава

узрасним способностима ученика, тј. уважена су педагошко-психолошка сазнања да

ученици овог узраста природу и друштво доживљавају као целину и да тек од  четвртог

разреда  могу да одвојено уочавају природне и друштвене појаве.

Године 1976, наставним планом је смањен број часова у трећем разреду са 4 на 3

часа недељно, док је у осталим разредима број часова остао непромењен. При

обликовању предмета природа и друштво смањен је број појмова и утврђен степен

усвојености знања и способности ученика. Наставном предмету Познавање природе и

друштва од првог до трећег разреда, заједничким планом и програмом, 1984 г.

промењено је име у Природа и друштво, док су у четвртом разреду остали стари

називи. Од 1990. године још једном се смањује број недељних часова са 3 на 2 часа, а

друго је остало исто све до 2002/03. године, када се са започетом реформом мења

назив предмета Природа и друштво у Свет око нас (први и други разред),  трећи разред

задржава свој стари назив, док се 2006/07.године, до тада два посебна предмета
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Познавање природе и Познавање друштва се интегришу у један  наставни предмет

Природа и друштво са два часа недељно, чиме се драстично смањује обим садржаја у

односу на предходне године.

Све измене и допуне углавном су имале концепцију и циљ растерећење ученика

укупним бројем часова као и осавремењавањем наставних садржаја. Остаје

дискутабилно да ли је постојећи број часова довољан да се реализују сви постављени

задаци, с обзиром на разноврсност садржаја ових предмета, као и то да  је у већини

развијених земаља број недељних часова  удвостручен чиме је реализација подигнута

на много виши ниво него што је то код нас.

3.5. Циљ и задаци наставе природе и друштва

У програмима појединих наставних предмета најчешће се постављају циљеви и

задаци које би требало реализовати у оквиру наставе тих предмета. Циљеви наставе су

опште и сажетије одреднице којима се усмерава целокупни образовно-васпитни процес

-настава, док задаци наставе чине разраду и конкретизацију постављених циљева, и

често су наведени у наставним програмима. Према ауторима Станимировић и

Анђелковић (2003: 22), циљеви образовања имају оперативну функцију и представљају

основ за конципирање, планирање, организацију и реализацију целокупног процеса али

и за одређивање резултата, стварних ефеката, тј.исхода образовања (у реформи

школства из школске 2003/2004. године, уместо циљеви и задаци уведена је

формулација циљеви и исходи, али се 2004/2005, поново враћа на предходно). Исходи

образовања представљају основу за конципирање наставног и образовног рада и чине

конкретно знање, умење испособност или став који се очекује да се формира код

ученика на поједином степену образовања, док задатак наставе објашњава начин

постизања жељених знања, умења и навика уз навођење истих, дакле суштина остаје

иста (Грдинић, Бранковић, 2005: 25).

У  наставном предмету Природа и друштво (Правилник о наставном програму

Природа и друштво, Службени гласник Р.Србије, Просветни гласник, бр.3, из 2006),

циљеви су дати двојако: експлиците–као  идеје водиље у практичној реализацији

програма и они су јасно наведени у програмским садржајима,  и имплиците-дати и

садржани у избору, структурирању и начину реализације програмских садржаја,

„прикривени“ су и наглашавају васпитну компоненту образовања. Они се реализују и
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спроводе преко одабраних садржаја и активности, који превазилазе оквире предмета и

разреда, и залазе у све области које се обрађују у оквиру млађих разреда основне

школе. Овако постављени циљеви омогућују ученицима  да схвате: условљеност и

повезаност појава, односа и процеса у природи и друштву, вредност и улогу људског

рода у мењању природе и друштвених односа. Дакле циљ ове наставе није само на

усвајању програмских садржаја, већ и на подстицању развојних потенцијала детета уз

помоћ предвиђених наставних  садржаја усмерених на развој психо-физичких,

когнитивно-конативних и социјално-афективних сфера личности детета. Из значаја

наставе произилазе задаци наставе природе и друштва и на основу наставног програма

сам учитељ обликује и реализује  задатке за сваку наставну јединицу. Задаци наставе

природе и друштва су конкретни и с обзиром на области које обухватају деле се на

образовне, васпитне и функционалне (практичне).

Образовни задаци односе се на усвајање знања о објективној стварности из

датих програмских садржаја и основни смисао је у савладавању најелементарнијих

знања из природних и друштвених појава, што ће ученицима послужити као основа за

савладавање садржаја из биологије, екологије, хемије, физике, географије и историје;

образовним задацима наставник треба да опише знања која ученик треба да усвоји и

ниво те усвојености (познавање, памћење, уочавање, разумевање, примена...); у

основној школи ученици треба, пре свега, да добију представу о предметима и појавама

са којима се свакодневно сусрећу, и уколико их више усвоје, утолико ће успешније

овладати основним наукама о природи и друштву у старијим разредима (Матовић,

Буквић, 1996: 25).

Васпитни задаци обухватају васпитне вредности које ученик у том процесу

усваја и односе се на развијање свести о очувању и заштити животне средине,

развијање позитивних карактерних особина, за хумане односе међу половима, за

културу живљења у демократском друштву и сл. Васпитним задацима треба да

прецизира уверења, ставове, начине понашања, вољне елементе, елементе личности и

погледе на свет које жели да развија код ученика. Непосредни контакт ученика са

природним и друштвеним појавама пружа велике могућности за развијање њихове

радозналости што је и битан задатак ове области. Овде дете по Ушинском (1939), који

је указивао на велики значај природних наука у развијању мишљења, очигледно и

практично усваја логичке појмове као што су: узроци, последице, циљеве, намене,

закључке итд. Функционални задаци односе се на развијање психо-физичких
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функција (навике, умења, способности и др.), и они се у оквиру ове наставе препознају

у захтеву да се у ученику развијају способности критичког посматрања и логичког

закључивања, одређене навике и умења приликом примене теоријски усвојених знања

(Градинић, Бранковић, 2005: 22). У наставној пракси како на то указује Де Зан (2001:

48), познато је да се задаци наставе остварују целовито, да су међусобно чврсто

повезани, јер стицањем знања из природе и друштва остварују се материјални

(образовни) задаци, развијају се психофизичке способности и склоности ученика али се

уједно остварују задаци умног, моралног, естетског, радно-техничког, еколошког и

других облика васпитања. Наставним програмом су одређени само општи циљеви и

задаци предмета природа и друштво у целини, а даља  њихова оперативна разрада

препуштена је учитељима као својеврсни вид слободе у креирању наставног процеса.

Операционализирани задаци  ове наставе остварују се на сваком наставном часу, при

чему се најлакше остварују материјални, нешто теже функционални, а најтеже

васпитни задаци. Упознавањем природе и друштва развијају  се код деце сазнајне

способности, формирају основни појмови и постепено се  граде основе за систем

појмова из области природе, друштва  и културе. Целокупни васпитно-образовни рад у

овом подручју доприноси усвајању основног научног погледа на свет, формирању

ученикове личности, паралелно изграђујући њихове интелектуалне способности,

практичне вештине, ставове и вредности.

3.6. Основна обележја садржаја наставе природе и друштва

Програм наставе природе и друштва  прилагођен је потребама ученика млађег

школског узраста како би спознао свеукупност своје околине-природу и друштво.

Специфичност методике наставе природе и друштва у односу на остале огледа се пре

свега у томе да су њени садржаји:

1. Конституисани на елементарним научним сазнањима природних и друштвених

наука,

2. Бирани су у складу са општим и специфичним критеријумима  и разврстани по

својој структури и доступности узрасним могућностима ученика,

3. Распоређени по спирално-узлазном моделу (Лазаревић, Банђур, 2001: 56).
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Ниједан наставни предмет у оквиру разредне наставе не обухвата толику

разноврсност чињеница колико то омогућује ова настава и то захваљујући широком

спектру природних и друштвених наука чија сазнања конституишу наставне садржаје.

Оваква повезаност садржаја природних и друштвених наука указује на њен

интердисциплинарни карактер и  као такви  захтевају  већу стручност и већи степен

методичког образовања наставника у тој настави. Дидактичко-методичком

трансформацијом садржаја из  различитих природних и друштвених области у оквиру

овог предмета усклађује се и научност али и обим и дубина у погледу распореда

садржаја, примерен психофизичким и васпитно-образовним могућностима ученика.

Шема 1. Наставни предмет природа и друштво у основној школи

Због тога су садржаји у оквиру овог предмета целовити, комплексни, јер су у

њему интегрисани садржаји о живој и неживој природи, географији, историји,

социологији, техници, култури и други (шема1), а који у вишим разредима

представљају основу за многе наставне предмете. Ови садржаји у оквиру програма

Наставни садржаји
интегрисани у
програм предмета
природа и друштво

биолошки
еколошки
географски
хемијски
садржаји из физике
историјски
социолошки
саобраћајни
здравствено-хигијенски
о култури
о техничој култури
о хуманим односима
међу половима

Наставни предмети у
основној школи који
имају исходиште у
предмету
природа и друштво

биологија

екологија

географија

хемија

физика

историја

техничка култура

програм
предмета
природа и
друштво
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природе и друштва бирани су у складу са општим и посебним критеријумима и

нарочито се преферирају следећи критеријуми:

- усклађеност садржаја наставе природе и друштва са циљем васпитања;

- усклађеност садржаја наставе природе и друштва са узрасним, нарочито

психофизичким и васпитно-образовним могућностима ученика;

- просторна и временска блискост садржаја ученику или животне близине;

- репрезентативност и актуелност садржаја наставе.

На овакав начин изабрани садржаји требало би да омогуће ученицима у млађим

разредима основне школе да сазнају о природним и друштвеним појавама у свом

окружењу и тиме задовоље своје интересе за темељитије упознавање околине. У

наставном програму најпогоднији распоред садржаја природе и друштва је по

спирално-узлазном моделу и као најчешћи начини распоређивања у теорији и пракси

афирмисали су се: сукцесивни (линеарни), симултани модел и модел концентричних

кругова. Према сукцесивном моделу наставни садржаји се распоређују и обрађују тако

што се надовезују једни иза друге током школовања;  симултани распоред садржаја

наставе је концепција наставног предмета којом се истовремено обрађују садржаји из

разних области или тема; према моделу концентричних кругова садржаји се из разреда

у разред понављају с тим што се и проширују и продубљују. Комбинацијом ових

модела добија се спирално-узлазни модел распореда и обраде садржаја, који се огледа

не само у понављању појединих делова садржаја из разреда у разред, него у сталном

повећању обима (екстензитета) и дубине (интензитета) тих садржаја. Али то уједно по

Брунеру подразумева „давање исте материје на различитим узрастима, при чему се са

сазревањем детета демонстрирање замењује формалним доказивањем“ (Ђорђевић,

1990: 64). Поред наведених начина распоређивања садржаја постоје и специфични по

коме се: биолошки, распређују и по биолошким дисциплинама (зоологија, ботаника,

морфологија анатомија и сл.), по годишњим добима, животним заједницама и слично;

историјски се обрађују по хронологији догађаја па се тако и распоређују као и

биографски, монографски, аналитички, синтетички и др. Сви наведени начини

распоређивања смислено се морају комбиновати и допуњавати, јер се не могу

изоловано примењивати с обзиром на узраст учаника. У новој концепцији образовања

садржаји нису више циљ сами по себи, већ су у функцији остваривања планираних

задатака (исхода), односно воде развоју очекиваних знања, вештина, ставова и

вредности код ученика.
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3.7. Значај наставе природе и друштва у систему развоја личности ученика

У доприносу који настава природе и друштва пружа развитку ученика као

умног, моралног и духовног бића а у складу са његовим способностима и склоностима

огледа се важност ове наставе у млађим разредима основне школе. Овај наставни

предмет се директно надовезује на искуства и предзнања која деца имају о природи и

свету око њих. Зато се  и вредност ове наставе  може уочити на основу разлике

између онога што ученик зна о свом окружењу пре поласка у школу и онога што је

сазнао  наставом и оспособило се за даље сазнавање природе и друштва. Из значаја

наставе произилазе циљ и задаци наставе природе и друштва, и без  обзира на

различита полазишта у одређивању значења јасно се уочавају образовне, васпитне и

практичне функције ове наставе које су међусобно повезне (Станимировић,

Анђелковић, 2003: 111).

Образовни значај наставе односи се на стицање знања о природи и друштва,

развитак ученичких сазнајних способности (опажање, мишљење, памћење), као и на

примену стеченог знања у свакодневници. Целокупном наставом природе и друштва

настоји се да се код ученика најпре преко чулних опажаја, па преко формирања

представа, дође до обликовања јасних појмова, закључака, законитости и знања о

природи и друштву. Водећи рачуна о узрасту ученика, школски програм распоређује

наставно градиво по разредима, чиме се у млађим разредима стичу најосновнија и

најелементарнија знања о природи и друштву, приступачна њиховим схватањима, а у

вишим разредима да на основу ових знања овладају сложенијим чињеницама и

законима природе и друштва (Матовић, Буквић, 1996: 25). Јер, како каже Брунер

(Bruner, J.), програм неког предмета треба да буде сачињен тако да „јасно показује

своју логичку структуру и повезаност, да садржи битне тачке садржаја једне наставне

дисциплине и тако конципиран наставни програм имаће генеративну снагу која ће

омогућити појединцу да усвоји постављене задатке“ (Ђорђевић, 1990: 40).

Важност наставе природе и друштва је између осталог да спознају целовитост,

повезаност и међусобни утицај природних извора и услова живота, друштва и људске

заједнице на одређеном подручју. Упоредо са стицањем знања које представља

материјалну страну наставе, настава природе и друштва развија и различите

психофизичке способности ученика (перцептивне, интелектуалне, практичне), и у томе

се огледа функционалност, која се остварује у јединству са стицањем знања и развојем
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вештина и навика. Настава  природе и друштва остварује свој  посебан значај увођењем

ученика у самостално стицање знања, као и у развоју ученичких способности

истраживачки усмереном наставом,  и то пре свега својом одабраном програмском

концепцијом. Наиме, велике су могућности да ученици сами директно посматрају,

описују, прате и изводе одређене закључке о појавама у свом окружењу. Учитељ би

требао да усмерава и подстиче истраживачки рад ученика како у редовној тако и у

додатним, ваншколским активностима, чиме би се постигло трајније интересовање за

природу и друштво али и усмеравање ученика према стваралаштву.

Васпитни значај-наставе природе и друштва се огледа у остваривању општих

васпитних вредности (моралних, естетских, физичко-здравствених, радно-техничких,

егзистенцијалних). Усвајање етичких садржаја (правила, обичаји и норме понашања)

којим се обликују моралне особине ученика је задатак који се делом остварује и

наставом  природе и друштва. Постепено се код ученика обликује позитиван карактер,

који се исказује односом према себи, својим вршњацима, родитељима и старијим

људима, према окружењу. Истовремено се овом наставом настоји спречавати

неприхватљиво понашање ученика као што су: неодговорност, агресивност, појаву

пушења, алкохолизма и дроге, загађивање радне и животне средине. Садржаји наставе

природе и друштва доприносе и естетском васпитању, јер подстичу интерес и потребу

за лепим, развијају способност и могућност естетског доживљаја и стварања у свим

сферама људског живљења. Улога учитеља је у овоме велика и они битно могу

допринети естетском васпитању млађих ученика основне школе. Акције као што су:

уређивање школе, школског окружења, непосредно упознавање друштвене околине,

одласци у природу, упознавање основе здравог живота (чистоћа,  правилна исхрана)

као и утицај човека на околину, важни су фактори физичког развоја и изграђивању

физичко-здравствене културе ученика. Сем тога, садржаји који се реализују кроз

наставу природе и друштва веома су погодни за развијање љубави према природи и

схватању значаја очувања животне средине (Матановић, Веиновић, 2001: 10). Сами

садржаји природе и друштва чине и основу природних начела на којима се темеље

техничка знања, па самим тиме доприносе и у остваривању радно-техничког васпитања.

Уједно ова настава посредује у многим другим садржајима којима се остварује

васпитање за заштиту и унапређивање животне средине, саобраћајно васпитање као и

други слични облици васпитања.
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Практични значај-указује на повезаност наставе природе и друштва са

различитим облицима практичних делатности ученика. Колико су важне практичне

активности у овој настави  аутор Де Зан, И. (2001: 44), истиче: „ историјски приказ те

наставе нам то указује, јер практични су радови заступљени и у називу предмета (1950.

год.-вежбање у проматрању, ручном раду), док су у већине предходних програма (1954,

1972 и 1984) практични радови посебно наведени у склопу сваке наставне целине. У

наредним оквирним програмима природа и друштво (1995), практични радови нису

наведени у садржају, али њихова важност је наглашена у упутству за учитеље“.

За сврсисходно стицање знања, вештина и навика, као и њиховој примени у

свакодневном животу, велики допринос припада добро организованим практичним

радовима ученика у настави природе и друштва. Уколико се о овоме не води рачуна,

учење ће бити непотпуно, па и безуспешно, зато и сам Пијаже (J. Piaget, 1958), сматра

да је најважнији чинилац у развоју сазнања, активна интеракција детета са средином јер

„успешан сазнајни преображај је могућ једино активним учешћем детета“. Због тога се

те практичне активности одређују за сваку програмску целину под заједничким именом

„Практични радови ученика“, који одговарају психофизичким могућностима,

обезбеђујући им активно и квалитетније стицање знања, умења  вештина

(Станимировић, Анђелковић, 2003: 26). Практични рад има велику улогу у развијању

разноврсних вештина и навика као што су: радне, еколошке, здравствено-хигијенске,

културне и друге. Такође за ученике млађег школског узраста су животно важне и

саобраћајне вештине и навике и зато су наставни садржаји о саобраћају битна ставка

овог програма. Постепеним стицањем знања, од првог до четвртог разреда, ученици

усвајају вештине и навике потребне пешаку, као и учеснику у саобраћају. Стечено

знање, као и усвојене вештине и навике у школи имају праву вредност само онда када

их ученици могу применити у свакодневном животу, а таквих садржаја у настави

природе и друштва има безброј (радни дан ученика, употреба сата и календара,

употреба термометра и компаса, гајење биљака и животиња, загађивање и заштита

воде, ваздуха и земљишта у околини и др.).

На основу свега што је наведено можемо закључити да настава природе и

друштва даје свој велики допринос целовитом  и  несметаном развоју ученика и то као

умног, моралног и практичног бића. Стечена знања, вештине и умења у школи имају

праву вредност само онда када их ученици могу применити у свакодневном животу, а у

оквиру наставе природе и друштва има много таквих садржаја чије усвајање
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претпоставља и свакодневну примену, и у овоме се управо и огледа важност овог

предмета у односу на остале програме. Јер треба указати да није исто имати знање и

умети га активирати и применити у одређеној ситуацији, због чега се свест о

примењивости знања мора развијати, а сама примена у различитим приликама мора се

увежбавати (Требјешанин, Гачановић, Новаковић, 2005: 9). Објашњавајући шта је то

што је вредно знати Брунер (1966), сматра да није толико битан екстензивни обим

знања „колико поучена снага разума и свесна способност понашања, оно што ће детету

остати стална својина и у ситуацији када се промени време и околности“ (Ђорђевић,

1990: 91).

3.8. Савремени приступ настави природе и друштва

Нова савремена  школа захтева да  буде пре свега школа „примене наученог“,

симбиоза теорије и праксе, спој наученог и примењеног, да би као таква водила у

креативно  стваралаштво. Због тога се мора указати на важност стицања практичног и

концептуалног знања насупрот чињеничког, а оно се у пракси може остваривати само

непрекидним осавремењивањем наставе. Предавачко-истраживачки стил наставе према

Ранковићу (2009: 32), мора да  се поступно замењује сложенијим, истраживачким

типом наставе, у коме се учи, али и експерментише са оним што је научено. Зато је и

основни задатак школе  и наставе да школско учење прерасте  из традиционалног  у

савременији облик, са свим предностима које оно носи.

Традиционална настава која се данас углавном примењује  у нашим школама је

по Андрићу (1989: 109), „комбинација наставниковог излагања и демонстрирања

наставних средстава, са доминацијом вербалних метода, као и доминантан статус

наставника-који пружа готове информације, уз висок степен вођења (дириговања)

ученичког спознајног процеса и недовољну активност ученика“. Таква настава  како

каже Рубинштајн (1962: 284), омогућава само да се репродукује оно што је дато

ученицима, и више од њега се не очекује, мишљење је за њега навика, али не и

способност. Традиционална основна школа је дакле оријентисана на стицање знања,

док се савремена обликује у едукативну заједницу. У питању су нова организациона

решења којима се превазилази наслеђена пракса наставе и учења, модел круто

детерминисане, униформне, нормативне организације која је примерена фронталном

начину рада (Недељковић, 2002: 24). Отуда савремена школа захтева да у настави буду
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заступљенији иновативни модели којима се остварује већи степен ученичке активности

и сарадње. У контексту промене према креативној настави савремена школа дакле није

само статични, спољашњи посматрач промена, већ она преузима улогу  иницијатора  и

активног  носиоца .

Савремени приступ настави природе и друштва у млађим разредима основне

школе ставља ученика у средиште наставног процеса, што им омогућава савладавање

целокупног  процеса стицања знања, што је много важније и сложеније од пасивног

усвајања чињеница и информација. При преображају традиционалног приступа настави

у савремени облик учења, потребно је учинити многе помаке. Тако се савремени

педагози  слажу да се традиционална настава замени са савременом, у којој ће уместо

учитељевог излагања-преовладавати откривање ученика, уместо учитељевог

проучавања–самостални рад ученика, уместо излагања проблема–самостално или

групно решавање проблема, уместо једноумља–дивергентно, стваралачко мишљење

итд. Оваква креативна  настава не представља потпуну негацију традиционалне

наставе, већ је то само њена нова нијанса захваљујући којој настава од заната постаје

уметност стваралаштва. По аутору Де Зану (2001: 135), „савремено организована

настава природе и друштва треба да води рачуна о свим етапама наставног процеса

(увод или припремање, обрада нових наставних садржаја, вежбање, понављање и

проверавање његове делотворности) и најделотворнијем временском устројавању

наставне делатности, како би се избегла једноличност рада и остварила занимљивост,

разноликост рада у којем до потпуног изражаја може доћи стваралаштво учитеља и

ученика“. Зато и Јенсен (Eric Jensen, 2003: 34), у својој књизи „Супер настава“, за

сарадничко учење каже да је то  активан процес у којем се негују академске и

социјалне вештине кроз интеракцију ученика, индивидуалну одговорност и позитивну

међузависност. Према томе се као један од значајних задатака наставе односи на

максималну активност сазнајних делатности ученика, развијање активног, самосталног

стваралачког мишљења. Да би се то постигло, настава не треба да буде усмерена на

запамћивање информација, којима школе просто засипају своје ученике, већ на активно

учествовање ученика у процесу преображавања ових информација  путем самосталног

мишљења, формирања способности самосталне обраде знања, способности за

самообразовање и самоваспитање (Ђорђевић, 1990: 92).

Унапређивањем квалитета учења и поучавања, подстиће се систематско и активно

учење ученика, као и примену савремених метода од стране учитеља. Примена
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савремених методичких  поступака у настави природе и друштва упућује на искуствено

и истраживачко учење и поучавање уз помоћ нових наставних средстава, који су

делотворни и примерени развојним могућностима ученика, њиховим интересима и

потребама, али и склоностима и методичком знању и креативности учитеља.

Систематизовањем, допуњавањем и реструктурирањем искуствених знања ученика и

њиховим довођењем у везу са научним сазнањима, дечја знања се надограђују,

проверавају  и примењују. Савремени захтев који се поставља свим врстама и нивоима

образовања, па тако и настави природе и друштва, проистекао из неопходности

перманентног учења, јесте учење учења. Тиме се тежиште рада у образовању помера

од учења запамћивања на оспособљавање појединца за самостално учење, да сазна који

су извори информација и знања, где се налазе и како их искористити. Дакле ради се о

оспособљавању за самообразовање, самоучење (lean how to learn). У наставном

процесу учитељ и ученици међусобно су повезани припремањем наставе, радом и

вредновањем резултата који су добијени радом. Учитељ је у непресталној интеракцији

с ученицима и он одабиром различитих облика и метода рада чини наставни процес

квалитетнијим, разноликијим, садржајнијим. Много је ефикасније када се ученицима

омогуће многобројне прилике за стицање искуства у различитим и новим ситуацијама,

ако им се омогући како каже Ђорђевић (1990: 122), да „виде“ тамо где раније нису

видели и „запазе“ оно што до тада нису запазили“.

Применом стратегије активног учења, ученик учи на властитом искуству,

разуме научено и властитим речима, у новим ситуацијама примењује научено. У

активној настави аутори Ивић, Пешикан, Антић  (2001: 22), под појмом активности

ученика истичу да се  у првом реду мисли на менталну активност, али и на широки

дијапазон свих врста активности које могу допринети квалитетнијем овладавању

знањима и умењима, као што су способност дијалога, доброг презентовања сопствене

идеје, решења, дискутовања, постављања питања, доношења одлука, преузимања

иницијативе и слично. Оваквим приступом избегава се једноличност наставе, остварује

се занимљивост и разноликост наставног процеса у којем до пуног изражаја долазе

креативност и стваралаштво, не само ученика, већ и самог учитеља као организатора

наставног процеса. Постављени циљеви и задаци реализују се пре свега кроз наставни

процес у школи, обогаћен осталим облицима активности у оквиру школског програма.

Али су за потребе овог предмета посебно погодни: организоване посете, шетње,

излети, настава у природи, осмишљене екскурзије и сви остали облици амбијенталног
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учења, где се кроз непосредну истраживачку активност деце уз подстицај и подршку

учитеља остварују постављени задаци. Истраживачком  наставом се креирају ситуације

у којима се подстиче решење проблема, а пре тога  његово откривање или упућивање

на проблем, чиме се ученик усмерава на стваралаштво. Мисаони процеси ученика биће

покренути онда када из сложене ситуације успеју да уоче и издвоје чињенице које

имају одлучујући значај за решење постављеног задатка или проблема. Ученику  треба

омогућити да сам долази до сазнања, због чега треба осмислити прикладне методе  које

га усмеравају на истраживања. Посматрањем природе и природних појава,

експериментом и практичним радом  настоји се што више развити способност

решавања проблема или сагледавања постављеног циља, као и остваривање

процесуалног знања ученика јер, како каже стара кинеска пословица „Што чујем–

заборавим; Што видим–запамтим; Што направим–знам“.

Флексибилно усвајање предвиђених  програмских садржаја из  природе и

друштва кроз савремене облике наставе (индивидуализирана, диференцирана,

проблемска, кооперативна, амбијентална) омогућава повезивање ових садржаја са

стварним животом, чиме се ученицима нуди изазов истраживања и проучавања природе

која их окружује. Нове сазнајне потребе изазивају и намећу и нове сазнајне активности.

Учење путем откривања „састоји се у томе да садржај који треба научити није

презентован ученику у готовом облику, већ га он мора самостално, независно открити,

а тек затим инкорпорирати у своје когнитивне структуре (Пешикан, Вуксан, 1989: 461).

Понуђени садржаји на савремени начин презентовани „позивају“ ученике да искусе

богатство света, да трагају за властитим одговорима, изазивајући их тако да схвате

сложеност процеса човек-природа-друштво. При томе се морају узети у обзир и разлике

међу ученицима као чињеницу и као врсту дидактичког изазова, јер по руском аутору

Шахмајеву „нецелисходно је да настава за све ученике буде иста, без узимања у обзир

индивидуалних разлика међу њима“ (Грдинић, Бранковић, 2005: 140). На тај начин се

организовањем наставе на различитим нивоима задовољавају психолошке потребе и

аспирације ученика, а сам наставни процес се оплемењује и постаје разноврснији и

динамичнији. Тако организован наставни процес усмерава ученике на критичко

посматрање, разумевање међузависност природе и људи, на проучавање научних

начела, упознавање културне баштине и тд. Овако модернизована концепција учења,

применом интерактивне наставе, активним учешћем ученика у процесу стицања знања
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као и смислена опсервација и партиципација омогућује развитак њихових стваралачких

способности, као и стицање свеукупног сазнања о природним и друштвеним појавама.

3.8.1. Савремене методе и њихова примена у настави природе и друштва

Под наставном методом се може подразумевати начин теоријске и практичне

активности ученика, усмереног ка постизању постављеног циља, који се огледа у

овладавању садржаја који се проучавају у настави природе и друштва. Будући да  у

настави раде наставник и ученици, Пољак (1980: 74), указује да свака метода има због

тога двоструко значење, тј. односи се на начин рада и наставника и ученика,

наглашавајући тиме заједничку васпитно-образовну делатност учитеља и ученика

током наставе. Суштински методе рада у оквиру ове наставе зависе од схватање појма и

дефиниције метода рада, односно метода и градива и односа метода, ученика и

учитеља. Настави природе и друштва због њене специфичности одговарају посебно

методички  прилагођени састав наставних метода где се појављују и оне које своју

примену налазе и у другим наставним методама, али су на другачији начин

прилагођени њима. У дидактичко-методичкој  литератури наведене су различите

поделе наставних метода, према различитим критеријумима, а као једну од

најприкладнијом и најфреквентнијом у овој области можемо навести следећу:

- вербално-текстуалне наставне методе;

- демонстративно-илустративне наставне методе;

- методе руковођења самосталним радом ученика (практична) и

- метода игре (Грдинић, Бранковић, 2005: 57).

Вербално-текстуалне методе наглашавају улогу говорне компоненте као и значај

писане речи у процесу сазнања ученика у настави природе и друштва. У овој групи се

убрајају методе усменог излагања, методе разговора, методе читања и рада на тексту и

метода писања. Карактеристика демонстративне наставне методе огледа се у томе што

она ученицима омогућава упознавање своје околине посматрањем предмета, појава,

процеса и радњи помоћу разноврсних средстава или у самој природи. Највећи ефекат се

постиже ако демонстрацију прати илустрација али и обрнуто, када се при илустровању

користи демонстација.

У дидактичко-методичкој литератури методе руковођења самосталним радом

ученика појављују  се под различитим називима, као што је метода лабораторијских



103

радова, метода експерименталних радова, лабораторијско-експериментална метода,

истраживачка метода и слично. Но без обзира на сам назив ове методе, већина се слаже

да је то метода у којој ученици више него у другим методама самостално посматрају

предмете и појаве, изводе огледе и одређене поступке (бележе, закључују и извештавају

о томе). Она се може применити у настави природе и друштва у учионици, кабинету,

школском врту, дворишту, природи, свуда где ученици могу доћи у непосредан контакт

са стварношћу.

Узимајући у обзир захтеве савремене организације наставе природе и друштва,

као и потребу задовољавања ученикових интересовања и специфичног поимања света и

природе око себе коришћење нове методе игре сматра се оправданим. Наиме, игра је

основни облик дечје стваралачке делатности, начин комуникације, помоћу које  се дете

свестрано развија, испољавајући своју личност и  своје способности. Као подгрупе ове

методе истичу се: едукативне радионице и метода сценске комуникације. Организације

у којима се обезбеђује висок степен мисаоне и практичне активности великог броја

деце истовремено, чине ткз. едукативне радионице. Радионичка активност, као

специфичан облик групне интереакције, са својом главном одликом-кружном

комуникацијом, омогућава начине рада који су усмерени на чулне, емоционалне и

моралне, а не само интелектуалне функције детета, и не само на исход или резултат

процеса (Узелац, Богнар, Багић, 1994: 56). У непрекидној интеракцији кроз радионице

постиже се активирање и усмеравање сазнајних процеса расуђивања, анализе,

закључивања. Рад се одвија у пријатној атмосфери где се деца не излажу притиску и

страху и где из разноврсних одговора свако нешто добија, обогаћује своје знање и

искуство. Дакле након сваке активности следи рефлексија – какви су учинци онога што

се учи на учеснике, где свако добија простор да искаже своје мисли, жеље или осећања

и имају право на различито мишљење. Због тога је неопходно стварати кооперативну

климу и ученике увек подстицати на нове делатности и сарадњу. Потреба да се и неки

наставни садржаји  у оквиру овог предмета преведу у форму радионица је изнетим

тврдњама оправдана. Што се пак тиче методе сценске комуникације  као интегративног

облика, основни смисао је да се ученици кроз сценску игру у којој симулирају и

опонашају животне и проблемске ситуације на наставним садржајима  млађих разреда

основне школе, а самим тим и природе и друштва, активно уче и учествују у

остваривању постављених задатака.
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Правилним избором и комбиновањем наставних метода могуће је ученике

научити како треба посматрати, мислити, закључивати, јер ученик не усваја само знање

већ и методе сазнавања. Учитељ као један од актера  и организатора наставе  има

велику одговорност у избору и примени наставних метода у одговарајућим наставним

ситуацијама, због чега мора да добро познаје општу, дидактичку и методичку примену

ових метода. Какав ће бити избор наставних метода између осталог зависи и од:

задатака наставног предмета природа и друштво, наставних садржаја, материјално-

технички темељи наставе, учениково окружење, рад и занимање људи у околини,

узраст и предзнање ученика (Де Зан, 2001: 260). Смисленим комбиновањем различитих

наставних метода постиже се динамичност, разноликост и занимљивост наставног

процеса, што и чини предуслов за постизање високих васпитно-образовних  резултата.

3.8.2. Oблици рада у настави природе и друштва

Саму организацију наставног рада одређују разноврсне делатности између

учесника у настави било да су то с једне стране интеракције, коакције или аутоакције, а

с друге стране, непосредно и посредно организован наставни рад. Оваке делатности

које зависе од међусобних односа ученика и учитеља у настави природе и друштва

имају дидактичко-методичку намену, јер се интеракцијом или међуделовањем постиже

заједништво и споразумевање учесника у настави, коакцијом или сарадњом продубљује

се однос између два учесника у наставном раду, док се аутоакцијом, подстиче рад

појединца и оспособљава га тиме за самостални рад. У непосредно организованој

настави најчешће се примењује фронтални (колективни) облик наставног рада где се

ученици налазе у индиректном односу према образовно-васпитном раду.

Учитељ непосредно учи заједнички све ученике, у директном је односу с њима и

са наставним садржајем, чиме се поставља посредником између њих. Овај облик рада

се  дакле организује у истим условима рада у непосредној интеракцији и сарадњи, што

доприноси мотивацији ученика, динамици наставе и рационалном коришћењу времена.

Због тога овај облик рада посебно одговара психофизичким способностима

ученика млађег школског узраста, чиме се њихова непотпуна искуства о природним  и

друштвеним појавама удружују и усложњавају. Поред ових предности, фронтални

облик рада има и низ слабости а то су: запостављање индивидуалних особина ученика,

стагнирање бољих ученика, заостајање слабијих, ограничена је комуникација учитеља и
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ученика, спутавање самосталности. Међутим уколико се  у свим етапама наставног

рада оствари повезивање с осталим облицима, фронтални рад  има место и важност у

настави природе и друштва. У посредној настави, учитељ је у директном односу с

ученицима и најзаступљенији облици такве наставе јесу: рад у групама, рад у

паровима, индивидуални  и индивидуализирани рад. Групни облик рада је колективни

рад разреда подељеног у групе од три до шест ученика, уједначена по њиховим умним

способностима и могућностима, и  које учествују у решавању одређених задатака током

наставе. Наставник износи проблем, мотивише ученике на размишљање, задаје питања

која треба разјаснити и након тога ученици расправљају у групама самостално, без

његове интервенције. Оваквим начином рада расправа се не ограничава на разговор

наставника увек с истим, активнијим ученицима и, што је нарочито важно, развија се

појачана интеракција међу ученицима (Klippert, 2001: 45). Групни рад се у настави

природе и друштва може изводити као: истоврсни-недиференцирани рад, где све групе

раде на истом задатку, а подела је унутар ње према сложености задатака; разноврсни-

диференцирани, где свака група добија посебне задатке, део наставне јединице или

теме; рад у циклусима (групе раде на различитим задацима, у предвиђеном времену

измењују задатке, све док свака група не уради све задатке). Унутар групе морају

постојати конкретна задужења ученика, што значи да се  одвија и индивидуализовани

рад, где сваки ученик ради самостално, али својим радом доприноси групи која обавља

задатак. За овако организовани групни рад потребно је да учитељ изабере наставне

садржаје из непосредног окружења, садржаје који ће повезивати теорију и свакодневни

живот, садржаје о природним и друштвеним појавама и процесима које ће ученици с

лакоћом пратити, описати,  доказати, и све то без већег напора. Иако се за рад у

паровима знало још  одавно, он се  тек одскора сматра иновирајућим обликом рада и

као таквог  требало би га чешће примењивати у настави природе и друштва, јер је

неоправдано био мало заступљен (Грдинић, Бранковић, 2005: 124). То је такав облик

рада у коме два ученика  заједнички обрађују постављени задатак, било у настави, било

ван ње. Применом овог облика  могуће је исправити и недостатке фронталног или

групног рада, јер се њиме остварује снажан сараднички однос  који је чвршћи од

коакције у читавом одељењу или групи ученика.

Радом у тандему, ученици удружују своја знања и способности, заједнички су

одговорни за успех или неуспех свога рада, чиме лакше подносе одговорност, али и

последице. Постоје различите варијације у одређивању парова јер се уважавају
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различити ставови, на пример, место седења, слободан избор појединца, договор

ученика, школски успех, ученичке способности, карактеристике ученика и др. На

учитељу је да се определи који ће вид поделе одредити,  руководећи се дидактичко-

методичким и педагошко-психолошким  захтевима. Његова улога је и у припремању

задатака с упутствима, као и праћењу, исправљању, усмеравању и објашњавању свим

паровима  у наставном раду.

Самостална активност ученика у којој они испуњавају постављене задатке, под

руководством учитеља и без размене информација,  представља индивидуални облик

рада. У настави природе и друштва, с обзиром на њену специфичност, ученик има

знатно више могућности за индивидуални рад у школи (извођење огледа, рад и

посматрање у живом кутићу и школском врту, уношење података у табеле, календар

природе), и у својој околини (самостално посматрање промена, припрема за ново

градиво или примена усвојеног знања у пракси). На овакав начин ученик у

непосредном односу с наставним садржајима  развија самосталност и своје стваралачке

способности, стиче самопоуздање, и  успех у учењу зависи од њега самог. Ради

добијања бољих резултата најчешће се користи разноврсни индивидуални рад који је

прилагођен способностима ученика у којима се добијају различити радни задаци (за

надарене, натпросечне, просечне и исподпросечне). Због тога индивидуални рад је и

индивидуализиран, тј.сваки ученик решава задатак који је прилагођен његовим

способностима, темпу и начину рада.

Индивидуализирани облик настаје управо из чињенице да се у васпитно-

образовном раду ученици истог узраста третирају као хетерогена група јединки која

постиже различите резултате, напредује неједнаком брзином и са различитим степеном

и врстом мотивације, усвајајући одређена знања, ставове и вештине. Иако сваки од

ових наведених облика рада  има и вредност и место у савременој настави и не може се

рангирати по вредностима, ниједан није сам по себи довољан за организацију

савремене наставе природе и друштва. Њиховим повезивањем и учитељевим умешним

коришћењем у свим етапама наставног процеса постиже се најбољи вид

искоришћавања непосредних и посредних облика рада.

3.8.3. Специфичности објеката и средстава у настави природе и друштва

За квалитетно и успешно извођење наставе природе и друштва потребни су

одговарајући материјално-технички услови које школа треба да обезбеди. С обзиром



107

на то да карактер садржаја ове наставе омогућава коришћење различитих објеката и

наставних средстава и помагала оне чине значајну компоненту у њеној реализацији. У

савременој настави природе и друштва њих можемо посматрати као место где

изводимо наставу-наставни простори, чиме се користимо у настави-наставна

средства и помагала, како организујемо наставу–наставна технологија и у тој

вишеструкој повезаности постижу се најбољи резултати усвајања предвиђених

садржаја.

У односу на остале наставне предмете у разредној настави, објекти за

извођење наставе природе и друштва имају двојаку улогу која се огледа у томе да они

нису само места за одвијање наставе, већ су и саставни део наставних садржаја. Места у

којима се изводи ова настава чине простори у школи, околини и у друштвеној средини.

Наставни објекти у самој школи  приступачни су ученицима у току читаве школске

године  користећи се  за извођење појединачних наставних часова, али служе и као

извори за  континуирано стицање, проверавање и практичну примену усвојеног

градива. Школски наставни простори обухватају: учионицу, кабинет, школски музеј са

различитим збиркама места и околине, школски парк и врт, школско двориште,

саобраћајни полигон, фискултурне сале и остале објекте у школи.

Табела 1. Наставни објекти

НАСТАВНИ ОБЈЕКТИ

У школи У окружењу У друштвеној околини
- учионица ( разредна,
специјализована за разредну
наставу, мултимедијалне)

- кабинети, медијатеке
- живи кутак-зооботанички
- школски музеји
- школско двориште
- школски парк
- школски врт
-саобраћајни полигон
-фискултурна сала
-остали простори

- непосредна стварност
( река, језеро,бара, шума
поље, њива, брда,
равница)
- ботаничка башта
- зоолошки врт
- природњачки музеј
- школа у природи

- из привреде (производне
радионице, фабрике, сеоска
домаћинства, фарме,
рибњаци, бродоградилишта,
насеља, путеви, железничке
пруге и др.)

- јавне установе (општина,
пошта, културно-просветне,
здравствене, спортске)

- историјски споменици

Сви наведени простори имају своје дидактичко-методичке потенцијале  као и

границе методичке прилагођености, добрим познавањем ових категорија остварује се
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њихово најквалитетније коришћење у настави природе и друштва. На тај начин у

оквиру њих ученици могу стећи потребна непосредна искуства која су основ за

упознавање свог окружења. Наставни објекти у околини као и у друштвеној средини

иако верно одражавају природне и друштвене појаве нису увек доступни непосредном

посматрању, али се због њиховог изузетног значаја за ову наставу мора уложити

додатни напор у реализацији ванучионичке наставе (посете, излети, екскурзија, школа у

природи).

Иако у настави природе и друштва изворној стварности односно учениковом

окружењу припада  централно место, због честих неприступачних и неприкладних

извора за непосредно проучавање, решење је пронађено у коришћењу дидактички

преобликованим изворима стварности-наставним средствима. На основу искуства и

сазнања стечена употребом  разноврсних  наставних средстава  може се рећи да она у

настави природе и друштва постају необходност у циљу остваривања  ефикасног рада,

активног усвајања и стваралачке примене знања. Она су, на основу тога, не само

средства илустровања и конкретизације наставних садржаја, већ и средства

продуктивније комуникације у наставном процесу. С обзиром на то да постоји велики

број различитих наставних средстава који се користе у савременој настави, она се могу

груписати на више начина у зависности од полазишта који одређује ту поделу.

Ако се пође од природе и карактера садржаја природе и друштва наставна

средства чинили  би природни (живи организми, фосили и препарати) и вештачки

предмети (модели, карте, слике, апликације), а ако би се користио начин на који

ученици перципирају стварност наставна средства се према аутору Пољак, В. (1980:

57), деле на: аудитивна (различите звучне емисије), визуелна (препарати и збирке),

аудиовизуелна (различите комбинације) и текстуална (уџбеници, радне свеске,

часописи, атласи, енциклопедије и сл.). С обзиром на димензије наставних средстава,

разликују се: дводимензионална и тродимензионална, а према начину приказивања

појава она могу бити статична и динамична.

У настави природе и друштва због њене специфичности могу се

примењивати све врсте наставних средстава. Од правилног избора средстава  који ће

оптимално одговарати како садржајима тако и постављеним задацима наставних

јединица али, и способностима ученика (интелектуалним, перцептивним), зависиће и

њихова искоришћеност у циљу остваривања квалитетнијег наставног процеса. У новије

време ради економичнијег и ефикаснијег начина коришћења наставних средстава врши
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се њихова интеграција у такозване мултимедијалне системе и том синхронизацијом

различитих извора знања постиже се квалитетније усвајање садржаја из наставе

природе и друштва. Таквом образовном технологијом где се умрежавају наставна

средства,  различита наставна помагала  која служе за њихову примену (графоскоп,

дијапројектор, радио, телевизор, магнетна табла, рачунар, видео-бим и сл.), као и

начини организовања наставе, настоји се осавременити процес учења и развитак

ученичких способности. Оваква мултимедијална настава је, с једне стране настава

заснована на коришћењу модерне образовне технологије, свих или већине савремених

извора и преносиоца образовних информација, а са друге стране интегративно

повезивање и комбинација различитих медија и начин њихове примене на основу

дидактичких захтева ради савладавања процеса учења усмерених ка одређеном циљу

(Педагошки лексикон, 1996: 305).

4. НАСТАВА ПРИРОДЕ И ДРУШТВО У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ И

УНАПРЕЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

.

Неопходност за комплексним и неиздиференцираним упознавањем стварности

уочио је још Ј.А.Коменски, због чега је захтевао да се везано учи све оно што је у

природи међусобно повезано. С обзиром на то да дете млађег школског узраста

доживљава свет око себе као својеврсну целину и тек поступно, сазревањем и

организованим деловањем  уочава неке критеријуме по којима се појаве објективне

стварности могу међусобно повезати, груписати , систематизовати, потреба за оваквим

специфичним видом наставе је очигледна. Природа и друштво су две специфичне

дијалектичке целине које се међусобом  разликују и нераздвојно повезују да би се

допуниле. Природа је објективна стварност, а друштво је фактор мењања и

унапређивања животне средине. Ово је и  услов да  ученици разредне наставе схвате

мењање природе и напредовање друштва у узрочно-последичној вези.

4. 1. Програмска концепција васпитања и образовања за област заштите и

унапређивања животне средине у оквиру наставе Природе и друштво

Када је у питању основно образовање, анализа наставних планова и програма и

друге педагошке документације показује да је у програмској структури млађих разреда



110

основне школе област заштите и унапређивање животне средине посебно присутна у

циљевима, задацима (исходима) и садржајима наставног предмета Природе  и друштва

(Свет око нас, за први и други разред и Природа и друштво, за трећи и четврти разред).

То  је и сасвим разумљиво, јер у савременој школи Природа и друштво је најчешће

средишњи наставни предмет и чини темељ развијања многих особина које су предуслов

за откривање испреплетености и законитости појава и процеса у природи и друштву у

којем човек живи.

Настава Природе и друштва поседује потенцијал (а он се пре свега огледа у

природи садржаја; биолошких, географских, хемијских, физичких, историјских,

социолошких, психолошких) да буде снажно и значајно средство у промовисању

заштите и унапређивања животне средине и веома је важно искористити ту њену

предност у односу на остале предмет (Веиновић, 2007: 13). Овај наставни предмет се

директно надовезује на искуства и предзнања која деца имају о природи и свету око

њих и потребно је осмислити како их систематизовати, кориговати, усвајати,

примењивати. С обзиром на чињеницу да се ова настава реализује у прва четири

разреда, дакле на узрасту од седам до једанаест година, када се деца млађег школског

узраста у сусрету са новом, школском средином, интезивно развијају, обавеза наставе

Природе и друштва је да то искористи за стварање неопходних знања, ставова и

вредности о заштити и унапређивању животне средине.

Општи циљ наставног предмета Свет око нас је „да деца упознају себе, своје

окружење и развијају способности за одговоран живот у њему“, а наставног предмета

Природа и друштво је „упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и

развијање за одговоран живот у њему“.

Из наведених циљева аутор Веиновић, З. (2007: 74) указује на постојање следећих

еколошких елемената:

- појам „окружење“ подразумева и природно окружење или животну средину;

-формулација „да упознају своје окружење“ имплицира и упознавање основних

законитости које владају у природи, али проблем угрожености природе, њихових

узрока и последица као и метода њиховог решавања;

- „способност  за одговоран живот“ у окружењу, у овом контексту, подразумева

активно укључивање појединца (ученика) у акције заштите, обнове и унапређивања

животне средине, као и међугенерацијску одговорност.
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На основу постављеног општег циља ових предмета може се закључити да је он

имлицитно усмерен на развијање знања и разумевања, ставова и вредности, и

понашања из домена заштите и унапређивања животне средине.

Што се тиче задатака наставе Свет око нас и Природе и друштва, који

представљају конкретизацију постављених циљева, између наведених  су  и они који

спадају у домену заштите средине:

- систематизација, корекција, проширивање и повезивање искустава и знања са новим

знањима о природи;

- изграђивање основног научног погледа на свет, с тим што се омогућава ученицима да

уоче и схвате повезаност, зависност и условљеност развоја природе;

- развијање интересовања за изучавање природе, оспособљавање за посматрање и

истраживање појава у природи и за примену знања;

- развијање естетских осећања и љубави према природи и подстицање ученика на

чување, заштиту и унапређивање, природне, животне и радне околине (Службени

гласник Републике Србије, Просветни гласник бр.4, 5. октобар 2001. године).

У реформи школства из школске 2003/2004. године уведена је нова

формулација- циљеви и исходи образовања и наставе, при чему исходи представљају

дефинисана знања, умења, ставове и вредности које ученици треба да развијају током

образовања, односно након одређеног нивоа образовања и који су од значаја за његово

даље продуктивно учење. Исходи описују саме ученике:њихова знања, шта је оно што

могу или умеју да ураде под одређеним ситуацијама, чему треба да теже, какве ставове

испољавају према себи и другима итд. У погледу заштите животне средине они

представљају услов и оквир еколошког образовања и васпитања ученика, због чега су

они и били дефинисани у оквиру наставних предмета Свет око нас и Природа и

друштво. У школској 2004/2005, години, укидањем  исхода поново се враћају циљеви и

задаци, али суштина остаје иста.

Оно што програмски задаци и методике наставе појединих наставних предмета

па самим тим и Природе и друштва  не пружају то су стандарди за операционализацију

циљева и задатака за непосредно планирање рада на наставном часу. Неоспорно је да

што се тиче таквих стандарда, наша пракса углавном се везује за Блумову

таксономију, која је најпознатија и најчешће се помиње у стручној литератури.

Основни смисао Блумове таксономије је пре свега у конкретизацији наставних задатака

а крајњи циљ је да у складу са задацима, прецизније одреди наставне садржаје и
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организацију наставног рада. Из тога се изводи даља конкретизација наставних

садржаја, избор наставних средстава и помагала, утврђују се наставне методе, облици.

Када је реч о изради сличних таксономских класификарора  код нас, добар пример

је онај који је заснован на парадигми уравнотежења основних наставних делатности у

настави Природе и друштва који је приредила Кнежевић, Љ. (1995). Она је наставу

Природе и друштва приказала кроз  четвороструку делатност: усвајање, стицање,

општење (комуницирање) и изражавање,  и за сваку од тих димензија је формулисано

више примера непосредних, оперативних задатака из области васпитања и образовања

за заштиту и унапређивање животне средине (табела 2).

Табела 2. Таксономски  класификатор

1.0. УСВАЈАЊЕ

1.1. Познавањем-именовање
појединости, ствари;-Саопштавање

свакодневних догађаја и радњи;

-да ученик исприча случај загађивања
животне средине; да именује врсте биљака;
да саопшти шта би урадио када би се нашао
пред упозорењем “Не гази траву” и сл.

1.2. Поимањем-схватање ученог
емпиријским појмовима;-схватање
ученог теоријским одредбама и
појмовима

-да на апликатору разврста биљке по
одређеном критеријуму; да објасни
одређену појаву везану за равнотежу у
животној заједници (нпр.Шта се догађа
ако у акваријуму нема биљака?) и сл

1.3. Излагањем-усмено и писмено излагање
ученог својим речима;- потпуно
оригинално излагање

написати састав на тему”Како ја могу
заштитити природу” или “Како бих
обележио 5.јун Дан заштите животне
средине”

2.0. СТИЦАЊЕ

2.1. Упознавањем-извођењем простих
операција;- извођењем радњи из
свакодневног живота

-постављање хранилице за птице; уклањање
плаката, огласа, графита са зидова школе; и
сл.

2.2. Поимањем-решавање проблема
здраворазумским предпоставкама;
решавање проблема заснованих на
теоријским предпоставкама

-трагање за решењем проблема загађености
животне средине (утврђивање узрока
загађења и тд.). Буди организатор акције
“Уређења школског дворишта” и сл.

2.3. Увежбавањем-овладавање
умењима, вештинама и навикама;
примена

-сакупити и брати шумске плодове и
и семење; израда хербаријума; израда
календара природе

3.0.  ОПШТЕЊЕ/КОМУНИКАЦИЈА

3.1. Вредновањем-просуђивањем о туђим
поступцима; просуђивање о својим
поступцима;

-просуди да ли твоји другови загађују
животну средину; анализирај сопствено
понашање према кућним љубинцима;

3.2. Одлучивањем-прихватање или
не прихватање услова комуникација и
сарадње; истрајање у одлукама

-утврђивање правила понашања у шуми (не
бацати отпадке, не дирати гнезда, не палити
ватру…) и њихово поштовање увек и свуда

3.3. Самоодређивањем-одређивање
себе у односу на другог, колектив,
народ, домовину, еколошку средину;
изграђивање погледа на свет;

-упознавање делатности разних удружења
за заштиту животне средине. Еколошки
покрет, Покрет горана; Понашање у
складу са правилима тог удружења;

4.0.  ИЗРАЖАВАЊЕ
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4.1. Процењивањем-процењивање
духовних и естетских изражаја и
вредности; процењивање својих
изражаја и вредности

-Посета позоришним и филмским
представама са еколошким порукама;
припрема приредби на тему екологије;

4.2. Уживљавањем- уживљавање у
естетска и друга духовна изражавања;
самоуживање-уживљавање у своја
изражавања;

-моделовање животиња, плодова од глине,
пластелина; прављење макета и сл.

4.3. Самоизражавањем-
интерпретативна креација; -потпуно
самосталн креација у изражавању

-Написати састав на тему: Како замишљаш
планету Земљу у будућности? Како
смањити количину отпада? и сл.

Таксономски  класификатор на овакав начин дефинисан има следеће, за васпито-

образовну област заштите и унапређивање животне средине значајне, методичке

могућности као и предности:

а)  целовитост, истовременост и континуираност делатности и поступака

ако знамо да се област заштите и унапређивања животне средине, можда више него

остале васпитно образовне области, изражава целовитошћу, онда је нецелисходно

временско раздвајање поступака сазнавања, афекције и психомоторне активности;

б) развојност-тростепеност класификатора омогућава континуирани процес у

складу са захтевима развијајуће наставе;

в) слободан и креативан избор делатности и поступака у класификатору

омогућава избор и комбиновање делатности и поступака од стране учитеља (и ученика)

у настави (Гајић, 2005: 350-350).

Из овога изложеног можемо дакле, стандарде схватити као неопходан

методички оквир који учитељу омогућава да према својим дидактичко-методичким

могућностима и постојећим условима самостално комбинуја делатности и поступке.

Следећи оваква упутства и еколошки садржаји из заштите и унапређивања животне

средине могу добити на квалитет и тиме постати примењивији у практичном животу

ученика.

Савремени приступ проучавању у настави Природе и друштва у млађим

разредима основне школе укључује примену различитих стратегија поучавања

усмерених на ученика. Од  посебног је значаја научити децу како треба посматрати и

мислити, јер ученик не усваја само знање већ и начине и путеве како се знање усваја.

При томе посебну важност имају у настави Природе и друштва:

- метода практичних радова која од ученика захтева активност, развија

самосталност, а ученици стичу многе вештине као и нови квалитет знања,
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- метода демонстрације, показивања свега онога што ученици могу доживети

својим чулима

Из наведеног можемо закључити да настава Природе и друштва као процес

подразумева активну интеграцију ученика и природе, па отуда и реализација њених

програмских садржаја представља не само припрему за будуће научно схватање света

него и припрему за непосредни и свакодневни живот, хуманизовани однос према

природи и хармонизацији односа у корелацији „човек-природа“.

Наиме, на ученика ништа на може да делује интезивније од проучавања живота и

рада у породици, школи, месту и крају, од информација о биљном и животињском

свету, радовима људи у разна годишња доба, да не говоримо о посматрањима у

природи, раду у школској башти, зоокутку или на календару природе. То је само делић

могућности које пружају садржаји ове наставе, а исход је упознавање природе у

функцији активног односа детета према природи, да је чува, оплемењује и мења у

складу са хуманим и еколошким принципима и да у активном односу са природом

мења и себе тј. да стиче позитивне ставове и вредности у вези са животном средином.

У том процесу упознавања природе, заштите и унапређивање животне средине

је пут од природе ка настави природе и друштва и поново ка природи педагошки

исправан пут, а оваква настава је у функцији очувања и заштите животне средине.

Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета, јесте да усвајањем знања,

вештина и навика деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и креативне

способности, а истовремено спознају и граде мишљења и вредности средине у којој

одрастаји, као и шире друштвене заједнице.

Да би ученици млађих разреда основне школе разумели непосредно окружење и

заузели правилан став према њему неопходно је:

- омогућити стицање чулног искуства;

- омогућити ситуације у којима ученици могу да развијају различите облике

мишљења;

- подстицати и развијати координацију између чула и моторике;

- оспособити ученике за схватање разноврсних особина природних појава, живих

бића, средине и предмета и односа између њих;

- оспособити ученике за коришћење поступака за тачно опажање појава, процеса

и предмета у окружењу;
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- формирати код ученика слику предмета, појава и процеса која ће имати

функцију модела за препознавање;

- обезбедити услове за развој индивидуалног и личног искуства;

- оспособити ученике да изграђују систем самоконтроле у чулном опажању,

изражавању, спонтаном и циљаном учењу;

- формирати системе представа који се даље допуњују, дограђују, трансформишу

и омогућавају генерализацију и трансфер;

- омогућити ситуације у којима ученици могу да виде продукт својих активности,

да уживају у њему и да говоре о њему (Марковић и група аутора, 2000, преузето

од Ц.С. Педагогија, 3-08: 450)

Наставни предмети Свет око нас и Природа и друштво својим садржајима,

циљевима и задацима је у могућности да све наведене формулације у потпуности

конкретизује тј.операционализује и тиме да највећи допринос у еколошком васпитању

и образовању за заштиту и унапређивање животне средине ученика млађег школског

узраста.

4.2. Анализа заступљености садржаја из области заштите и унапређивања

животне средине у наставним програмима Свет око нас (први и други разред)

и Природа и друштво (трећи  и четврти разред)

Како би се објективно стекао увид у заступљеност садржаја из заштите и

унапређивања животне средине у настави Свет око нас/Природа и друштво,

анализирани су њихови програмски садржаји указујући истовремено и на предвиђене

васпитно-образовне циљеве, опште и оперативне задатке.

Свет око нас – први разред

Циљеви и задаци у наставном програму предмета Свет око нас за 1. разред који

су директно усмерени на развијање знања, разумевања и понашања из домена заштите

и унапређивања животне средине су:

-формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука;

-развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других;

-подстицање дечјих интересовања , питања и идеја у вези са појавама;
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процесима и ситуацијама у окружењу;

-подстицање уочавања узрочно-последичних веза, појава и процеса у природи;

-грађење ставова о вредности средине у којој одрастају као и ширег простора.

Анализом садржаја у првом разреду, у оквиру предмета Свет око нас (2 часа

недељно, 72 часа годишње) могу се уочити наставне јединице у оквиру којих се

ученицима што директно, што индиректно указује на заштиту животне средине а које

су распоређене по следећим наставним темама:

У првој наставној теми „Ја и други“ - кроз наставне јединице; Ко сам ја и

Слични и различити; ученик препознаје себе као природно и друштвено биће,

препознаје и уважава сличности и разлике међу појединцима, што је уједно и битан

предуслов за успостављање правилног односа према природи, друштву и окружењу;

У другој теми „Породица“ – Где и како живи породица; Како се понашамо у

породици; У породици бринемо о здрављу; ученици описујући своје непосредно

окружење, амбијент у коме живе, упознајући га, постепено би требало  да развијају

одговоран однос према себи, другима и природном окружењу;

У наставној теми „Школа“ – Како учимо у школи; Понашање у школи; У школи

бринемо о чистоћи и уредности простора; су садржаји који би требало да доприносе,

да ученици описују амбијент у којем уче, примењују правила комуникације и

понашања у групама којима припадају, чувају своје и заједничке ствари;

„У насељу“-се кроз садржаје у којима се описују различити послови у

различитим насељима, понашање у насељу, у саобраћају, опасности, како шаљемо и

примамо поруке, омогућује остваривање задатака у виду развијања одговорног односа

према себи, другима и непосредном окружењу ;

У оквиру теме „ Природа око нас“ изучавају се три подтеме : Жива природа

– Шта чини природу; Како изгледају биљке; Како изгледају животиње; Које делове

тела имају људи; Сличности и разлике између живих бића; су садржаји којима би

ученици препознали себе као природно биће, именовали биљке и животиње различитих

станишта из своје непосредне околине, развијали одговоран однос према њима као

другим живим бићима; Нежива природа - Шта је вода; Вода око нас; Ваздух;

Земљиште; Сунчева светлост и топлота; Како се понашамо према природи;

захваљујућу овим наставним јединицама ученику се указује на основна својства воде,

ваздуха и земљишта и њихов значај за целокупни живи свет. Истовремено би требао да

уочи значај сунчеве светлости и топлоте, да разликује живу и неживу природу на
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основу уочених својстава, као и позитивно опхођење према природи; Промене у

природи -анализирајући промене у природи које настају кроз различита годишња доба,

уочавају се једноставне узрочнопоследичне везе појава и процеса у окружењу, чиме се

развија одговоран однос према природи остварен пре свега лепотом и обиљем мириса ,

боја и звуцима која нам природа приређује сменом годишњих доба.

Свет око нас – други разред

Од циљева и задатака у наставном програму предмета Свет око нас за 2. разред

(2 часа недељно,72 часа годишње), који су у домену заштите и унапређивања животне

средине издвајамо:

- формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука

(првенствено усмерен на знања и разумевања);

- развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и

спремност за његово очување (усмерено на развијање ставова и вредности);

- подстицање уочавања узрочно-последичних веза, појава и процеса у природи;

- развијање социјалних вештина;

- прихватање основних људских вредности као критеријум понашања према

окружењу и другима.

С обзиром на то да се садржаји према моделу концентричних кругова, понављају

из разреда у разред, с тим што се у сваком следећем разреду (условно кругу) и

проширују и продубљују, чинећи спирално-узлазни модел распореда и обраде садржаја;

у другом разреду имамо сличне наставне теме у којима су инкорпорирани садржаји из

заштите животне средине али су крајњи исходи шири и дубљи у односу на први

разред.

Кроз наставне теме: Заједно са другима; Школа; Насеље; Сналажење у простору и

времену; Предмети око нас; остварују се следећи задаци: препознаје своје

способности и способности других, познаје основна дечија права и обавезе и извршава

их, уочава различите улоге група и појединаца из окружења; уме да се орјентише у

непосредном окружењу у односу на карактеристичне објекте, зна својства неких

материјала из окружења и њихов значај за људску делатност.

Изучавањем теме Природа око нас која обухвата живу природу  омогућује се

уочавање заједничких и посебних карактеристика живих бића, препознају се услови
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које човек обезбеђује гајеним биљкама и животињама, уочавају се последице

одговорног и неодговорног понашања према природном окружењу. У оквиру садржаја

о неживој природи уочавају се и описују појаве које настају загревањем воде и ваздуха,

препознају се последице кретања ваздуха и светлости, уочавају се узрочно-последичне

везе у природи, а истовремено се неке појаве у природи симулирају помоћу огледа.

Сви  ови наведени садржаји с којим се ученици другог разреда сусрећу, требало

би да омогуће развијање одговорног односа према окружењу као и интересовање и

спремност за његово очување, али и развијање одговорног односа према себи (из

непознатог разлога изостављено из циљева), јер брига о себи је услов да се појединац

брине и преузме одговорност за друге људе и животну средину (Веиновић, 2007: 87).

Природа и друштво- трећи разред

У циљевима и задацима наставе предмета Природе и друштва за 3. разред (2

часа недељно, 72 часа годишње), стоји:

- проширивање и развој система основних појмова из области природе и

друштва;

- проширивање знања о везама и узајамном деловању(интеракцији) унутар живе

и између живе и неживе природе;

- стицање знања о врстама и основним карактеристикама различитих станишта и

животних заједница, њиховим међусобним  утицајима и битним

улогама човека у њима;

- схватање и прихватање посебне улоге и одговорности човека у очувању

еколошке равнотеже (заштита и унапређивање животне средине) итд.;

- развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу;

- интегрисање научних и искуствених сазнања у систем појмова из области

природе и друштва.

И у трећем разреду у оквиру предмета Природа и друштво сусрећемо се са

садржајима који се односе на заштиту и унапређивања животне средине распоређени

по темама. Међу циљевима и задацима можемо уочити да су обухваћени и они

сегменти образовања који се односе на развијање знања, мишљења и вредности из

домена животне средине.
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У оквиру наставне теме „Природа у крају“ изучавају се наставни садржаји „Крај у

коме живимо“ са свим његовим карактеристикама, чиме се развијају основни појмови

о природном и друштвеном окружењу; „Природна станишта“на примерима шуме,

ливаде, река, бара и језера, значај њихов за човека и како се он односи према природи.

Овим садржајима код ученика се развијају способности запажања основних појава и

процеса у окружењу и уочававају њихову повезаност, препознају се и именују

различита станишта у непосредном окружењу, уочавају се различити услови и

разноврсност живих бића у различитим стаништима као и њихов суживот.

„Култивисана станишта“ кроз описивање њива, повртњака, воћњака и винограда,

паркова указује се на њихов значај за човека али и открива разлике које постоје између

њих и природних  станишта. У оквиру теме „Нежива природа“ уочавају се разлике и

сличности воде и других течности; понашање тела (материјала) у води, промене при

загревању и хлађењу течности, основне карактеристике течности, кружење воде у

природи и значај тог циклуса за  целокупни живи свет; ваздух, промене које настају при

загревању и хлађењу ваздуха, значај ваздуха за живи свет са посебним освртом на

штетност његовог загађивања; својства земљишта и његов значај; веза живе и неживе

природе и улога човека у очувању природне равнотеже.

У осталим темама: Сналажење у простору и времену; С другима у истом

крају; Истражујемо материју и материјале; Предмети око нас; Кретање око нас,

еколошки елементи се огледају у развијању основних појмова о природном и

друштвеном окружењу и повезивање тих појмова као и у форморању одговорног

односа ученика према себи, окружењу и културном наслеђу. Дакле можемо уочити да

је и овде, као и у наставним предметима Свет око нас за први и други разред, највећи

број садржаја предвиђен за значај живих бића и елемената неживе природе, њиховом

међусобном повезаношћу и за биодиверзитет, са акцентом на међусобну повезаност и

утицаје човека и окружења.

Природа и друштво- четврти разред

Од једанаест циљева и задатака у наставном програму предмета Природа и

друштво за 4. разред, они који су највише усмерени на развијање знања и разумевања,

ставова и вредности, и понашања из домена заштите и унапређивања животне средине

јесу:
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- развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука;

- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу;

- развијање способности, запажања основних материјала, објеката, појава и

процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;

- развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу;

- увиђања значаја заштите животне средине-вредносни ставови;

- развијање еколошке свести и здравог начина живота;

- развијање умења, вештина, навика и ставова из екологије и здравља.

У четвртом разреду, садржаји који се односе на заштиту и унапређивање животне

средине у оквиру обједињеног предмета Природа и друштво (2 часа недељно,72 часа

годишње), распоређени по наставним темама су следећи:

„ Сусрет са природом“ је наставна тема у  оквиру које се изучавају наставне

јединице: Биљни и животињски свет у Србији; Ретке и угрожене врсте; Обнова и

заштита животних заједница; Природне појаве и прилагођававање; Човек део

природе-свесно и друштвено биће; Груписање живог света на основу сличности и

разлика; Одговоран однос према себи и другима; Основа здравог живљења; Све ове

наведене наставне јединице у многоме доприносе обогаћивању сазнајних сфера у

оквиру васпитања и образовања ученика за заштиту и унапређивање животне средине,

јер указују на значај живих бића и елемената неживе природе, на њихову међусобну

повезаност, биодиверзитет, а истовремено се указује на проблеме који се јављају у

животној средини као и на методе њиховог решавања. Брига о себи укључује и здрав

начин живота  што условљава квалитетнији и природнији стил живљења.

„Рад, енергија, производња и потрошња“ – Рад-свесна активност човека;

Природна богатства и њихово коришћење (ресурси, процеси производње, прерада

природних сировина); Извори енергије–сунце, ваздух, вода; Извори енергије-угаљ,

нафта, гас-необновљиви извори енергије, заштита животне средине; Недовољно

искоришћени и еколошки извори енергије; Прерада воде и добијање здраве хране; Све су

то теме којим се обогаћује дечје сазнање о значају природних ресурса; о проблемима

који проистичу из неконтролисане потрошње њихових ограничених количина, као и

последице по опстанак живих бића; потреба за алтернативним изворима енергије;

прљава и чиста индустрија; загађеност хране и здрава исхрана; рециклажа и одрживо

коришћење природе. У вези са тим је и  указивање на значај уравнотеженог живљења

с природом.
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У тематској целини „Србија данас“-изучавају се наставне јединице:

Делатности људи у различитим крајевима Србије (равничарским, котлинским, брдско-

планинским; селу и граду); Природна богатства Србије; Клима; Биљни и животињски

свет и услови за њихово гајење; Национални паркови као место заштите и очувања

разноврсности биљног и животињског света; које у потпуности указују на могућност

еколошког сагледавања и развијања знања, ставова и вредности из области заштите и

унапређивања животне средине.

У односу на наставне предмете из предходних разреда (Свет око нас за први и

други разред и Природа и друштво за трећи разред), евидентно је више садржаја у вези

са проблемима и методама решавања проблема у животној средини, истиче се важност

сагледавања улоге човека у заштити и обнављању живог света; тим у вези и значај

националних паркова у одржавању еколошке равнотеже, као и значај рационалног

коришћења природних ресурса наспрам неконтролисане потрошње (рециклажа,

штедња воде, хране и енергије, употреба обновљивих извора енергије и слично); утицај

климатских промена на жива бића и потреба за озбиљније сагледавање фактора који

доприносе томе. У првом и другом разреду, кроз предмет Свет око нас,  заштита и

унапређивање животне средине изражава се пре свега у ставовима: „имати одговоран

однос према биљкама и животињама“, као и „чувати и уређивати животни простор”.

Предмет Природа и друштво у трећем и четвртом разреду, има дубљи циљ да развија

еколошку свест у смислу развијања одговорног односа према себи, окружењу и

културном наслеђу, и теоријски гледано овако реформисани програми у односу на

предходне, покривају потребе еколошког образовања и васпитања за заштиту и

унапређивање животне средине али не и у довољној мери. То се види и према

предвиђеним активностима ученика (посматрање, процењивање, праћење, сакупљање,

играње) које су више усмерене на познавање, дакле теорију, а мање на заштиту и

чување природе,  односно, на практичну примену усвојеног градива.

4.3. Заступљеност садржаја из области заштите и унапређивања животне средине

у уџбеницима Свет око нас и Природа и друштво

Основна и најважнија функција уџбеника је да допринесе остваривању задатака

наставе и циља васпитања а уједно и својеврсно наставно средство које је највише

„уткано“ у наставни програм. К. Д. Ушински је сматрао да је прерада научних система
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у педагошке најважнији показатељ квалитета школских уџбеника и да су „научно и

педагошко излагање науке две различите ствари “, где је педагошка прерада науке

обавезан услов успешног и плодотворног образовања младих генерација (преузето од

Зујева, 1988: 54-55). Уџбеник садржи прерађене, трансформисане основе знања и

обично прати садржај наставних планова и програма. До недавно, доминантан монопол

над уџбеницима који је знатно сужавао могућност коришћења различитих извора,

замењен је појавом многобрајних издавачких кућа а самим тим и разноврсних и

квалитетних уџбеника што омогућава избор и широку лепезу комбинација.

Сваки уџбеник треба да задовољи стручно-научне и дидактичко-методичке

критеријуме а то се успева правилно одабраним  дидактичким деловима као што су:

припрема за рад, питања, задаци, вежбе, графичка и илустративна решења, примери из

живота и сл.што би ученика требало да подстакне на самостално истраживање. Јер у

реализацији ових  критеријума како каже Зујев Д. (1988: 55): „у вештини да се

ученицима изложи садржај конкретног предмета у лако усвојивом облику,

занимљивом, разумљивом  и блиском ученику, умногоме се испољава висок степен не

само научне ерудиције аутора уџбеника већ и његовог талента популаризатора и

педагога, као и вештина да „види предмет“ учениковим очима “.  Због тога нова

функција савременог уџбеника треба да омогући остваривање следећих задатака:

- да изазива и негује сазнајну радозналост ученика;

- да формира позитиван став и пријатан емотиван однос према доживотном

(само) образовању;

- да оспособљава ученике за учење учења садржаја одређеног наставног

предмета или подручја;

.- да позитивно усмерава развој навика и техника самосталног, тандемског и

тимског рада;

- да изазива и подражава учење путем решавања проблема и открића;

- да ангажује ученике у мисаоној, критички промишљеној и креативној

делатности;

- да подстиче, охрабрује и подражава осамостављивање ученика у образовном

процесу (Илић, 1999: 165).

Уџбеници Свет  око нас за први и други разред и Природа и друштво за трећи и

четврти су углавном  конципирани као савремени радни уџбеници, што претпоставља

активирање ученика помоћу различитих налога у процесу учења. Циљ је да се ученици
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поступно навикавају на активности без којих учење и долажење до знања нису могућа,

поготову учење с разумевањем чији је резултат применљиво знање.

Оваква  концепција радног уџбеника се може сматрати адекватним, с обзиром на

узраст ученика за који је карактеристично да се постепено са спонтаног сазнавања

прелази на намерно учење, као и то да је разноврсно дететово ангажовање добар

ослонац за стицање и развој  знања. У оквиру ових предмета многи издавачи су отишли

корак даље тако што су развили уџбеничке комплете чиме су желели да изађу у сусрет

потреби деце да се даље баве садржајима и проблемима у циљу бољег овладавања а

који су обрађивани у уџбенику, а уједно,  добија се и ослонац за самоевалуацију.

У обликовању уџбеника Свет око нас и Природа и друштво, чији се садржај

гради из више научних дисциплина,  у коме су инкорпорирани садржаји из области

природних, тако и из области друштвено-хуманистичких наука одабраних према

Наставном плану и програму, неопходно је на одговарајући начин а примерно узрасту

ученика, изложити и организовати те садржаје. Што се тиче заступљености и начина

презентовања садржаја из заштите и унапређивања животне средине можемо генерално

бити задовољни с обзиром на то да су исти пре реформе школства били јако мало

заступљени, па самим тим ово је помак али не и довољан. Садржај наставног предмета

Природа и друштва  због своје разноликости и динамичности би требао да задовољи

одређене захтеве које би уџбеник требао да поседује:

- да буде што интерактивнији (да упућује и на друге изворе сазнања);

- да буде што универзалнији (да дете увиди да постоје универзалне вредности

заједничке за цео свет нпр.питање екологије и опстанка човека);

- да буде што личнији (да дете третира као део заједнице, али и као личност

са личним идентитетом);

- да буде разноликији;

- да буде што толерантији.

Задаци васпитања и образовања за заштиту и унапређивање животне средине

остварују се путем програмских садржаја предмета Свет око нас (I и II разред),

односно предмета Природа и друштво (III и IVразред), захваљујући и спиралном

курикулуму, где се у уџбеницима из разреда у разред продубљује, реинтерпретира,

систематизује и постапено проширују системи  еколошких појмова у складу с

развојним могућностима ученика, полазећи од простијег, лакшег, ближег ка

сложенијим и тежим. Илустрације које су интегрални део сваког савременог уџбеника
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од посебног су значаја за млађе разреде основне школе, јер доприносе обогаћивању и

разради текста, у функцији су очигледнијег и прегледнијег показивања својстава и

појава у природи, што мотивише ученике за учење. У свим анализираним уџбеницима

значајно су заступљене  илустрације и у оквиру тема које су еколошки мотивисане, што

значајно доприносе лакшем усвајању предвиђених садржаја. Добре илустрације имају

велики значај у ситуацијама када ученицима треба да се дочарају природне појаве и

процеси који трају у времену и процесу. Међутим, не сме се допустити да се у

приказивању еколошких садржаја у већој мери ослања на анализирање понуђених

илустрација, тиме свакако се доприноси развијању способности понашања ученика, али

не доприносе битније подстицају њихове радозналости и развијању интересовању за

природне појаве. На основу анализе уџбеника већине издавача, од стране аутора

Бригите Петров и Владимира Миљковића (2004), установљено је да је простор који је

намењен природним наукама, у оквиру  неких уџбеника, сразмерно мали у односу на

остале области, упркос томе што је изучавању те групе природних наука у Плану и

програму дато много више. Тако је  према Програму  у првом разреду заступљеност

61%, у другом  разреду 58%,  у трећем 73%, док је у четвртом разреду тај проценат

мањи, с обзиром на то да је с реформом школе дошло до интеграције два,  до тада

постојећа предмета,  Познавање природе и Познавање друштва, у јединствени предмет

Природа и друштво, и тиме умањили могућност за већу инкорпорираност природних

садржаја. Због овакве процентуалне разноликости међу уџбеницима када се ради о

природним садржајима, па самим тим и еколошким,  веома је битно одабрати онај

уџбеник који ће пружити ученицима највише могућности за савлађивање градива које

ће бити примењиво и у заштити и унапређивању животне средине. Неоспорно да

активу учитеља у одабиру адекватног  уџбеника, па самим тим и одговорност, припада

примарна улога. Исти аутори указују и на то, да делове  уџбеника који обрађују

садржаје из природних наука не пишу увек стручњаци за те науке, и због те

нестручности дешава се  да се неки појмови погрешно интерпретирају, и самим тим

као такви и од стране ученика усвоје, уколико учитељи благовремено не одреагују на

такве појаве. Професиналност и стручност учитеља несумљиво и  ту долази до

изражаја, али се у будуће мора инсистирати на ауторе који ће добро познавати дату

проблематику и тиме градиво лакше и разумљивије приближити ученицима. Уколико

ученици, поготово млађег школског узраста, усвоје погрешне појмове уопште, па и
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еколошке, онда је њих касније веома тешко исправити, јер готово је боље не рећи

ништа, него на почетку рећи погрешно.

Што се тиче еколошких појмова, мало је уџбеника где су они коректно

интерпретирани. Наиме постоје пропусти у приказу неких за екологију битних

појмова,   у уџбеницима за први и други разред, као што су следећи примери: При

објашњавању значаја воде или ваздуха врши се замена тезе, где се објашњава да је

„ваздух живим бићима потребан за дисање а вода за пиће, па су зато неопходни за

живот “. Суштина је у томе да ваздух није потребан за дисање, односно вода за пиће,

већ су потребни за одржавање живота организма у животу, односно за обављање

основних животних процеса, па зато ваздух морамо стално да удишемо односно воду

да пијемо. Када је вода у питање, без изузетка се поистовећује животна потреба за

водом са оном за шта је људи користе у домаћинству. Врло често се користи да „човек

загађује услове живота“, наиме они се не могу загадити, јер се загади само околина

(вода, ваздух, земљиште). Човек својим активностима свакако делује тако да загађује

своју околину и тиме мења карактеристике земљишта, воде или ваздуха, односно мења

услове живота, али се не помињу начини на које  сами ученици и њихови родитељи

могу да их загаде. Веома мало се говори и о последицама  различитих облика

загађивања па се поставља питање како очекивати од ученика да схвате озбиљност

проблема у животној средини и њихових последица, или да сазнају како и они својим

начином живота, доприносе погоршању истих. Када је загађеност неживе природе у

питању, логично је да се ученицима овог узраста предлажи и начини на које они сами

могу да учествују у акцијама заштите и унапређивања животне средине.

Пропуста има и када се говори о адаптацији организама на поједине услове

животног станишта, где се углавном не дају одлике врста, на основу којих се може

видети у чему се састоји њихова адаптација на постојеће услове (у шуми, на ливади, у

води ...), већ се само набрајају врсте са одређеним особинама без икаквог објашњења

због чега је то тако и шта је условило да се те врсте адаптирају на постојеће услове

датог станишта (уџбеник за трећи разред).  Погрешно је и то што се као примери како

биљних, тако и животињских врста описују и оне које не живе у стаништима која се

приказују или нису за њега карактеристични. Један од важних сегмената сваког

уџбеника, па самим тим и ових је узајамно повезивање појмова, формирање мреже

знања, јер неповезани појмови су само изолована острвца знања која се тешко разумеју

и лако заборављају. Исто, тако откривање сличног у различитоме  јесте срце процеса,
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јер само описивање феномена је први корак, али без другог корака који води ка трагању

за сличним у различитим  нема научног мишљења. Уколико би ово правило било

примењено и када се ради о садржајима из заштите и унапређивања животне средине

имали би јаснију слику о узрочно-последичном односу између човека и природе и

осталих живих бића. Еколошка целовитост природе, огледа се кроз вишеструке везе

између живе и неживе природе, унутар живе природе, а кроз јединство природе и

човека посматра се значај сваког проучаваног природног компонента у животу људи,

анализира се негативни и позитивни утицај човека на све те компоненте. Нажалост,

већина уџбеника не уважава ово правило, јер и у  самом наставном  програму  има

премало указивања на овакве облике повезивања. Да не би и даље долазило да

непрецизних и погрешних констатација, овакви пропусти се морају благовремено

изменити у свим областима, па и у програмском сегменту који се односи на загађивање

и заштиту животне средине.

Наставни предмет „Свет око нас” у првом разреду најдиректније обрађује

материју животне средине. У свим анализираним уџбеницима првог разреда полази се

од дететовог спонтаног искуства и животних знања. Циљ предмета у првом разреду

јесте да деца упознају своје окружење и развијају способност за одговоран живот у

њему. Исходи који показују степен усвојености програма усмерени су на елементарна

знања о средини, разликовање живе од неживе природе, именовање биљака и животиња

у својој непосредној околини, на упознавање карактеристика људске делатности.

Циљеви и задаци предмета ”Свет око нас“ у другом разреду јесте подстицање дечијих

интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама и ситуацијама у окружењу у

складу са њиховим когнитивно развијеним способностима. Развијање одговорног

односа према окружењу и интересовања и спремност за његово очување. Исходи који

ће се остварити по завршетку другог разреда усмерена су на проширење и

продубљивање знања о различитим занимањима људи из непосредног окружења, да

разликују сеоска и градска насеља, да зна да се сналази у свом насељу и околини, да зна

шта чини околину, као и на изграђивање индивидуалних способности потребних

одржању.

Задаци у уџбеницима су тако формулисани да не траже од ученика само

фактографска знања, већ нуде могућност и за примену тих знања у свакодневним

животним ситуацијама. Садржаји  који су везани за дечја права су интегрисана са

осталим садржајима, чиме се ученици подстичу да своја права сагледавају  у
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различитим реалним животним околностима и развијају на аутентичан начин њихов

одговоран однос према себи,  другима и свом окружењу. Овај предмет (Свет око нас,

први и други разред), заступљен са око 9% годишње наставе има пре свега

информативан и практичан карактер. Заштита животне средине изражава се у

ставовима: „имати одговоран однос према биљкама и животињама” и „чувати и

уређивати животни простор”.

Предмет Природа и друштво у трећем разреду пружа проширена знања о

природи и друштву, развија радозналост, интересовања и способност за активно

упознавање окружења; способност запажања основних својстава објекта, појава и

процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; оспособљавање за сналажење у

простору и времену; развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном

наслеђу. Садржаји програма предмета Природа и друштво у четвртом разреду

структуриран је у пет тематских целина усмерених на реализацију постављених циљева

и задатака. Програм обухвата као и у предходним разредима однос природа-човек-

друштво (моја домовина део света, сусрет с природом, истражујемо природне појаве,

рад енергија, производња и потрошња), што нам указује на постојање еколошких

елемената, али то само донекле покрива потребе еколошког образовања и заштите

животне средине. То се види и према предвиђеним активностима ученика  која су више

усмерена на упознавање, а мање на заштиту и чување околине.

Са педагошког и дидактичко-методичког аспекта посматрано, анализа циљева и

исхода и програмских садржаја предмета Природа и друштво односно предвиђених

„еколошких“ тема упућује на закључак, да и поред присутних тема које се односе на

заштиту и очување животне средине, глобално посматрано можемо говорити о

недовољној и неадекватној заступљености. Предвиђене наставне програме требало би

да  у потпуности прате садржаји уџбеника, јер тако и могу остварити своју пуну

афирмацију у наставној пракси,  супротно, губе свој смисао и значај. Ако ученик кроз

градиво изложено у уџбенику треба да схвати значај екологије и резвије свест за

очување животне средине, уочи узрочно-последичне везе у природи и развија критичко

и креативно мишљење, онда му ови уџбеници то делимично омогућавају. Треба истаћи

да дати уџбеници несмеју да се односе само на „усредсређеног  ученика“ већ они

морају бити тако конципирани да дозвољавају диференцирање, индивидуални приступ,

који остварују услове за развитак способности, склоности и интересе код сваког

ученика. Како су у питању садржаји из заштите животне средине неопходно је убацити
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и већи број огледа и задатака за истраживање у природи, јер када су у питању трајност

и квалитет сазнања, ниједно питање који захтева искључиво мисаону анализу неке

природне појаве, не може да замени оглед и  друге облике истраживања. За многе

садржаје је могуће препоручити да се обраде кроз амбијенталну наставу, то јест ван

учионице, у средини која је адекватна за поједине наставне садржаје, чиме се стичу

знања на начин који им је интересантнији па самим тим и трајнија. При  организовању

и праћењу појава и промена у природи, треба , понекад посећивати и иста одређена

места, и од локалитета најважније је обићи: парк, шуму, врт, ливаду и слично, како би

ученици на истим објектима боље и систематичније пратили, уочавали, бележили и

закључивали о насталим променама у разним годишњим добима.

Учење у настави Природе и друштва заснива се на истраживању и откривању,

односно на искуственом учењу. Нити једна учионица, ма како она добро била

опремљена, и нити један уџбеник не могу заменити одлазак у природу. Излазак ученика

у природу, и обрада или утврђивање неких еколошких садржаја на терену је веома

значајан вид рада и он се мора добро припремити и организовати да се извођење

ученика не би свело на необавезан излет. Поред колективних излазака, потребно је

упућивати ученике и на индивидуално посматрање и закључивање, сходно њиховим

персоналним интересовањима, чиме се изоштравају њихове перцепције и уочавања

промена у околини као и у разумевању веза између природног окружења и људских

активности. Настава Природе и друштва као процес подразумева активну интеграцију

ученика и остварује се методом  „укључи ме“ којом ученици могу више научити јер

активно учествују у процесу учења. Посматрањем природних појава у непосредној

стварности подстичемо ученике на размишљање и закључивање о њима као и важности

суживота људи и природе. Указује се на важност заштите и унапређивања природе и

активно укључује ученике у конкретне акције. Оваквим приступом учења до изражаја

долази креативност и самосталност ученика који своју еколошку свест развијају у

непосредној околини с циљем глобалног очувања природе. Сви наведени аспекти

уџбеника веома су важни предуслови успешне реализације циљева и задатака

образовања за заштиту и унапређивање животне средине и због тога је неопходно

извршити потребне корекције, како би се потенцијал овог наставног предмета што

боље искористио у  промоцију здравог стила живота.
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4.4. Неке од могућности активнијег усвајања садржаја из области заштите и

унапређивање животне средине у настави Природе и друштва

На основу наведене анализе можемо рећи да су садржаји из заштите и

унапређивања животне средине у постојећим наставним програмима Свет око нас (први

и други разред), и Природа и друштво (трећи и четврти), у односу на пререформисаних,

знатно заступљенији у складу са постојећим условима, али да их треба конкретизовати

и продубити кроз различите облике  делатности чиме би се обезбедили квалитетнији

путеви усвајања од стране сваког ученика. Општи  облици школске организације

активности ученика су пре свега колективни, групни, рад у паровима, индивидуални

вид активност, при чему школски разред иступа као јединствени тим уједињен општим

циљем овладавања садржајем образовања (у овом случају еколошких), уносећи лични

допринос у његово постизање, где се сваки ученик развија уз помоћ других као

стваралачка индивидуалност (Вербацкиј, Јермакова, 2006: 664). Могућност да се

оствари оваква наставна ситуација, развијајући такву образовну средину која ће

стимулисати свестрани развој ученика може се и те како спровести у оквиру наставе

природе и друштва, пре свега због специфичности којим се одликује њен програм.

Садржаји из заштите и унапређивања животне средине нам у великој мери

омогућују да ученике промишљено усмеравамо посматрању и истраживању и то путем

различитих активности сходно њиховим узрасним карактеристикама. Увођењем већег

броја практичних образовних садржаја (посете појединим екосистемима и њихово

упознавање на лицу места, посете заштићеним природним просторима као и изворима

загађивања у локалној средини), где би се деца на лицу места упознала са постојећим

еколошким проблемима, знатно више би утицала на усвајање квалитетнијег  па самим

тим и примењивијем знању ученика. Њиховим укључивањем у разноврсне практичне

акције на заштити и унапређивању животне средине треба почети још у најранијем

узрасту, јер активно-личним приступом проблему постижу се најбољи резултати.

Полазећи од тога да је веома важно да еколошко васпитање садржи у свом

оквиру и бригу о самом окружењу где ученици живе, неопходно је да се са децом

спроводи чување и унапређивање природе кроз изучавања конкретних еколошких

услова краја. Деца у току истраживања и учења наилазе на различите проблемске

ситуације, при чему је важно сазнање како они размишљају о тим проблемима. Учитељ

при томе учи заједно са децом, користи подстицајна питања као пут до бољег
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разумевања ученика, утврђује њихов ниво знања, користећи их као смернице за даљи

рад. При томе је веома важно и документовати сва њихова запажања и мерења кроз

различите плакате, цртеже, фотографије, како би их могли сами користити и тиме

имали увид у своје знање. У складу са овим је и оправдано гледиште Дјуа који указује

да је „свако мишљење истраживање, а свако истраживање лично постигнуће онога ко га

спроводи, чак и онда када је оно што се тражи већ познато одраслима“ (Ђорђевић, 1990:

237).

Оваквим  облицима рада ученици тако излазе из свакодневне школске рутине,

баве се динамичним активностима у решавању конкретних, видљивих проблема

њихове околине и такви садржаји нису пасивни него поспешују учење. За такво

непосредно проучавање могу да послуже и многе теме као што су; Насеље; Природа

око нас; Крај у коме живимо; Сусрет с природом и сличне области. Јер како каже

Конфучије „не постоји ништа очигледније од оног што не може очима да се види и

ништа опипљивије од онога што не може чулима да се осети“ (Шушњић, 2007: 18). Ту,

на ученицима доступном нивоу, се посматра веза између неживе и живе природе,

између разних делова живе природе (биљке, животиње), између природе и човека. Кроз

спознају датих веза и односа ученици изучавају оклолину и у томе им, такође помажу

еколошке везе. Постојано инсистирање учитеља на откривању еколошких веза значајно

ће утицати на повећану мотивисаност ученика за предмет а уједно и на развитак

логичког мишљења, памћења, маште, говора.

Подстицај мотивације за  еколошке садржаје први је корак у постизању

образовних и васпитних циљева, јер како каже Јенсен, Е. (2003: 192), „Да бисте у

ученику постигли стање мотивације, пробудите им знатижељу, понудите им изазовне

активности и створите очекивања или чак збрку. Када је ученик мотивисан, спреман је

примити податке или информације које ће, када се повежу с другим релевантним

асоцијацијама, створити значење и обликовати оно што се зове учење“. Управо зато,

учење из уџбеника на настави организованој у учионици, своди се углавном на знање

које је потребно за добру оцену, али није примењиво.

Конкретизација садржаја из заштите и унапређивања животне средине односи се

пре свега на непрекидном указавању и откривању везе између човека и природе. Човек,

посматран као део природе битише унутар ње и неодвојив је од ње, у вишеструкој  је

вези и улози коју природа игра у његовом материјалном  и духовном животу. Заједно са

тим везе се појављују и у супротном деловању човека на природу које може бити
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позитивно (заштита природе), и негативно (загађење ваздуха, воде, земљишта,

уништавања биљака, животиња и тд). Само они који знају да постоје нераскидиве везе

које су успостављене између живих бића, упознати су да је закон бумеранга један од

закона који у природи важи. Због тога тема еколошких веза би требало да буде обавезна

како на часовима обраде тако и на часовима обнављања или утврђивања  наставних

садржаја. Јер упознавање света око нас је процес, због чега је једна од многобројних

улога учитеља подржати и подстицати дечји интерес за учење и истраживање.

Теоријска основа еколошког васпитања за заштиту и унапређивање животне

средине заснована је на реализацији задатака кроз праксу, васпитање и развој. Као што

је познато, васпитање је тесно повезано са праксом, и због тога васпитање базирано на

откривању конкретних еколошких веза, помаже ученицима да усвоје правила и норме

понашања у природи, и то не само кроз речи и исказе већ да то буду смисаона убеђења

сваког ученика. Према аутору Андевски, М. (2002: 63), ученици имају у себи самима

машту, фантазију и интуицију да постављају питања о повезаностима, условљеностима

и међусобним релацијама и радије они трагају за смислом, него што желе да га

произведу.

Повезаност  двеју страна, еколошког с једне, и познавања природе с друге стране

се према аутору Сосновскаја Е. Б. (2005), остварује организацијом различитих видова

активности ученика и то пре свега: сазнајних, вредносно-орјентационих,

комуникативних, уметничко-естетских, радних тј, у њиховој свеобухватности.

При томе, вредносно-орјентациона активност усмерена је на упознавање

ученика са вишестраним значајима природе и на неопходност очувања и побољшања

животне средине; сазнајна активност усмерена је на усвајање ових или оних знања

ученика у процесу комуникације са учитељем, чиме се омогућује ефектнији рад на

њиховом  еколошком упознавању; комуникациона делатност подразумева активност

самих ученика, што се види на пример, код спремања саопштења и њиховог говора у

разреду, код колективног планирања и анализе резултата практичних дела за очување

природе; уметничко-естетска активност се састоји у опажању естетских својстава

природних објеката и дела уметности (ликовне, музичке, књижевне, архитектуре), при

чему се стварају разнолике форме ученика: цртежи, плакати, састави посвећени

природи, учествовање у спремању представа еколошког садржаја, прављење ситних

предмета од природних материјала и др. (Сосноваскаја, 2003: 30).
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Знања која би се на овакав начин стицала на часовима наставних предмета Свет

око нас и Природа и друштво, утицала би и на усвајање норме и правила еколошког

понашања у природи која ће бити схваћена и осмишљена убеђењима сваког ученика o

уникатности и вредности природе. Јер поменути садржаји отварају могућност, али и

обавезу да се на адекватним сазнањима код ученика гради хуманији и одговорнији

однос према окружењу, као и спремност за учешћем у одређеним акцијама за заштиту,

обнову и унапређивању  животне средине. У настави оријентисаној на деловању

ученици  постају активнији, радозналнији и креативнији, а у односу према другима

отворенији, толерантнији, кооперативнији, што је и циљ сваке савремене школе и

образовања.

Циљеви наставе Природе и друштва су дакле осим квалитетног образовања и

усвајања трајног знања, развијање способности ученика за активно коришћење

стеченог знања, а то је могуће само ако је оно последица властитог опажања и

размишљања, због чега учење мора имати карактер проналажења и откривања.Због

тога, како каже Милат, Ј. (2005: 43), „сврха школовања није стицање знања, вештина,

навика, ставова, интереса...ради њих самих, него ради развијања-стицања способности

њихово практично коришћење, јер још  се нико и никада није и неће оспособити за

практично извођење било којег конкретног рада само на основу знања, већ само на

основи конкретног рада“. Правилан избор и примена оних метода које омогућавају већу

очигледност, практичност и непосредност чине само неки од предуслова савремене

организације наставе природе и друштва која треба да развија, подстиче развој и богати

искуство ученика. Стога су најпримеренији облици рада, управо пројекти који се

односе на свакодневне садржаје из околине како би ученици могли применити  своја

знања, јер неоправдано је ученицима говорити о важности очувања природе, а не

користити непосредну стварност као основни извор знања. Стога  примарни задатак

модерне наставе јесте стицање базичних знања која су трајна и употребљива и изван

школе, јер треба учити за живот а не за школу (Vitae, non scholae discimus).

Садржаје и активности из заштите и унапређивања животне средине у оквиру

наставе Природе и друштва треба стално иновирати и актуелизовати у складу са новим

научним сазнањима из домена екологије, као и новонасталим значајним променама у

локалном и глобалном окружењу. Неоспорна је и чињеница да се у савременој школи

од учитеља не очекује само да успешно реализује наставне садржаје већ и да ствара
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одговарајуће услове како би ученицима омогућио да разноврсним путевима долазе до

формирања појмова и сопствених схватања о свом окружењу.

5. ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА

Иако су интелектуални корени образовања за заштиту и унапређивања животне

средине врло стари, у концепцијско квалитативном смислу ово образовање се развија

интезивно тек у последњих тридесетак година. На основу теоријских и емпиријских

истраживања ствара се мисао, концепција која на почетку 21. века добија посебно

значење, с обзиром да се ово образовање посматра као општељудско добро у свим

земљама и свим друштвеним системима. Подручје васпитања и образовања младих за

заштиту и унапређивања животне средине у досадашњој педагошкој теорији и пракси

није имало адекватни теоријски и емпиријски третман, због чега је број студија које

третирају ову проблематику како у светској тако и у нашој педагошкој литератури

мали. Наравно, постоји велики број расправа и радова који се односе углавном на

поједине делове или поједине аспекте ове проблематике.

Неки подаци показују да је до сада у педагошкој, психолошкој и социолошкој

периодици, зборницима радова са симпозијума, саветовања и конференција на српском

језичком подручју објављено око две хиљаде библиографских јединица, међу којима су

и радови са емпиријским истраживањима која су остварена тек у последњој декади XX.

века (Кундачина, 2004). Кундачина, је своја истраживања усмеревао на испитивање

васпитно-образовних чинилаца (наставник, разредна заједница, организација наставе,

ваншколске активности, уџбеници као наставно средство), на развој еколошке свести

(знање, ставови, информисаност, спремност за ангажовањем у заштити и унапређивању

животне средине). Поједина истраживања показују да на квалитет усвојених знања о

заштити животне средине утиче избор наставних метода. Ждерић, М. (1986), је указао

својим истраживањем да се највећи  степен усвојеног еколошког знања постиже онда

када се наставни садржаји обрађују на терену, а вежбе и понављање градива у

учионици, док ако се ти процеси одвијају обрнутим редом степен усвојености знања је

мањи. Резултати истраживања Милојевић, В. (2005), показали су да примена

интерактивних метода наставе које се базирају на личном искуству ученика са
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непосредном околином више доприноси развоју еколошке свести ученика од примене

традиционалних метода .

У погледу заступљености садржаја из заштите животне средине К.Пауновић

(1985), у свом истраживању долази до закључка да на основу програмских садржаја

ученици у основној школи не стичу континуирано образовање из ове области, да ови

садржаји нису довољно заступљени и да се предвиђеним циљевима и задацима не могу

целовито остварити развој еколошке свести ученика. В.Узелац (1991), је проучавањем

уџбеника установила да су они у еколошко-васпитном погледу недовољно усклађени са

програмима васпитно-образовног рада и да су садржаји у њима недовољни и

нефункционални, што се огледа у томе да су уџбеници више усмерени ка преношењу

знања него на прихватању еколошких ставова и вредности. Анализу еколошке

осмишљености наставних програма, као и уџбенике за млађе разреде основне школе,

извршила је В. Матановић, и утврдила да у њима недостаје еколошка компонента која

би ученика усмеравала ка еколошко пожељном понашању. Установљено је, да су

уџбеници Природе и друштва антропоцентрични и да такав нееколошки приступ није у

функцији заштите и унапређивања животне средине. С. Маринковић, инсистира да се у

постојеће уџбенике природе и друштва уграде садржаји који би развијали свест о

ограниченостима природних ресурса и њиховог мудрог и економичног коришћења.

З. Веиновић (2007), на основу резултата анализе наставних програма и уџбеника

предмета Свет око нас и Природа и друштво, закључује да се имплементација

образовања за одрживи развој тј.за заштиту и унапређивање животне средине споро

одвија, а истовремено и указује на значај избора и примене  методе активног учења,

употребе савремених информационих технологија и других наставних средстава као и

на улогу учитеља у реализовању еколошких садржаја.

Све је више аутора који васпитање и образовање за заштиту и унапређивање

животне средине посматрају као општи принцип свеукупног васпитно-образовног рада,

заправо као принцип који треба да се реализује у свим наставним односно васпитно-

образовним подручјима (П. Шимлеша, И. Фурлан, М. Кундачина). Уствари се ради о

потреби имплементације васпитно образовних садржаја за заштиту и унапређивања

животне средине у свим наставним и ваннаставним, школским и ваншколским

активностима, потреби еколошког приступа интерпретацији и реализацији дидактичких

садржаја односно еколошке осмишљености различитих облика васпитно образовних
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активности с циљем свеукупног деловања на личност, развој њене свести, културе и

понашања у функцији заштите и очувања животне средине (Николић, 2001).

Основна школа као значај чинилац даје велики допринос у остваривању ових

циљева а колико ће успети у томе зависи од много фактора. Материјално-технички

услови школе, примена адекватних дидактичко-методичких путева, стручност

наставника за реализацију еколошких активности како у учионици тако и ван ње, чине

потребу  за  остваривање садржаја према постављеним  стандардима, а тиме и успешну

реализацију курикулума. С обзиром да се на основу анализе досадашњих истраживања

у овој области може закључити да она нису у довољној мери указала на значај ових

фактора, потреба за свестранијем истраживању о томе је евидентна.
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ДРУГИ ДЕО

ЕМПИРИЈСКО- ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ
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6. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ ИСТРАЖИВАЊА

6. 1. Проблем истраживања

На основу теоријског проучавања истраживања у оквиру заштите и

унапређивања животне средине у млађим разредима основне школе  пред нас се

поставља проблем истраживања:

У којој мери основна школа и њени чиниоци дају допринос у реализацији

садржаја из заштите и унапређивања животне средине у млађим разредима основне

школе, а који се остварује у оквиру наставног предмета Природа и друштво, и на ком

нивоу су усвојена знања ученика примењива у свакодневном односу према животној

средини.

Разлози због којих смо се одлучили за овакав приступ проблему истраживања

леже у чињеници да је  васпитање и образовање ученика млађег школског узраста за

заштиту и унапређивање животне средине битна ставка у целокупном васпитно-

образовном систему. У вези са тим је и потреба за истраживањем у овој области а и

свесни смо да је мало емпиријских радова које је до сада о овом проблему понудила

педагошка наука. Са последњом реформом основне школе учињен је помак у увођењу

еколошких садржаја у наставу за ученике млађег школског узраста и то пре свега у

оквиру наставног предмета Природа и друштво.

Да би се  садржаји из заштите и унапређивања животне средине могли на

најефикаснији начин реализовати  у оквиру наставе морају се обезбедити и

одговарајући услови с обзиром на њихову специфичност. Од учесника  васпитно-

образовног процеса-учитеља, као најбитнијих носиоца наставе испитиваће се

мишљења и ставови о значају  појединих васпитних сегмената, наставних садржаја,

чиниоца, и осталих активности, које школа треба да обезбеди за успешну реализацију

садржаја из заштите и унапређивања животне средине у млађим разредима основне

школе у оквиру предмета Природа и друштво.

Какаво је мишљење ученика млађег школског узраста у односу на животну

средину, а на основу усвојеног знања из садржаја за заштиту  и унапређивања

животне средине стеченог кроз наставу Свет око нас/Природа и друштво, и да  ли и у

којој мери га они могу практично применити у школи, породици, у свом окружењу.

Управо ово истраживање треба да одговори на постављена питања.
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6. 2. Циљ истраживања

С обзиром на то да не постоје комплексна емпиријска истраживања за заштиту и

унапређивање животне средине у млађим разредима основне школе, истраживање ће

имати за циљ да се на основу ставова и мишљења учитеља утврди који су то услови

које   основна  школа треба да обезбеди и у којој мери од њих зависи квалитет

усвојених садржаја из заштите и унапређивања животне средине у млађим разредима

основне школе па самим тим и васпитање за ову област. Истовремено циљ је и да се

утврди у којој мери долази до позитивног односа ученика према заштити и

унапређивању животне средине, на основу усвојеног знања из наставног  предмета

Природа и друштво. А све са циљем да се упозна педагошка стручна и научна јавност,

како би се у будућности интезивирала  истраживања у овој области.

6. 3.  Задаци истраживања

Полазећи од напред наведеног циља формулисани су и постављени основни задаци

истраживања:

* Испитивање ставова учитеља о томе који сегмент система васпитања и образовања  у

Републици Србији пружа посебне могућности васпитања за заштиту и унапређивања

животне средине.

* Испитивање ставова учитеља и мишљење ученика млађих разреда основне школе о

томе који су садржаји најповољнији за васпитање за заштиту  и унапређивање животне

средине;

* Испитивање ставова учитеља и мишљење ученика млађих разреда основне школе о

томе који васпитни фактори посебно доприносе васпитању за заштиту и унапређивање

животне средине;

* Испитивање ставова учитеља о томе у којој мери материјално-технички услови

школе у којима раде утичу на васпитање ученика за заштиту и унапређивање животне

средине;

* Испитивање ставова учитеља о томе чиме би, у дидактичко-методичком смислу,

требало иновирати наставу да би се ефикасније радило на васпитању за заштиту и

унапређивање животне средине;
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* Испитивање ставова учитеља о томе које активности би требало предузимати да би

се интезивирало васпитање за  заштиту и унапређивања животне средине;

* Испитивање мишљења ученика млађих разреда основне школе о томе какав је њихов

однос према животној средини, а на основу стеченог знања у оквиру наставе Природе

и друштва.

6. 4. Хипотезе истраживања

Општа хипотеза:

Основна школа и њени чиниоци дају велики допринос у реализацији

садржаја из заштите и унапређивања животне средине у млађим разредима

основне школе и то пре свега у оквиру наставног предмета Природа и друштво,

као и да од квалитета усвојеног знања зависи позитиван однос ученика према

животној средини.

Потхипотезе:

* Основна је претпоставка да је основна школа  један од најзначајнијих сегмената

када је у питању васпитање за заштиту и унапређивање животне средине;

* Претпоставља се да су најпогоднији садржаји за васпитање из заштите и

унапређивања животне средине у оквиру наставних предмета из области природе и

друштва;

* Претпоставља се да су најбитнији фактори за изградњу и очување васпитања за

заштиту и унапређивање животне средине породица и наставници основних школа;

*  Претпоставља се да од степена испуњености услова у погледу материјално-

техничких услова битно зависи успех реализације садржаја  из  заштите  и

унапређивања животне средине;

* Претпоставља се да је потребно извршити битне промене у дидактичко-методичком

смислу како би се створили повољнији услови за  реализацију садржаја  из заштите и

унапређивања животне средине;

* Претпоставља се да је за остваривање садржаја из области заштите и унапређивања

животне средине неопходно предузети радикалне реформске промене које ће

омогућити интезивнији васпитни рад;
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* Постоји основа за претпоставку да  ученици млађег школског узраста, а на основу

усвојених садржаја, не поседују у довољној мери позитиван однос према животној

средини .

6.5. Узорак истраживања

На основу дефинисаног проблема, циља и задатака истраживања одређен је

узорак истраживања:

а. Узорак учитеља основних школа

За  овај узорак истраживања су обухваћени учитељи (наставници разредне

наставе) који изводе наставу у разредима од првог до четвртог разреда основне школе

из десет анкетираних школа и исто толико места у  Републици  Србији.

б. Узорак ученика трећег и четвртог разреда

Узорак  чине  ученици трећег и четвртог разреда из десет основних школа и

места из којих су и анкетирани учитељи. За ученике трећег и четвртог разреда

определили смо се јер сматрамо да су се стекла основна елементарна знања пре свега

кроз обавезни предмет Природа и друштво и  Свет око нас, па самим тим и способност

за њихову перцепцију  угрожености животне средине.

Анкетирање је рађено методом случајног узорка када се ради о одабиру школа и

намерног зато што су у узорак бирани само ученици трећег и четвртог разреда.
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6.5.1. Структура узорка

Табела бр.3: Узорак учитеља по школама и месту где се налазе

Редни

број Назив школе и место
Број ипроценат
учитеља

f %

1. ОШ „Љупче Николић” из Алексинаца 13 7,22

2. ОШ „ Трећи Октобар” из Бора 20 11,11

3. ОШ „Вук Караџић” из Звечана 13 7,22

4. ОШ „Светозар Марковић” из Крагујеваца 22 12,22

5. ОШ „Лепосавић” из Лепосавића 21 11,67

6. ОШ „Душан Радовић” из Ниша 27 15,00

7. ОШ „Драгомир Марковић“ из Крушевца 10 5,56

8. ОШ „Рифат Бурџовић-Тршо” из Новог Пазара 21 11,67

9. ОШ „Васа Живковић” из Панчева 16 8,89

10. ОШ „Рашка” из Рашке 17 9,44

Укупно 180 100,00

У Табели бр. 3. приказан је узорак у истраживању кога чине 180 учитеља из 10

школа и исто толико градова односно општина. Највећи број учитеља у анкети

учествовао је из Основне школе “Душан Радовић”- Ниш, њих 27 или 15,00%; 22

учитеља или 12,22%  је из О.Ш. „ Светозар Марковић“ Крагујевац; из О.Ш.

„Лепосавић“ из Лепосавића 21 учитељ односно 11,67% колико је учествовало и из О.Ш.

„Рифат Бурџовић-Тршо“ Нови Пазар; О.Ш. „Трећи Октобар“из Бора је учествовала са

20 учитеља или 11,11%; О.Ш. „Рашка“ из Рашке са 17 (9,44%); са 16 учитеља учествује

О.Ш. „Васа Живковић“ Панчево(8,89%); по 7,22% или по13 учитеља је учестовало у

анкетирању из О.Ш. „Љупче Николић“ Алексинац и О.Ш. „Вук Караџић“ Звечан;

најмање анкетираних учитеља је из О.Ш. „Драгомир Марковић” Крушевац са 10 или

5,56%. Сви они раде у основним школама, као учитељи у једном разреду или у

комбинованом одељењу од  првог до четвртог разреда.
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Графикон бр.1: Узорак учитеља по школама и местима где се налазе

Табела бр. 4: Узорак ученика III и IV разредa

Редни

број
Назив школе и место Број и проценат

ученика III и IV
разреда

f %

1. ОШ „Љупче Николић” из Алексинаца 36 5,74

2. ОШ „Трећи Октобар” из  Бора 52 8,29

3. ОШ   „Вук Караџић” из Звечана 46 7,34

4. ОШ „Светозар Марковић” из Крагујеваца 60 9,57

5. ОШ „Лепосавић” из Лепосавића 100 15,95

6. ОШ „Душан Радовић” из Ниша 60 9,57

7. ОШ „Драгомир Марковић“ из Крушевца 35 5,58

8. ОШ „ Рифат Бурџовић-Тршо” из Новог Пазара 68 10,85

9. ОШ „Васа Живковић” из Панчева 120 19,14

10. ОШ „Рашка” из Рашке 50 7,97

Укупно 627 100,00
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Као што се види из Табеле бр. 4. узорак у истраживању чине 627 ученика трећег

и четвртог разреда 10 основних школа школа и исто толико градова односно општина.

Највећи број ученика у анкети учествовао је из Основне школе „Васа Живковић” из

Панчева, њих 120 или 19.14%; затим О.Ш. „Лепосавић“ из Лепосавића, 100 или

15,95%; О.Ш. „ Рифат Бурџовић-Тршо“ из Новог Пазара, 68 или 10,85%;  из О.Ш.

„Светозар Марковић“ из Крагујевца и О.Ш. „ Душан Радовић“ из Ниша учествовало је

исти број ученика тј. по 60 или по 9,57%; из О.Ш. „Трећи Октобар“ Бор, учествовало је

52 или 8, 29% ученика; О.Ш. „ Рашка“ из Рашке, 50 или 7,97%; О.Ш. „Вук Караџић“ из

Звечана, 46 или 7,34%; О.Ш. „Љупче Николић“ из Алексинца, 36 или 5,74%; а најмање

је анкетираних ученика било из Основне школе „Драгомир Марковић”- Крушевац 35

или 5,58%.

Графикон бр.2: Узорак ученика III и IV разреда основних школа по мести
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6. 6. Операционализација варијабли

Варијабле у истраживању претпостављају променљиву особину (процес, стање)

личности или организма за који се претпоставља да има одређену улогу у понашању

испитаника. На основу односа између узрока и последице постоје независне и зависне

варијабле. У експерименталним истраживањима, независне варијабле су оне којима

манипулише истраживач са циљем да испита њихов утицај на зависне варијабле, док

су зависне варијабле, како им и само име говори зависе од независних варијабли. У

друштвеним истраживањима се не могу увек одредити узрочно-последични односи (да

је независна варијабла-узрок, а зависна варијабла-последица), стога се користи термин

зависне.

а. Независне варијабле истраживања, које су и одредиле структуру узорка

учитеља и ученика су:

- Пол учитеља и ученика (мушки, женски);
- Стручна спрема учитеља (виша, висока, специјалистичке студије, магистерјум и

докторат);
- Разред у коме учитељ предаје (први, други, трећи, четврти);
- Број година радног стажа( 1-10, 11-20, 21-30, 31-40);
- Слободне активности;
- Разред који ученик похађа ( трећи, четврти);
- Успех ученика у претходној години (одличан, врло добар, добар, довољан,

недовољан).

Графикон бр.3: Узорак учитеља према полу

151
женски
83,89%

29
мушки
16,11%

женски
мушки
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Из Графикона бр.3. може се видети да је у анкети учествовало у односу на пол,

151 учитељ женског пола, односно у процентима 83,89% и 29 учитеља мушког пола

или 16,11%.

Графикон бр. 4: Узорак учитеља према стручној спреми

Као што се види из Графикона бр.4. у aнкети је учествовало са вишом

школом, 75 учитеља или 41,67%, са високом школом, 103 учитеља или 57,22% и са

магистратуром 2 учитеља или 1,11%. Запажамо да је 105 учитеља са високом школом

што је резултат пре свега нове реформе школства и обавеза њиховог перманентног

образовања што савремена школа изискује.

Графикон бр.5: Узорак  учитеља према годинама радног стажа
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У Графикону бр.5. види се да највећи број узорка чине учитељи са радним

стажом од 1 до 20 година, укупно 108  или 60%. Узорак од 21 до 30 година радног

стажа чине 37 учитеља или 20,56%, док је 19,44% учитеља са радним стажом од 31-40

година, односно 35 узорака од укупног броја .

Графикон бр.6: Узорак учитеља према разредима које воде

На основу Графикона бр.6. можемо уочити да од укупног броја учитеља (180)

који су учествовали у анкети,  приближно исти број учитеља води разред од првог до

четвртог (први, 45 тј. 25,0%; други, 43 тј.23,89%; трећи, 44 тј. 24,44%; четврти, 48 тј.

26,67% ).

Графикон бр.7: Узорак учитеља по питању вођења слободних активности
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У узорку смо покушали да сазнамо да ли учитељи поред наставе воде и неке

слободне активности, и из Графикона бр.7. видимо  да њих 107, води слободне

активности или 59,44%  и односе се на: ликовне, музичке, спортске, рецитаторске и

драмске секције. Настојећи да се информишемо да ли постоје  активности из домена

заштите и унапређивања животне средине, дошли смо до резултата да их има, али у

веома малој мери, јер свега 6 учитеља или 3,33% води еколошке секције што је

непримерено све интезивнијој потреби за овим садржајима. Заједно са горе поменутим

активностима, 113 или 62,77% учитеља води слободне активности,  док 37,22% или 67

не води слободне активности.

Графикон бр.8: Узорак ученика према полу

Из Графикона бр.8. видимо да је у  анкетном упитнику учествовало, 324

ученика женског пола, односно 51,67%, и 303 ученика мушког пола, односно 48,33%.

Графикон бр.9: Узорак ученика трећих и четвртих разреда
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На основу Графикона бр.9. можемо констатовати да је у анкети учествовао

приближно једнак број ученика трећих (318  или 50,72%)  и четвртих (309 или 49,28%)

разреда.

Графикон бр.10: Узорак успеха ученика из школске 2007/08. године
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Успех ученика

Графикон бр.10. приказује проценат ученика према успеху где имамо:

одличних 428 или 68,26%, врло добрих 141 или 22,49%, добрих 44 или 7,02%,

довољних 8 или 1,08% и недовољних 6 или 0,96%.

б. Зависне варијабле:

1. Успешност у васпитању за заштиту и унапређивање животне средине од

концепције система васпитања и образовања у Републици Србији;

2. Успешност у васпитању за заштиту и унапређивање животне средине од

садржаја у оквиру наставних предмета из области природе и друштва;

3. Успешност у реализацији садржаја  из  заштите и унапређивања животне

средине од различитих васпитних фактора који доприносе изградњи и очувању

животне средине;

4. Успешност у реализацији садржаја из заштите и унапређивања животне средине

од материјално – техничких услова школе;
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5. Остваривање повољнијих услова за усвајање садржаја из заштите и

унапређивања животне средине од промена у дидактичко-методичком смислу;

6. Квалитетнија реализација садржаја из области заштите и унапређивања

животне средине од предузетих радикалних реформских промена;

7. Успешност ученика млађег школског узраста од квалитета усвојених садржаја

из заштите и унапређивања животне средине кроз наставу Природе и друштва у

формирању позитивног односа према животној средини.

У раду смо настојали да одстранимо утицаје независних варијабли како не би

деловале негативно на добијене резултате. Зато смо урадили укрштавање сваке

независне варијабле појединачно са сваком зависном варијаблом. Овим смо имали на

уму поступно осмишљавање квалитетног изражавања и адекватног избора варијабли,

као и правилну примену статистичких поступака, исправност њихове анализе и

интерпретација вредности.

6.7. Методе, поступци и инструменти истраживања

Полазећи од проблема истраживања и постављеног  циља и задатака, а у сврху

провере постављених хипотеза, у истраживању су примењене методе теоријске анализе,

дескриптивна метода и емпиријско-неекспериментална метода.

Метода теоријске анализе се првенствено користила у стварање теоријске

основе истраживања, са циљем да се теоријски расветли проблем истраживања, утврде

циљеви, задаци и истраживачке хипотезе. Ова метода се користила и у фази

интерпретације резултата истраживања, поготово приликом поређења добијених

резултата са резултатима досадашњих истраживања и теоријским разматрањима

проблема који се истражује. Будући да желимо да допринесемо усавршавању и

адекватнијој примени васпитања за заштиту и унапређивање животне средине у

основној школи, наше истраживање смо замислили као оперативно (примењено)

истраживање. Бројне појаве назначене у задацима и хипотезама овог истраживања су

праћене континуирано, кроз дужи временски период. Наиме, бројне појаве смо већ

пратили у току израде стручних радова из ове области, тако да смо применили еx-пост-

факто поступак. Исто тако, бројне појаве  пратили смо истовремено, тако да ћемо

применити трансверзални приступ. Истраживање је усмерено на садашњост, тј. на

решавање актуелних проблема педагошке праксе у области васпитања за заштиту и
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унапређивање животне средине, а у оквиру наставе Природа и друштво. Сматрамо да

постоји потпуна оправданост педагошког проучавања и истраживања наведеног

проблема. Наиме, уочене су потребе педагошке праксе и када су у питању објективни и

субјективни критеријуми, потребе педагогија као науке и васпитања као најширег

педагошког појма и процеса, а посебно потребе васпитања за заштиту и унапређивање

животне средине.

У реализацији пројекта истраживања примењена је дескриптивна метода, у

делу описивања педагошких појава. Ова метода је поступак једноставног описивања

чињеница, процеса и предмета и њихових емпиријских потвђивања односа и веза али

без научног тумачења или објашњења. Због тога се ова метода у педагошким

истраживањима не користи посебно, већ у комбинацији са другим методама. У

ситуацији када је основна метода често кооперира са теоријском анализом и сервеј

методом. Треба нагласити да је ова метода углавном присутна у свим истраживањима

било у појединим фазама или целокупном раду. У циљу потпунијег упознавања

законитости у педагошким појавама, настојали смо да одемо даље од педагошке

дескрипције и да изналазимо узрочно-последичну повезаност. У ту сврху  користили

смо каузалну методу. Истраживање је обављено на основу систематског посматрања уз

примену емпиријско-неекспериментална метода која се примењује када се жели

утврдити настава (наставни процес) онаква каква је у одређеном времену и простору, и

да се анализирају корелације између варијабли социјалне средине, пре свега школе као

један од најзначајнијих фактора васпитања и образовања за заштиту и унапређивање

животне средине, те то васпитање и образовање може представљати и извор за

остваривање целокупног васпитно-образовног циља и задатака школе.

За потребе нашег истраживања специјално је конструисана анкета, као поступак

за прикупљање података за педагошко истраживање помоћу специјалних упитника са

скалама процене и распоном варијације од 1-5, за учитеље и ученике. Упитник је листа

специјално формулисаних питања на која треба писмено да одговори одређени број

испитаника. Предности анкете су у томе што се на тај начин једноставно, лако, брзо и

јевтино прикупљају подаци потребни за педагошко истраживање. С обзиром на

осетљивост и мултидимензијалност предмета истраживања тешко је прецизно

дефинисати и изнијансирати скалу мерења појединих питања односно утврдити

различите аспекте вредности којима испитаници преферирају, односно непреферирају.

У овом раду истраживaло се стање и мишљење учитеља и ученика у погледу
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образовања и васпитања за заштиту и унапређење животне средине у постојећем

васпитно-образовном систему Републике Србије. У прикупљању података о

емпиријским истраживањима могу се појавити и одређене тешкоће методолошке

природе, али у овоме  се настојало на примени ваљаних и објективних инструмената за

истраживање.

6. 8. Статистичка обрада података

На основу генералне замисли истраживања конципиран је и план статистичке

обраде података. У првој фази сачињен је преглед цифара и листа примарних података.

За статистичку обраду података примењени су поступци дескриптивне статистике и

статистичког закључивања. Од мера дескриптивне статистике користиле су се мере

пребројавања (апсолутне и релативне фреквенције), мере релативног односа

(проценти), мере просека (аритметичка средина, мод и медијана), мере варијабилности

(стандардна девијација) и коефицијент контигенције као мера повезаности између

квалитативних варијабли. Од мера статистике закључивања примењене су, хи квадрат

тест као непараметарски тест и мере статистичке значајности односно модалитета

укрштених варијабли. Добијени подаци су приказани уз помоћ табела, графикона и

хистограма. Њихова предност је у томе што  на визуелан начин осликавају појаву или

више појава, што у великој мери доприноси уштеди у објашњавању резултата и подижу

„ниво“ саопштавања резултата, систематичност и рационализацију. С обзиром на

сложеност статистичких поступака за које смо се одлучили, статистичка обрада

података вршена је применом софтверског пакета SPSS 13 и 17, а у циљу

интерпретације података, подаци су преведени у програм Microsoft Word for Windows.
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7. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ЊИХОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Анализом добијених података, а у складу са задацима истраживања, дошли смо

до одређених резултата, који ће у овом делу рада бити приказани табеларно

(фреквенције и проценти), и у виду хистограма где су наведене потребне вредности.

Истовремено смо вршили и укрштање независних и зависних варијабли како би се

добили подаци о могућим разликама у процени, вредновању, виђењу и предлозима који

се односе на квалитетније усвајање садржаја из области заштите и унапређивања

животне средине у оквиру наставног предмета природа и друштво. Датим укрштањем

добијене су и статистички значајне разлике на шта посебно указујемо уз објашњење за

њихово појављивање, али и за могућност искоришћавања у неком даљем истраживању.

7. 1. Мишљење учитеља о  значају сегмената система васпитања и образовања у

заштити и унапређивању животне средине

Са аспекта потребе заштите животне средине, неопходно је одговорити на питање

који сегменти  васпитања и образовања доприносе циљу изградње еколошко одговорне

личности. Мисли се пре свега на формално образовање, укључујићи и перманентно као

потребу данашњице за доживотним образовањем. У заштити и унапређивању животне

средине задатак образовних система  је да делују на свест младих, пружајући им

потребна знања о потреби очувања природне средине. Својим програмским садржајима

и својом организацијом сви они на свој начин доприносе развоју еколошке свести и

културе. Испитивањем  ставова учитеља о значају  сегмената система васпитања и

образовања  у Републици Србији који пружају  посебне могућности образовању и

васпитању за област из  заштите и унапређивања животне средине, добијени су

резултати којим су наведени  сегменти вредновани. Као што је у теоријском делу овог

рада истакнуто, учитељи су у великој мери меродавни да оцене значај ових сегмената, с

обзиром на то да је њихова улога у еколошком образовању деце млађег школског

узраста велика, а преко њих остварују свој утицај и на све остале носиоце овог

специфичног и за данашње потребе неопходног вида  васпитања.
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Графикон 11. Хистограм укупног броја учитеља у погледу сегмената система

васпитања и образовања заштите и унапређивања животне среине

Val. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Fre. 1 1 1 2 4 3 3 3 6 7 8 6 14 9 18 19 18 8 12

32 33 34 35 Total
24 5 4 4 180

Mean 27.03, Median 28.00, Mode 32, Std. Deviation 4.702,

Variance 22.111, Skewness -695, Kurtosis 0,072, Range 22

Minimum 13, Maximum 35, Sum 4866

Анализа је рађена на основу следећих ајтема:

а) Предшколске установе

б)  Основна школа

в)  Средња школа

г)  Више и високе школе

д)  Постдипломске студије

ђ)  Докторске студиje

е)  Перманентно образовање
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Табела бр.5: Добијени резултати о значају сегмената васпитања и образовања за
заштиту и унапређивање животне средине

Сегмент
система
васп. и
образ.

Веома
великој
мери

Доста
великој
мери

Осредње Доста
малој

мери

Веома
малој

мери
Укупно

f % f % f % f % f % f %

а) 76 42,2 59 32,8 35 19,4 5 2,8 5 2,8 180 100

б) 104 57,8 52 28,9 19 10,6 4 2,2 1 0,6 180 100

в) 69 38,3 56 31,1 40 22,2 12 6,7 3 1,7 180 100

г) 40 22,2 69 38,3 57 31,7 9 5,0 5 2,8 180 100

д) 24 13,3 64 35,6 68 37,8 15 8,3 9 5,0 180 100

ђ) 29 16,1 62 34,4 61 33,9 15 8,3 13 7,2 180 100

е) 73 40,6 50 27,8 41 22,8 8 4,4 8 4,4 180 100

Добијени резултати показују да је од анкетираних учитеља у највећем броју

њих 156  или 86,7% дало највећу предност основној школи као најбитнијем чиниоцу у

васпитању и образовању за заштиту и унапређивање животне средине. Својим

програмом, амбијентом, деловањем и акцијама, основна школа испољава своју велику

улогу  у васпитању и образовању за заштиту животне средине. С обзиром на то да

своје полазиште ово образовање има у предшколском васпитању, што су учитељи и

препознали, високо  вреднујући  предшколске установе, важаним фактором и на то

указује 135 или 74,0% учитеља.

Истраживањима А.Вукасовића (1986), дошло се до податка да су средње школе

претежно или искључиво образовне, док је васпитна функција скоро занемарена.

Можда у томе као и у недовољној програмској заступљености садржаја из заштите и

унапређивања животне средине и треба сагледати да на значај средње школе у погледу

овог образовања, указује мањи број учитеља (125  или 69,4%). Што се тиче осталих

образовних сегмената они су знатно мање вредновани у односу на предходне, чиме се

уједно указује на потребу за већом имлементацијом ових садржаја. Наиме њиховим

континуираним усвајањем, еколошка знања усвојена кроз предходне школске сегменте
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се квалитетније и дуготрајније материјализују у свакодневном животу. Висока школа

се вреднује са 60,5%, док се за значај последипломских и докторских студија

определило приближно једнак број учитеља 24 односно 29 тј. 48, 9 и 50,5%.

Интересантан је и податак да је од посебног значаја за учитеље и потреба за

перманентним школовањем (определило се 123 или 68,4%) уопште, а посебно за

заштиту и унапређивање животне средине што се може сматрати битним за

квалитетније васпитање и образовање учитеља у том погледу.

Новом школском реформом (2002/2003) учитељи су обухваћени законском

потребом за перманентним образовањем кроз различите видове семинара, радионица, и

тиме несумљиво увидели значај оваквог вида напредовања (резултати на то указују),

али и њихов могући већи допринос у  еколошком васпитању и образовању  за заштиту

и унапређивање животне средине. Ту своју активност они могу успешно  да спроведу

захваљујући предметима (Свет око нас /Природа и друштво) који посебно обрађују ову

проблематику, али и кроз остале видове активности и у корелацији са другим

наставним предметима који су наставним планом предвиђени.

Графикон бр. 12: Аритметичка средина значаја сегмената образовања и васпитања за

заштиту животне средине
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Графикон бр. 13: Аритметичка средина значаја сегмената(ступњева) система

васпитања и образовања у односу на школе по местима

На основу презентованог хистограмског приказа  школа у месту из којих су

учитељи анкетирани можемо уочити да имамо мање, више, сличне ставове у погледу

значаја појединих ступњева образовања за  заштиту и унапређивања животне средине,

чиме се и потврђује постављена хипотеза да је основна школа најзначајнији сегмент у

образовању и васпитању за заштиту и унапређивање животне средине. Изузетак су

учитељи из О.Ш. „ Вук Караџић“ из Звечана који су све наведене ступњеве оценили

скоро максимално и тиме придали подједнаки значај свим наведеним ступњевима

образовања у погледу заштите и унапређивања животне средине. Значај свих сегмената

је евидентан, али у  реалној стварности ту улогу основна школа боље остварује не само

својом концепцијом, већ им то омогућује и узраст ученика који је за овакав вид

еколошког васпитања и образовања пријемчивији од одраслих, и зато ту предност у

односу на друге она може и мора да искористи на квалитетнији начин.

Укрштавањем зависних варијабли са значајем сегмената система веспитања и

образовања за област заштите и унапређивања животне средине, нису уочене веће

статистички значајније разлике, што указује на јединствен став учитеља у
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изјашњавању по овом питању, осим у односу на  школе по местима из којих су

анкетирани учитељи и по разредима које воде.

Графикон бр. 14: Учитељи  из школа по местима у односу на сегменте система
васпитања и образовања у погледу заштите и унапређивања
животне средине

x2 – 17.035 df – 9 C – 0,048 p< 0,05

Укрштањем  вредновања сегмената система васпитања и образовања за заштиту

и унапређивање животне средине са проценом учитеља из школа по местима

установљена је статистички значајна разлика на нивоу  р< 0,05.

Резултати су показали да највећа разлика постоји између учитеља из Звечана

(укупан скор 29,69) и учитеља из Крушевца (24,20).

Графикон бр. 15: Став учитеља по разредима  у односу на значај перманентног
образовања за  заштиту  и унапређивање животне средине

CetvrtiTreciDrugiPrvi

Razred

25

20

15

10

5

0

Co
un

t

Veoma velikoj meri
Dosta velikoj meri
Osrednje
Dosta maloj meri
Veoma maloj meri

Permanentno
obrazovanje

Bar Chart

Raska
Pancevo

Novi Pazar
Krusevac

Nis
Leposavic

Kragujevac
Zvecan

Bor
Aleksinac

Skola u mestu

30

20

10St
up

nj
e.

.. 30

20

10

Stupnje...

7 6 5 4 3 2 1 0

Frequen...

76543210

Frequen...

7 6 5 4 3 2 1 0

Frequen...

76543210

Frequen...

7 6 5 4 3 2 1 0

Frequen...

76543210

Frequen...

7 6 5 4 3 2 1 0

Frequen...

76543210

Frequen...

7 6 5 4 3 2 1 0

Frequen...

76543210

Frequen...



158

X2 – 21,341(a) df – 12 C – 0,046 p< 0,05

Статистичка значајна разлика на нивоу р< 0.05 постоји и у погледу процене

учитеља у односу на разреде који води, на значај перманентног учења за успешнију

реализацију садржаја из заштите животне средине. На основу процене у „ веома великој

мери“, учитељи првих разреда  се изјашњавају за перманентно учење са 26,0%, других

разреда са 23,3%, трећих са 17,8% и они који воде четврте разреде то вреднују

највишом вредношћу односно 32,9%. Оваква различитост у вредновању  указује  на

несигурност у значају овог сегмента код учитеља  од првог до трећег разреда, док

учитељи четвртог  разреда сматрају  га веома битним  за еколошко образовање и на то

процентуално више указују.

7. 2. Мишљење учитеља  о најповољнијим садржајима у васпитању и

образовању за заштиту и унапређивање животне средине

Графикон 16: Хистограм укупног скора учитеља о  садржајима за заштиту  и

унапређивање животне средине

Val. 10 26 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Fre. 1 1 1 2 5 4 1 6 9 10 14 15 19 13 11 11 17 13 7

47 48 50 Total
12 4 4 180
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Mean 40.62, Median 41.00, Mode 40, Std. Deviation 5.072,

Variance 25.724, Skewness – 1.417, Kurtosis 6.549, Range 40,

Minimum 10, Maximum 50, Sum 7311;

Анализа  је рађена на основу следећих ајтема:

а) Садржаји природне групе предмета
б)  Садржаји друштвене групе предмета
в)  Садржаји тзв „вештина"
г)  Садржаји практичне наставе
д)  Садржаји слободних ученичких активности
ђ)  Садржаји рада разредног старешине
е)  Сарадња са родитељима ученика
ж) Садржаји из средстава масовне комуникације (филм, ТВ, штампа,
позориште.)
з) Садржаји лектире и друге литературе
и)  Сопствено искуство сваког појединца (ученика)

Табела бр.6: Добијени резултати о значају садржаја рада у наставним и ваннаставним
активностима за заштиту и унапређивање животне средине

Садржаји
рада у
настави и
ваннаставним
активностима

У веома
великој
мери

У доста
великој
мери

Осредње У доста
малој
мери

У веома
малој
мери

Укупно

f
% f % f % f % f % f %

а) 98 54,4 68 37,8 8 4,4 4 2,2 2 1,1 180 100

б) 37 20,6 78 43,3 59 32,8 2 1,1 4 2,2 180 100

в) 27 15,0 85 47,2 56 31,1 6 3,3 6 3,3 180 100

г) 87 48,3 60 33,3 28 15,6 3 1,7 2 1,1 180 100

д) 76 42,2 70 38,9 28 15,6 4 2,2 2 1,1 180 100

ђ) 60 33,3 103 57,2 15 8,3 1 0,6 1 0,6 180 100

е) 63 35,0 75 41,7 36 20,0 4 2,2 2 1,1 180 100

ж)

90 50,0 74 41,1 15 8,3 0 0 1 0,6 180 100

з) 28 15,6 88 48,9 51 28,3 7 3,9 6 3,3 180 100

и) 74 41,1 69 38,3 32 17,8 4 2,2 1 0,6 180 100

Истраживањем смо желели да проверимо мишљење учитеља о томе који

садржаји у млађим разредима основне школе презентују област из заштите и
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унапређивања животне средине и тако најбоље омогућавају остваривање циљева

еколошког образовања и васпитања. На основу добијених резултата може се закључити

да анкетирани учитељи потврђују претпоставку да се у оквиру природних наука

односно у случају млађих школских разреда у оквиру наставе Свет око нас/Природа и

друштво, најбоље разрађује тематика из заштите и унапређивања животне средине јер

им инкорпорирани садржаји у оквиру овог предмета то омогућују и процентуално то

износи 92,2% или 166 учитеља. У теоријском делу рада анализом садржаја наставних

предмета Свет око нас (први и други разред) и Природа и Друштво (трећи и четврти

разред) управо је потврђено постојање како у циљевима и задацима тако и у њиховим

програмима као и у  наставним уџбеницима садржајна разноликост везана за област из

заштите и унапређивања животне средине.

Интересантан је податак да се по значају одмах иза садржаја у оквиру

природних наука, по мишљењу већег броја учитеља (164 или 91,7%)  налазе садржаји

који долазе из масовне комуникације (филм, Тв, штампа) сматрајући се релевантним у

васпитању за заштиту животне средине. Емпиријска сазнања показују да средства мас-

медија имају могућност да својим садржајима утичу на еколошку културу, јер утичу на

стварање мотива, ставова и интересовања чиме се остварује формирање еколошке

свесне личности. Коришћењем ових еколошких садржаја у реализацији истих у оквиру

предмета Природа и друштво добија се како на квантитету, тако и на квалитету као и

на позитиван „утицај једног учења на друго учење“. Да се садржаји рада разредног

старешине тј.учитеља могу искористити и у погледу васпитања за заштиту и

унапређивање животне средине, и у вези с тим  треба им придати већи значај, сматра

163 учитеља или 90,5%. Очигледно је да многи учитељи сматрају да су  ови планирани

часови недовољно искоришћени за потребе образовања и васпитања, па сматрају да се у

њихову садржајност могу и требају инкорпорирати и области из заштите животне

средине.

Практичном наставом садржаји који се изучавају (у овом случају из заштите

животне средине) се најбоље могу презентовати ученицима, јер кроз практичан рад

стичу се многобројне вештине и навике. Иако у оквирном наставном програму Природе

и друштва практични радови нису у довољној мери наведени у садржају програма,

њихова важност је дата у упутствима за учитеље. Садржаји практичне наставе као и

садржаји слободних ученичких активности су битна ставка и за то се определило

приближан број  учитеља 147 или 81,6%, односно 146 или 81,1%. Као целокупну
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наставу, и наставу којом усвајамо еколошке садржаје треба темељити на сазнањима с

којима деца долазе у школу, дакле, на њиховом искуству. Деца су пре поласка у школу

у оквиру породице а нарочито вртића,  упознавала своје окружење, ствари и појаве у

свом завичају. Иако та дечја  сазнања нису увек потпуна, јасна  и тачна, ипак сопствено

искуство сваког појединца (ученика) може да послужи као битан садржајни фактор и то

треба искористити за даљу надоградњу у погледу еколошког васпитања (79,4% учитеља

или 143 сматра тако).

Садржајна сарадња, родитељ-ученик-учитељ може допринети квалитетнијем

васпитању и образовању и у погледу заштите животне средине. У синергији, што значи

доследним садејством учитеља, ученика и родитеља, у њиховом заједничком

усаглашавању  остварив је знатно већи успех у свим сферама школовања. Због тог

значаја, 138 учитеља или 76,7% сматра да то мора бити искоришћено и у овом погледу.

За садржаје лектире и остале литературе определило се 116 или 64,5% учитеља, док

најмањи број учитеља (115 односно 112), сматра битним садржаје друштвених група

предмета  као и предмете ткз.вештине (ликовно, музичко и физичко), јер оне и најмање

обрађују ову проблематику, мада простора за то има само је треба на конструктиван

начин искористити.
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Графикон бр. 17: Аритметичка средина садржаја рада у наставним и ваннаставним

активностима за заштиту животне средине

Графикон бр. 18: Аритметичка средина садржаја рада у наставним и ваннаставним

активностима у односу на школе по местима
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Хистограмски приказ школа у местима анкетираних учитеља, даје нам резултате

где се у већини  види подједнакост у вредновању  наведених садржаја само се у том

погледу издвајају резултати учитеља из О.Ш. „Вук Караџић“ из Звечана. Укрштањем

ове варијабле са независном (школе по местима) можемо потврдити  постојање

статистичке разлике.

Графикон бр. 19: Учитељи из школа по местима у односу на садржаје рада у
наставним и ваннаставним програмима у погледу заштите и унапређивања животне
средине
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x2 – 19.993 df – 9 C – 0,018 p< 0,05

Израчунати х2 = 19.993  уз одговарајући број степена слободе (df = 9) на нивоу

значајности 0.05 нам указује да се учитељи из школа по местима значајно разликују у

вредновању  важности садржаја рада  наставних и ваннаставних у заштити животне

средине. Са  највећим  укупним скором  су учитељи из Звечана  и Новог Пазар (45 и

41,38), док најмању вредност  скора  имају учитељи из Крагујевца и Бора (38.14 и

39.15).

Друга значајна разлика у односу на ову варијаблу установљена је и у односу на

значај сопственог искуства у реализацији садржаја из заштите и унапређивања животне

средине.
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Графикон бр. 20: Став учитеља из  школа по  местима  према значају сопственог

искуства (ученика) у реализацији садржаја
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X2 – 55,670(a) df – 36 C – 0,019 p< 0.05

Учитељи су вредновали значај сопственог искуства ученика на квалитетније

усвајање садржаја из заштите животне средине у оквиру наставног предмета Природа и

друштво и у односу на школе из којих су анкетирани они се  значајно разликују по

проценама.

Тако учитељи из Ниша највише вреднују са 18,9%, из Звечана  са 17,6%, из

Панчева и Новог Пазара са 10,8%,  из Лепосавића са 9,5%, из Алексинца, Бора и Рашке

са 8,1%, учитељи из Крагујевца са 6,8% док су је  као најмање битном  сматрали

учитељи из Крушевца (1,4%). Из овога можемо уочити да постоји статистичка значајна

разлика у погледу ових укрштених варијабли и то  на нивоу  р<0,05 са df – 36.

Значај сопственог искуства ученика је варијабла у односу на коју учитељи према

разредима које воде показују статистичку значајну разлику на нивоу р< 0.05.
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Графикон бр. 21: Став учитеља по разредима  у односу на значај сопственог искуства
ученика у реализацији садржаја из заштите животне средине
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X2 – 25,815(a) df – 12 C – 0,011 p< 0,05

У ставкама  „веома великој“ и „доста великој“ мери они се изјашњавају  тако да

је највећа разлика између учитеља који воде друге разреде (18,9% и 15,9%) у односу на

учитеље осталих разреда, који се између разликују по мањим  вредностима  процене

(први- 27,0% и 29,0%;  трећи- 21,6% и 29,0% и четврти- 32,4% и 26,1%).

7. 3. Мишљење учитеља о значају различитих фактора од којих зависи успех у

васпитању и образовању за заштиту и унапређивање животне средине

За успешно  васпитање и образовање у области заштите и унапређивања

животне средине важни су утицаји различитих фактора, због тога је битно сазнати

како учитељи виде њихов допринос у остваривању циљева и задатака који се

постављају као потреба очувања животне средине. С обзиром на то да је основна школа

веома битан сегмент образовања, али и да је значајан утицај породице (родитеља),

очекује се да ће учитељи (наставници разредне наставе) и родитељи у том погледу

имати предност у односу на остале факторе.
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Графикон бр.22: Хистограм укупног скора учитеља у погледу значаја фактора за

васпитање и образовање из заштите и унапређивања животне

средине

Val. 25 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Fre. 1 1 2 2 3 2 5 5 7 15 13 17 19 8 12 10 14 4 10

47 48 49 50 Total
18 5 3 4 180

Mean 40.88, Median 40.00, Mode 40, Std. Deviation 4.818,

Variance 23.214, Skewness -267, Kurtosis -146, Range 25,

Minimum 25, Maximum 50, Sum 7358

Анализа  је рађена на основу следећих ајтема:

а) Родитељи
б)  Чланови уже социјалне средине (деда, бака, браћа, сестре, родбина)
в)  Васпитачи у предшколским установама
г) Наставници у основним школама
д)  Наставници у средњим школама
ђ)  Представници политичких странки
е)  Представници невладиних организација и удружења грађана
ж) Представници јавног реда и мира
з)  Општа клима у друштву
и) Општа клима у међународним размерама
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Табела бр. 7: Добијени резултати о значају фактора васпитања и образовања за

заштиту и унапређивање животне средине

Фактори
васпитања
за заштиту
и унапређ.
животне
средине

Веома
битан
фактор

Битан
фактор

Осредње
битан
фактор

Мање
битан
фактор

Небитан
фактор Укупно

f % f % f % F % f % f %

a) 158 87,8 17 9,4 5 2,8 0 0 0 0 180 100

б) 83 46,1 85 47,2 11 6,1 1 0,6 0 0 180 100

в) 132 73,3 41 22,8 6 3,3 1 0,6 0 0 180 100

г) 142 78,9 35 19,4 2 1,1 1 0,6 0 0 180 100

д) 95 52,8 59 32,8 20 11,1 4 2,2 2 1,1 180 100

ђ) 24 13,3 43 23,9 54 30,0 40 22,2 19 10,6 180 100

е) 28 15,6 51 28,3 62 34,4 24 13,3 15 8,3 180 100

ж) 47 26,1 56 31,1 46 25,6 23 12,8 8 4,4 180 100

з) 89 49,4 59 32,8 24 13,3 6 3,3 2 1,1 180 100

и) 47 26,1 60 33,3 45 25,0 20 11,1 8 4,4 180 100

Изражавајући свој став на постављено питање у погледу значаја фактора који

највише доприносе квалитету усвајања градива из заштите и унапређивања животне

средине добијени су  следећи  резултати: од 180 анкетираних учитеља највећу предност

у том погледу (њих 177 или 98,3%) дало је наставницима разредне наставе што је и

сасвим разумљиво,  не због тога што припадају тој групи, већ  је  то и због објективног

стање у погледу заступљености садржаја  из заштите и унапређивања животне средине,

који су у вишој мери заступљени у програмима млађих разреда основне школе (Свет

око нас /Природа и друштво), па  самим тим  је  и њихова улога у васпитању и

образовању за заштиту и унапређивање животне средине већа од осталих чинилаца.

Учитељ је у прилици да поред тога што реализује програмске садржаје буде иницијатор

и организатор многих активности који доприносе развоју одговорног опхођења

ученика према средини у којој живи а и шире. Али, уколико жели да квалитетно

одговори на захтеве које овај вид образовања поставља, учитељ мора бити спреман на

континуирани професионални развој и у погледу области за заштиту и унапређивање

животне средине да би с правом био значајни фактор у оквиру тог образовања. По

добијеним резултатима  одмах иза значаја наставника разредне наставе, нашла се
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породица, то јест родитељи (определило се 175 или 97, 2% учитеља). Породица као,

микросоцијална средина, пре свега кроз емоционално доживљавање еколошких

вредности (чистоћа река, ваздуха, зелених површина), утичу на мишљење и понашање

својих чланова. Родитељи тиме дају веома битан подстрек  својој деци од почетка

њиховог одрастања у погледу усвајања основних правила понашања према животној

природи што је добар темељ у даљој изградњи позитивног односа и еколошког

понашања деце, односно будућих  ученика. У вези  са тим, а  с обзиром на то да су

односи родитељи- школа сведени углавном на официјелне комуникације  потребно их

је значајно подићи  на највише могуће узајамно-функционалне односе, јер је очигледно

да усвајање  еколошких садржаја (пре свега кроз наставу Природа и друштво) битно

зависи и од квалитета успостављеног контакта. Значај предшколских установа је

евидентан и очекиван јер је 173 учитеља, односно 96,1% сматрало васпитаче битним

фактором у погледу васпитања и образовања за заштиту и унапређивање животне

средине, а с обзиром на  недавно (2010) уведену  деветомесечну обавезу похађања

њихов допринос ће бити још већи. Уз  стечено искуство у оквиру породице, деца  ће у

школу понети и релативно обогаћеније предзнање, чиме ће се будући садржаји много

лакше и прихватљивије надовезати на већ формирану основу еколошког образовања и

васпитања. Остали чланови породице такође могу имати утицај, али је њихов ауторитет

у одосу на родитеље углавном мање изражен (168 или 93,3% учитеља). Наставнике

предметне наставе (ликовно, музичко, физичко), 164 учитеља или 85,6%, сматра

важним фактором у односу на њихов допринос васпитању и образовању за заштиту и

унапређивање животне средине. Наиме, настава у млађим разредима основне школе,

због психофизичких карактеристика ученика тог узраста да свет око себе посматрају и

схватају као јединствену целину, пружа низ разноврсних могућности да се примени

корелација различитих наставних предмета, области и садржаја. Постоје бројне теме о

заштити животне средине у којима настава природа и друштво има додирних тачака с

другим предметима  и то треба искористити. Јер знања која се стичу у оквиру природе

и друштва у корелацији са другим предметима су квалитетнија и интегришу се у систем

који дуже одолева процесу заборављања. Сви остали наведени фактори су вредновани

знатно мање у односу на предходне,  изузетак  је фактор који је означен као, општа

клима у друштву, који  су учитељи схватили пре свега  као у којој мери друштво улаже

у заштиту животне средине, које мере предузима као и  потреба за свакодневним

праћењем и обавештавањем у погледу степена и врсте загађивања, заштите и
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унапређивање животне средине у окружењу па и шире. Јер, друштво које води рачуна о

здравој животној околини је једино исправно, а  тако и мисли 148 учитеља тј.82,2%.

Графикон бр. 23: Аритметичка средина фактора за заштиту и унапређивања

животне средине

Графикон бр. 24: Аритметичка средина фактора за заштиту и унапређивање

животне средине у односу на школе по местима



170

На основу приказаног хистограма школа по местима где се налазе, може се

уочити да су на питање о томе колико наведени  фактори васпитања утичу на квалитет

усвојених садржаја из области заштите и унапређивања животне средине, већина

учитеља подједнако вредновала  факторе, изузетак су учитељи из О.Ш. „Вук Караџић“

–Звечан и О.Ш. „  Васа Живковић “- Панчево,  који су их у односу на  све остале,

знатно више вредновали. Разлике постоје и у односу како су вредновани поједини

фактори васпитања, и то у односу на стручну спрему учитеља према значају родитеља.

Графикон бр. 25: Стручна спрема учитеља  у односу на значај васпитног фактора-
родитељ
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Добијена је вредност на нивоу р<0,05 (х2- 10,443, степен слободе 4 и

коефицијент контигенције 0,034), што значи да међу учитељима са вишом, високом

школском спремом и магистратуром, постоји статистичка разлика у односу на  значај

родитеља као васпитног фактора у реализацији садржаја из заштите и унапређивања

животне средине. Да је то „веома битан фактор“ сматра  44,3%  са високом, 55,1 % са

вишом и 0,6 % са магистратуром. Овакав податак указује да образованији испитаници

знатно реалније увиђају значај родитеља, а чију смо велику улогу у еколошком

васпитању и образовању  ученика истакли .
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Графикон бр. 26: Став учитеља из  школа по  местима  у односу на  значај опште
климе у друштву за заштиту и унапређивање животне средине
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х2 – 55,843(a) df – 36 C – 0,019 р<0,05
На основу добијених података о вредностима х2 -55,84% за одговарајући број

степени df- 36 и на нивоу значајности р<0,05,  установљено  је  да  се статистички

значајно разликују учитељи из школа по местима у процењивању значаја опште климе

у друштву за квалитетнију реализацију садржаја из заштите и унапређивања животне

средине. Учитељи из Звечана (19,1%), Лепосавића (19,1%), из Панчева (17,0%) и Ниша

(12,8%) овај фактор сматрају  „веома битним“ као што сматрају и из осталих школа али

у знатно мањем проценту у односу на њих (Алексинац, Бор и Крагујевац са по 6,4%), а

са најмањом  вредношћу оцењују учитељи из Рашке, Новог Пазара и Крушевца (по

4,3%). Овакви резултати указују да повећани степен загађености средине из којих су

анкетирани учитељи, утиче (Звечан, Панчево) и на формирање одговарајуће климе

друштва, па је њен значај битан у том погледу, док за друге (Бор, Нови Пазар), он је

небитан фактор.

Графикон бр. 27: Став учитеља по разредима   у односу на значај невладиних
организација и удружења(еколошка)
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X2 – 26,450(a) df – 12 C – 0,009 p< 0,01

У односу на значај невладиних организација и удружења која се баве еколошком

проблематиком   и значајем њиховог ангажовања у реализацији садржаја из заштите и

унапређивања животне средине највећи број (34,4%) анкетираних учитеља определило

се за опцију „осредње битан фактор“ у оквиру које учитељи првих разреда вреднују са

17,7%, других са 29,0%, трећих са 37,1% и четвртих, најмање с 16,1%. Сарадња са

оваквим организацијама била би и те како значајна како за ученике, тако и за саме

носиоце наставе. Претпостављамо да они испитаници који имају виши ниво еколошке

свести могу  и да значајније препознају и њихову улогу, па отуда и овакве осцилације

међу учитељима. Добијени коефицијент контигенције показује статистичку значајну

разлику на нивоу р< 0.01 и 12 степени слободе.

7.4. Мишљење учитеља о значају материјално-техничких услова школе у

реализацији садржаја из области заштите и унапређивања животне средине
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Графикон бр. 28: Хистограм укупног скора учитеља у погледу значаја материјално-

техничких услова у реализацији садржаја из заштите и

унапређења животне средине

Mean 38.84,  Median 40,00, Mode 40,  Std. Deviation 6.928

Variance 47.998, Skewness -1.287, Kurtosis 2.651, Range 40

Minimum 10, Maximum 50, Sum 6992,

Анализом добијеног хистограма можемо закључити да је у односу на нормалну

ова расподела делимично асиметрична (варјабилност је повећана на десној страни а

такође и спљоштена на левој страни).

Испитивањем ставова учитеља млађих разреда основне школе о томе у којој

мери материјално-технички услови школе у којима раде утичу на усвојеност садржаја

Val. 10 11 17 19 20 23 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Fre. 1 1 1 1 1 2 3 1 4 9 6 3 13 5 2 12 5 9 21

41 42 43 44 45 46 47 48 50 Total
6 12 15 10 10 9 9 7 2 180
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из области заштите и унапређивања  животне средине, понуђене су им следеће

варијабле:

а) Од школске зграде

б) Од учионичког простора

в) Од сала за физичко васпитање

г) Од лабораторија

д) Од библиотеке и читаонице

ђ) Од школског дворишта

е) Од полигона за спорт и рекреацију

ж) Од наставних средстава

з) Од техничких помагала

и) Од дидактичког материјала кога израђује и припрема сам учитељ

Табела бр.8 : Добијени резултати о значају материјално-техничких услова у

реализацији садржаја из  заштите  и унапређивања животне средине

Материја.
технички
услови

Веома
великој
мери

Доста
великој
мери

Осредње Доста
малој
мери

Веома
малој
мери Укупно

f % f % f % f % f % f %

а) 41 22,8 89 49,4 35 19,4 9 5,0 6 3,3 180 100

б) 60 33,3 73 40,6 37 20,6 5 2,8 5 2,8 180 100

в) 44 24.4 58 32,2 54 30,0 14 7,8 10 5,6 180 100

г) 35 19,4 64 35,6 58 32,2 16 8,9 7 3,9 180 100

д) 39 21,7 71 39,4 54 30,0 8 4,4 8 4,4 180 100

ђ) 85 47,2 58 32,2 29 16,1 3 1,7 5 2,8 180 100

е) 58 32,2 62 34,4 45 25,0 6 3,3 9 5,0 180 100

ж) 81 45,0 58 32,2 33 18,3 4 2,2 4 2,2 180 100

з) 55 30,6 60 33,3 50 27,8 7 3,9 8 4,4 180 100

и) 65 36,1 73 40,6 35 19,4 2 1,1 5 2,8 180 100
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Ни најквалитетнији наставни садржаји се не могу реализовати успешно уколико

школа не поседује одговарајуће материјално-техничке услове. Специфичност садржаја

наставе природе и друштва огледа се баш у могућности примене различитих средстава

и објеката, а то се у великој мери може искористити и за еколошке садржаје у оквиру

ње. Њихова недовољна искоришћеност је очигледна, што због лоше опремљености

већина школа, што због недовољног залагања самих учитеља. Зато смо овим путем

желели да укажемо на њихов значај и тиме можда и упутимо анкетиране учитеље на

њихову већу примену .

Добијени резултати указују да од наведених материјално-техничких услова

који утичу на  квалитет усвајања садржаја из заштите и унапређивања животне средине

према мишљењу учитеља посебно место заузима школско двориште (145 или 79,4%).

Таква процена је претпостављамо што  у оквиру њега постоје  уређени вртови или

паркови  са разноврсним биљним и животињским врстама, места где се може изводити

очигледна и практична настава. Рад у тако прилагођеној природи и чини природну везу

наставе природе и друштва у учионици и окружењу. Школско двориште има и

двоструку улогу у животу ученика, у њима они проводе део свог слободног времена,

али у њему учитељ може изводити и различите практичне радове и вежбе у вези са

наставом природе и друштва, чиме оно уједно постаје и полигон за извођење

разноврсних еколошких акција. Нажалост, простори око већина данашњих школа  нису

уређена на одговарајући начин, обично су то травнате површине с мало засађених

биљних врста и на таквим местима око школе не можемо код ученика развијати

занимање за појаве и процесе у околини. Лепо уређено школско двориште није само

украс сваке школе и насеља, већ је то уједно и наставни простор за многе еколошко

васпитно-образовне делатности.

Да од примене различитих наставних средстава у многоме зависи усвајање

еколошких садржаја сматра 139 или 77,2% учитеља. И с обзиром на то да је  за

наставу природе и друштва изворна стварност непобитан извор знања у настави, ипак

се због просторне и временске удаљености она по потреби замењује многобројним

наставним средствима (природним и вештачким препаратима, моделима, макетама,

сликама и сл.) која истовремено и те како се могу искористити за успешнију

реализацију садржаја из заштите и унапређивања животне средине. Креативани и

амбициозни  учитељи могу дати свој допринос и  изградњом и применом  различитог

дидактичког материјала (138 или 76,7%). Полигон за спорт и рекреацију (72,2%) и сале
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за физичко васпитање (56,6%), такође могу се више искористити за извођење ове

наставе. Од техничких помагала где се убрајају сви они уређаји и апарати који могу да

доприносе савременој организацији наставе зависи квалитет преношења садржаја, као и

њихова усвојеност од стране ученика.

Стручност учитеља у руковођењу као и њихово инегративно коришћење чине

ова помагала важним изворима знања јер се њима постиже рационализација и

квалитетност наставног процеса (63,9%). Изненађује податак да је знатно мањи број

учитеља вредновао значај лабораторије у односу на друге понуђене варијабле (55,5%).

Самосталнији облик практичног рада је кад сами ученици решавају експерименталне

задатке у лабораторији и он се уз помоћ  учитеља може примењивати и са децом

млађег школског узраста. Иако за све ово треба много времена и дуже припремање за

овакав рад, ипак се врло квалитетно могу обрадити одабране теме са еколошким

садржинама (испитивање степена загађености вода, ваздуха, земљишта и сличне

активности), чиме се постиже боље разумевање појава и процеса у природи, као и

негативно деловање човека. Очигледно је да се лабораторије морају у савременој

настави више користити, али је сигурно  немогућност коришћења и то, што многе

школе  не поседују такве просторије.

Ови резултати  треба да укажу да материјално-технички услови које свака

савремена школа треба да поседује, по мишљењу и анкетираних учитеља, у многоме

утичу на квалитет наставе у целини а у овом случају наставе Природе и друштво и у

оквиру ње на садржаје из области заштите и унапређивања животне средине. Надамо

се да ово неће бити само њихово декларативно изјашњавање, већ да ће настојати да их

у пракси и све више примењују како би се побољшало усвајање садржаја, а тиме би и

применљивост знања у свакодневном животу била већа.
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Графикон бр. 29: Аритметичка средина материјално-техничких услова за заштиту и

унапређивање животне средине

Графикон 30: Став учитеља из школа по местима према материјално-техничким

условима за реализацију  садржаја из  заштите и унапређивања животне средине
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На основу приказаног Графикона 29, који се односи на ставове учитеља из

десет анкетираних школа и места  у односу на  значај материјално-техничких услова за

усвајање садржаја из заштите и унапређивања животне средине можемо да

константујемо да су  учитељи из О.Ш. „ Вук Караџић“ из Звечана, О.Ш. „ Рифат

Бурџовић-Тршо“ из Новог Пазара и О.Ш. „ Рашка“ из Рашке, са највећим процентом

оценили све наведене услове. То се уједно може објаснити, не само неопходном

потребом за адекватним материјално- техничким условима, него и да већина учитеља

ради у школама које не поседују адекватне услове, па је и разумљиви њихов став и

потреба у том погледу.

Графикон бр. 31: Учитељи  из школа по местима и њихов став  у погледу значаја

материјално-техничких услова за заштиту и унапређивање животне

средине
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x2 - 25.913 df – 9 C – 0,002 p < 0,01
Учитељи из школа по анкетираним градовима у односу на  укупност вредновања

значаја  материјално-техничких услова школе у реализацији садржаја из заштите и

унапређивања животне средине се статистички разликују .

И у овом случају највеће вредности  укупног скора имају учитељи из Новог

Пазара и Звечана у односу на остале учитеље (распон је од 44,62 до 35,95). Ниво

значајности је р= 0.01.
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Графикон бр. 32: Став учитеља из  школа по местима према значају лабораторије у
оквиру материјално - техничких услова
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х2 – 63,898(a) df – 36 C – 0,003 р<0,01

Између  учитеља из  анкетираних школа по местима  постоји статистички

значајна разлика ( р<0,01)  у њиховом   ставу о значају лабораторије у материјално-

техничком смислу за заштиту и унапређивање животне средине.

Да у  „веома великој  мери“ има значаја сматрају учитељи из Звечана (28,6%),

затим из Ниша (17,1%), из Новог Пазара (11,4%), знатно мање се за то опредељују

учитељи из Рашке  и Бора (по 8,6%), учитељи из Алексинца, Крушевца, Панчева и

Крагујевца, вреднују исто са по 5,7%,  док се за исту опцију најмање опредељу учитељи

из Лепосавића са свега 2,9 %.

Можемо претпоставити да се многи учитељи  у већој мери не опредељују за

лабораторију, а с обзиром на њен оправдани значај у реализацији садржаја из заштите и

унапређивања животне средине, пре свега због чињенице да су у већини школа оне не

функционалне због  лоше опремљености, или, да  њих у оквиру неких школа нема.

Разлог оваквог става учитеља може се наћи и у њиховој недовољној едукацији за

лабораторијски рад.
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Графикон бр. 33: Став учитеља из  школа по  местима  према значају школског

дворишта у реализацији садржаја из заштите животне средине
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х2 – 50,986(a) df – 36 C – 0,050 р = 0,05

Вредност Xи – квадрата показује (x2-50, 986; С-0.05) да став  учитеља из школа

по местима из којих су анкетирани у односу на значај  школског  дворишта у

реализацији садржаја из заштите животне средине  се статистички  значајно разликује

на нивоу р< 0,05. Учитељи из  Ниша (16,5%), Новог Пазара (15,3%), Лепосавића

(14,1%), тај допринос као у „веома великој мери“ оцењуј, док се за исто опредељују

само знатно мање, из Крагујевца и Звечана са по 8,2%, из Панчева са 7,1%,  учитељи из

Бора  и Алексинца  значај школског дворишта вреднују са најмањим процентом (5,9%).

Иако су се учитељи у укупном скору највише определили за ову опцију, сви они

појединачно по школама различито вреднују у складу са могућностима коришћења које

им школе пружају.
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Графикон бр. 34: Став учитеља по разредима  у односу на значај школског дворишта
у реализацији садржаја из заштите и унапређивање животне
средине
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X2 – 23,731(a) df – 12 C – 0,022 p< 0,05

Истраживањем се дошло и до сазнања да је значај школског дворишта за

успешност у реализацији садржаја из  области заштите животне средине значајно

условљен од процене учитеља који воде разреде од првог до четвртог.

Учитељи који воде четврти разред су проценили у  „веома великој мери“ и то са

36,5%, они који воде трећи разред са 28,2%, док учитељи првих и других разреда

вреднују школско двориште  знатно мање у односу на предходне  и то по 17,6%.

Видљива статистичка разлика је на нивоу р< 0.05 и коефицијентом  контигенције С =

0.022. Овакава разлика указује да учитељи постају свеснији  значаја школског

дворишта тек у трећем и четвртом разреду, и да га више користе у односу на оне који

воде прве и друге разреде.



182

Графикон бр. 35: Став учитеља по разредима  у односу на значај полигона за спорт и
рекреацију у реализацији садржаја из заштите и унапређивања
животне средине
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X2 – 22,592(a) df – 12 C – 0,031 p< 0,05

У  вредновању значаја полигона за спорт и рекреацију за реализацију садржаја

из заштите и унапређивања животне средине учитељи се статистички разликују с

обзиром на разреде које воде. Подаци указују да у „веома великој“ мери, учитељи

првих разреда то високо вреднују са 20,7%, учитељи других разреда у односу на

наведену меру  вреднују са 15,5%, они који воде треће разреде сматрају у односу на

остале процентуално са 31,8%. Највеће вредновање у погледу на ову варијаблу дали су

учитељи четвртих разреда и то са 39,7%. Коефицијент контигенције има вредност С =

0,031 па  је значајност статистичке разлике на нивоу р< 0,05.

Анализа добијених података указује као и код предходне која се односила на

значај школског дворишта, да учитељи по разредима скоро подједнако се разликују и

по њиховом вредновању  у односу на полигон за спорт и рекреацију. Овим се потврђује

и потреба да се учитељима првим и другим разредима укаже на њихов значај, јер се

многе еколошке теме које се у овим разредима обрађују могу много ефикасније

обрадити управо на овим теренима. Континуирано  праћење многих појава у школском

окружењу треба да започне од првака, чиме се и стиче навика за овакав вид учења, на

деци најприступачнији начин.
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7.5. Мишљење учитеља о дидактичко-методичким иновацијама у настави за

ефикаснији рад на васпитању из области заштите и унапређивања животне

средине

Графикон 36: Хистограм укупног скора учитеља у  погледу дидактичко-методичких

иновација  за  заштиту  и унапређивање животне средине

Val. 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Fre. 1 1 1 1 1 1 9 16 9 16 25 14 15 25 13 15 7 8 1

43 Total
1 180

Mean 29.09, Median 29.14(a), Mode 28(b), Std. Deviation 3.679,
Variance 13.539, Skewness -0.271, Kurtosis 1.476, Range 27,
Minimum 16, Maximum 43, Sum 5237;

Анализа  је рађена на основу следећих ајтема:

а) Увођење нових метода рада у настави и ваннаставним активностима
б)  Увођење нових типова наставних часова '???'?
в)  Увођење нових дидактичких система
г)  Организовање посебних посета, излета и екскурзија
д) Организовање посебних радионица са темама о заштити и унапређивању

животне средине
ђ)  Писање парола о заштити и унапређивању животне средине
е)  Украшавање школе (школских просторија)
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Табела бр.9: Табеларни приказ добијених резултата о значају дидактичко-методичких

путева за заштиту и унапређивање животне средине

Дидактичко-
методички
путеви оств.
васпитања за
заштиту и
унапређивање
жив. средине

Врло важ.
активност

Доста важ.
активност

Осредње Доста
неважна
активност

Сасвим
неважна
активн.

Укупно

f % f % f % f % f % f %

а) 61 33,9 79 43,9 37 20,6 2 1,1 1 0,6 180 100

б) 52 28,9 75 41,7 48 26,7 4 2,2 1 0,6 180 100

в) 36 20,0 88 48,9 50 27,8 4 2,2 2 1,1 180 100

г) 100 55,6 62 34,4 13 7,2 0 0 5 2,8 180 100

д) 98 54,4 70 38,9 12 6,7 0 9 0 0 180 100

ђ) 45 25,0 81 45,0 49 27,2 5 2,8 0 0 180 100

е) 78 43,3 82 45,6 18 10,0 1 0,6 1 0,6 180 100

На организацију наставног процеса поред материјално-техничких услова школе

утичу још и многи други фактори, а специфичан пут васпитања и образовања за

заштиту и унапређивање животне средине захтева и  коришћење разноврсних

дидактичко-методичких путева у настави, чиме би се  еколошки садржаји од стране

ученика што ефикасније усвојили, и што је још важније као такви у практичном

смислу били и функционалнији. Увидом у резултате (табела бр. 9. и графикон 36)

анкетирања  уочава се  да се највећи број учитеља (168 или 93,3%), определило  за

увођење организованих радионица на тему заштите и унапређивања животне средине

сматрајући да један такав савременији приступ настави може најбоље да приближи

садржаје ученицима млађег школског узраста.

Ово је свакако иновација у погледу на ранију традиционалну наставу,

представаља саставни део методе игре где су активности најчешће игровног и

проблемског типа. Тиме се обезбеђује високи степен мисаоне и практичне активности

великог броја ученика истовремено, јер сви имају једнаку шансу да буду саслушани

без страха и притиска. Тако створена пријатна атмосфера омогућава спонтани рад

чиме се планирани садржаји интерактивно и најбоље усвајају. Чињеница је и то да су

многи учитељи обухваћени новом школском реформом, кроз учешће на многобројним
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саминарима, очигледно спознали значај оваквих радионица, што претпостављамо да је

и између осталих  разлог  за  овакво њихово вредновање. Остаје само да се потруде да

такав начин рада спроведу у дело и када се тиче садржаја из заштите животне средине,

јер бројне су теме за такав вид организације у оквиру наставе Свет око нас/Природа и

друштво (значај шума, ланци исхране, однос човека према природи и сл.).

Организовати посете, излете и екскурзије, где ће се на најдиректнији начин

ученицима указати на значај заштите и унапређивања  животне средине и где ће се

многи  усвојени садржаји  у оквиру наставе природе и друштва на самом терену

операционализовати,  је битна ставка јер тако мисли 162 учитеља, односно 90,0%.

Настава природе и друштва се не сме изводити само у учионици и школском

окружењу него и на излетима, ескурзијама, посетама (обилазак и упознавање

националне паркове, резервате, посета фабрикама и сл.), тиме се ученици

оспособљавају да заиста посматрају и проучавају своје окружење у којем се појаве и

догађају, повезујући тако знања с природом и животом уопште. За ученике почетних

разреда основне школе посебно су драгоцене ескурзије које се изводе више пута током

године у одређене животне заједнице (шуме, ливаде, баре, језера), упознајући се тако

са променама које настају сменом годишњих доба. Нови емоционално-естетски

доживљај који пружа боравак у природи је и прави подстицај за развој еколошког

понашања деце тог узраста, због чега се настава и мора већим делом одвијати у

природи. Практичан рад ученика  који се односи на сређивање, украшавање школе,

озелењавање ентеријера. школских просторија различитим природњачким

материјалом и изложбама са разноврсном тематиком из заштите и унапређивање

животне средине је важан моменат за развијање њиховог  еколошког понашања, јер

ако су они сами учесници, то ће и одговорност бити већа, па је и потреба за оваквим

видом оправдана (88,9%). За увођењем нових наставних метода у настави и

ваннаставним активностима постоји  оправдана потреба јер  на то указује 140 односно

77,8% учитеља.

Ефикасност образовања значајно зависи од квалитета наставног процеса, отуда

и потреба да у настави буду заступљене иновативне методе којима се остварује већи

степен усвајања понуђених садржаја. У избору наставних метода учитељ има потпуну

слободу и од његовог стваралачког напора у умрежавању, смисленим комбиновањем

различитих метода постижу се најбољи резултати. У настави природе и друштва, све

оне методе које се остварују активним укључивањем ученика у процесу учења
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обезбеђују усвајање знања и вештина и њихову практичну примену. Из тог разлога,

оне имају посебан значај и за еколошко образовање и васпитање ученика. Потреба  за

сталним осмишљавањем и организовањем  нових типова наставних часова како би се

побољшала реализација садржаја из заштите животне средине у оквиру наставе

природе и друштва је битна, што је мишљење већег броја учитеља (127 или 70,6 %).

Смишљеним уношењем промена мењају се активности ученика у наставном процесу

чиме се постижу динамичност и спречавање опадања радне атмосфере.

Презентовањем различитих типова наставе (диференцијална, проблемска, учење

путем откривања, кооперативна, мултимедијална и др.) омогућава се померање

тежишта рада у образовању од учења у циљу запамћивања на оспособљавање ученика

за самостално учење у складу са њиховим интелектуалним и другим могућностима.

Због оваквог приступа у настави оправдано је њихово коришћење и за потребе

сврсисходнијег усвајања еколошких садржаја. Писање еко парола о заштити и

унапређивање животне средине, активира ученика  да размишља, креира, предлаже,

учествује и осећа задовољство  што  даје допринос у заштити свог окружења, па

активирати ученике у том погледи сматра битним 126 или  70,0% учитеља. Увођењем

нових дидактичких система које  ће пре свега  учитељи –практичари предлагати а који

ће се показати као ефикасни у усвајању еколошких садржаја је потреба за 124,

односно 68,9% учитеља. Јер, највише ће у свом раду успети  учитељи који не очекују

да иновације он њих захтева неко споља, да им намећу, већ они који су сами

иницијатори и носиоци иновација у настави. Уколико поседују одређена теоријска

знања и практичну оспособљеност, за програмирање и увођење иновативних метода

рада учитељи ће успешно преносити све наставне садржаје ученицима .
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Графикон бр. 37: Аритметичка средина дидактичко-методичких путева у

остваривању заштите и унапређивања животне средине

Графикон 38: Став учитеља из школа по местима према дидактичко-методичких

путева за реализацију  садржаја из  заштите и унапређивање  животне

средине
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Како су учитељи вредновали потребу за различитим дидактичко-методичким

иновацијам  можемо видети на основу графикона бр. 38, где су приказани резултати по

местима анкетираних школа, док се графиконом бр. 39, приказује укрштање независне

варијабле (учитељи по школама) у односу на њихов значај у  примени за реализацију

еколошких садржаја.

Графикон бр. 39: Учитељи из школа по местима у односу на значај примене
дидактичко-методичких путева за успешну реализацију садржаја за
заштиту и унапређивање животне средине
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x2 – 24.583 df – 9 C – 0,003 p< 0,01

Резултати истраживања између ових наведених  укрштених варијабли показују

статистичку значајну разлику на нивоу р< 0.01 са 9 степени слободе.

Док учитељи из Рашке, Панчева, Звечана  и Алексинца вреднују са укупним

скором  у  распону од 31,85- 30,8, учитељи  из  Лепосавића, Бора, Ниша, Новог Пазара и

Крушевца то вреднују мање (29,71 – 27,30), а са најмањом вредношћу скора процењују

учитељи из Крагујевца (27,05). Значај ових иновација увиђају сви учитељи, па  овакве

разлике у вредновању по местима сматрамо пре свега неједнаком мотивацијом да се

иновацијама побољша реализација садржаја из заштите животне средине.



189

Графикон бр. 40: Став учитеља школа по местима према значају увођења нових
типова часова
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X2 – 55,023(a) df – 36 C – 0,022 p<0,05

Највећи број анкетираних учитеља из школа по местима сматра доста важним

увођење нових типова часова чиме би се побољшао квалитет наставе а самим тим и

усвојеност градива из заштите животне средине би се подигла на знатно виши ниво.

Коефицијент контигенције који показује повезаност ових веријабли износи С =

0,022  а статистичка значајна разлика је р< 0,05.

Да је то „доста важна активност“ сматрају учитељи из Крагујевца са 18,7%, из

Звечана (13,3%), Лепосавића, Ниша и Рашке са по 10,7%, док Бор и Нови Пазар

оцењују  са 9,3%.

Различито вредновање учитеља у погледу ове варијабле је и оквиру  осталих

школа по местима, где су вредности мање у односу на предходне групе. Алексинац

вреднује са 8,0%, Панчево са 6,7%, а најмање је процењено од учитеља из Крушевца.
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Графикон бр. 41: Став учитеља из  школа по местима према значају организовања
радионица са темом заштите и унапређивања животне средине
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X2 – 31,323(a) df – 18 C – 0,026 p< 0,05

Статистички значајна разлика је и у односу учитеља из школа по местима према

њиховом вредновању значаја организовања радионица са темом заштите и

унапређивања животне средине у настави Природе и друштва (х2- 31,323; С-0,026;

р<0,05%).

Врло важна активност је процентуално већа за учитеље из Ниша (15,3%),

Лепосавића  и Рашке (по 14.3%), из Панчева (11,2%), из Звечана (10,2%), из Бора и

Новог Пазара (8,2%), из Алексинца и Крагујевца по 7,1%, а најмања су у односу на

остале учитеље вредновали ову активност  из  Крушевца са 4,1%.
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Графикон бр. 42: Став учитеља по разредима  у односу на значај увођења нових
наставних предмета
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X2 – 22,710(a) df – 12 C – 0,030 p< 0,05

Учитељи који процењују допринос увођења нових наставних предмета на

квалитет знања о заштити и унапређивању животне средине су се у највећем проценту

определили за „осредње битан“ фактор с тим што највише вреднују учитељи који воде

прве разреде (37,5%), затим треће (30,4%), они који воде четврте са 21,4% и учитељи

других разреда са најмањом вредношћу од 10,7%.

Између ових двају варијабли постоји статистички значајна разлика (р< 0.05). У

оваквој процени учитеља видљива је знатно мања потреба за увођењем додатних

предмета из ове области, али и  где би учитељи првих разреда због оптерећености

плана и програма требали да реагују са најмањим постотком они  ово нелогично више

вреднују у односу на учитеље осталих разреда.
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7. 6. Ставови учитеља о значају предузимања одређених активности чиме би се

интензивирало образовање и васпитање за заштиту и унапређивање

животне средине

Нова стратегија образовања захтева проналажење модернијих путева  како би се

оно што је било негативно у традиционалној школи заменило савременијом образовном

технологијом. Предузета модернизација има за циљ суштинску измену у свим

карикама педагошког система, а пре свега у наставно-сазнајној делатности образовног

процеса. Таквим настојањем  обезбеђује се и између осталог и целокупније сагледавање

проблематике из домена заштите животне средине. Анкетирањем  учитеља, желели смо

да утврдимо колико наведене активности могу да утичу на могућност интензивирања

образовања и васпитања из заштите и унапређивање животне средине, а самим тим и

квалитетније усвајање садржаја из те области.

Графикон бр. 43: Хистограм укупног скора учитеља у погледу активности које би

требало предузети за  заштиту  и унапређивање животне средине

Val. 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Fre. 1 2 1 2 2 3 5 9 9 13 11 10 15 12 13 7 12 13 9
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38 39 40 Total
11 9 11 180

Mean 32.05, Median 32.08(a), Mode 31, Std. Deviation 5.031,
Variance 25.310, Skewness, - 0. 352, Kurtosis – 0.244,
Range 25, Minimum 15, Maximum 40, Sum 5769;

Анализа  је рађена на основу следећих ајтема:

а)  Рефомисати нашу основну школу
б)  Убацити нове наставне предмете у наставни план
в)  Убацити нове наставне садржаје у наставни програм
г)  Држати посебна предавања и вежбе ученицима о заштити и унапређивању

животне средине
д) Држати посебна предавања и вежбе учитељима о заштити и унапређивању

животне средине
ђ)  Држати посебна предавања и вежбе ученичким родитељима о заштити и

унапређивању животне средине
е)  Обезбедити школама посебне стручне сараднике за рад на васпитању за

заштиту и унапређивање животне средине
ж)  Слати учитеље на специјалне курсеве за васпитање за заштиту и

унапређивање животне средине

Табела бр.10: Табеларни приказ добијених резултата о активностима које би требало

предузети да би се интензивирало васпитање за заштиту и унапређивање

животне средине

Активности
за заштиту
и унапређ.
ж. средине

Врло
важно

Доста
важно Осредње

Доста
неважно

Сасвим
неважн Укупно

f
% f % f % f % f % f %

а) 78 43,3 60 33,3 24 13,3 3 1,7 15 8,3 180 100

б) 46 25,6 48 26,7 56 31,1 21 11,7 9 5,0 180 100

в) 82 45,6 59 32,8 32 17,8 7 3,9 0 0 180 100

г) 97 53,9 65 36,1 16 8,9 2 1,1 0 0 180 100

д) 67 37,2 68 37,8 39 21,7 4 2,2 2 1,1 180 100

ђ) 75 41,7 54 30 44 24,4 5 2,8 2 1,1 180 100

е) 56 31,1 63 35,0 43 23,9 11 6,1 7 3,9 180 100

ж) 59 32,8 61 33,9 44 24,4 8 4,4 8 4,4 180 100

.
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На основу одабраних и предложених активности добијени  су резултати који

указују и да је између осталог потребна нова реформа основне школе. С  обзиром  на

то да  је релативно већи број учитеља (138 или 76,6%) који тако мисли, поставља се

питање колико је ова постојећа реформа била квалитетно одрађена, да ли су њеним

увођењем предходила интердисциплинарна истраживања чиме би се таксативно

одредило шта треба поправити, мењати  и шта се ново, поуздано може   уграђивати у

школе. Можда се проблем како наводи М.Ратковић (2009: 169), налази и у томе да се

због честих реформских промашаја ствара отпор ка коренитој и темељитој промени,

што свакако утиче на стварање успешне школе орјентисане на будућност.

За убацивањем нових наставних предмета у наставни план основне школе

(млађи разреди) који ће се бавити изучавањем садржаја из заштите животне средине,

опредељује се 52,3 % или 94 учитеља, што представља и  најнижу добијену оцену у

вредновању свих предложених активности. Овакво изјашњавање не чуди, јер већина

учитеља сматра да се ионако већ оптерећени наставни план не треба додатно

оптеретити, пре свега узимајући у обзир узраст ученика. Због тога је и већина пре за

увођење нових наставних еколошких садржаја у већ постојећи наставни програм Свет

око нас/ Природе и друштва (78,4%).

Држати посебна предавања и вежбе из области заштите и унапређивања животне

средине ученицима и тако дати посебан акценат тим садржајима је најбитнија

активност по учитељима, јер се за то определило 162 односно 90,0%. Недовољан фонд

часова Свет око нас/Природа и друштво представља један од разлога што се ови

садржаји у довољној мери не могу реализовати у редовној настави, па се морају

користити и други видови наставе у том погледу. Одабране еколошке теме могу се

успешно презентовати и повременим ангажовањем стручних сарадника (биолог,

еколог, еко-педагог), чиме би се употпунила дечја сазнања пре свега о загађености

средине, али и о потреби њиховог ангажовања у очувању животне средине. Помоћ

учитељима у даљој, бољој  реализацији тих садржаја, након оваквих предавања била би

у сваком случају велика па је значајан проценат (71,7%), оних који сматрају

неопходним ову активност.

Реалним сагледавањем потребе за појачаним усавршавањем учитеља у погледу

побољшане реализације садржаја, као и у погледу адекватног и континуираног

упознавања с актуелним проблемима екологије и заштите и унапређивања животне

средине, као најважнијим факторима васпитно-образовног процеса, анкетом  се



195

потврђује потреба за таквим  обликом  напредовања (135 тј. 75,0%). Свесни су учитељи

и чињенице да се у току свог школовања (виша школа разредне  наставе, учитељски

факултет) нису у довољној мери едуковали (еколошки садржаји су углавном

заступљени кроз изборне предмете), због чега би поред повремених предавања и

озбиљнија обука (71,7%), кроз курсеве специјално организованих  од стране стручно

акредитованих тимова (Министарство просвете и заштите животне средине, Завод за

заштиту природе Србије), умногоме помогло и побољшало квалитетнијем приступу и

разумевању еколошких садржаја. Тиме би учитељима било омогућено да изграђују

еколошки начин мишљења и да стекну дидактичко-методичка знања неопходна да кроз

наставне и ваннаставне облике активности реализују у пракси циљеве и задатке

еколошког образовања и васпитања. На улогу родитеља тј. породице као важног

чиниоца образовања за заштиту и унапређивање животне средине већ смо кроз

предходна излагања истакли и с обзиром на то да је утицај родитеља у погледу тог

васпитања евидентна, значајни број учитеља (129 тј. 71,7%), сматра да је и за њих

управо због тога неопходно организовати посебна предавања на тему заштите животне

средине. Већ је извесно да на развој еколошке свести може деловати само оно

породично окружење у којем се негује свест о еколошким вредностима а оваквим

активностима оно се само поспешује.
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Графикон бр. 44: Аритметичка средина о активностима које  интензивирају

образовање и васпитање за заштиту  и унапређивање животне средине

Графикон 45: Став учитеља из школа по местима  о активностима које би

интензивирале образовање и васпитање из  заштите и унапређивања

животне средине
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Из графикона који се односи на приказ добијених резултата у вези  активности

потребне за заштиту и унапређивање животне средине а на основу школа по местима,

можемо утврдити да се и у овом случају учитељи из О.Ш. „Вук Караџић“ из Звечана

издвајају од осталих  у погледу високог вредновања свих наведених активности које су

битне за успешно васпитање из области заштите и унапређивања животне средине.

Графикон бр. 46: Учитељи из школа по местима у односу на значај различитих
активности  за заштиту и унапређивања животне средине
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Freque...x2 – 19.317 df – 9 C – 0,23 p< 0,05

С обзиром на процену учитеља из школа по местима у односу на значај

различитих активности битних у реализацији садржаја из заштите животне средине

уочено је да је коефицијент контигенцијеС = 0.23 што указује на статистичку значајну

разлику на нивоу р < 0.05. Иако учитељи  различито процењују свеукупност значаја

наведених активности у  распону  укупног скора од 36,23 (Звечан), до 30,34 (Нови

Пазар), ипак сви они указују на велики значај свих предложених активности.

Графикон бр. 47: Стручна спрема учитеља у односу на значај активности – писање
еко-парола о заштити и унапређивању животне срединe
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х2 – 19,470(a) df – 6 C – 0,003 р<0,01

Резултати испитивања показују да учитељи у односу на школску спрему

различито вреднују значај активности-писање еко-пароле у заштити животне средине

(x2 -19, 470; С-0,003). Да је ова активност „врло важна“, највише се опредељују

учитељи са високом школом (51,1%), док са вишом стручном школом  сматрају ову

активност врло важном процентуално мање (48,9%), па је статистички значајна разлика

на нивоу р<0,01.

Графикон бр. 48: Стручна спрема учитеља у односу на значај активности –

украшавање  школе и школског простора еколошким материјалима
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X2 – 23,318(a) df – 8 C – 0,003 р<0.01

Према школској спреми учитељи се статистички значајно (р<0,01) разликују у

односу на вредновање  значаја  активности-украшавање школе и школског простора у

заштити и унапређивања животне средине (x2-23,318; С - 0,003). Највећи број учитеља

са вишом  школском  спремом (47,4%) сматра ову активност „ врло важном“, док се

учитељи са високом школском спремом  опредељују  за ту опцију са 52,6%.
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У оба ова случајева  висок проценат оних који исказују став о значају ових

активности чине учитељи са високом школском спремом, коју је већина стекла у

неколико последњих година и указује на  њихову савременост коју желе да истакну у

своме раду и на овом пољу .

Графикон бр. 49: Став учитеља из школа по местима  према значају реформисања
школе
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X2 – 62,100(a) df – 36 C – 0,004 p< 0,01

Да се са постојећом реформом школства није довољно постигло у области

заштите и унапређивања животне средине и да је  због тога то „врло важна“ ставка која

се мора побољшати сматра већи број учитеља који се опредељују процентуално

различито.

Половина анкетираних  школа по местима вреднује са по 12,8% (Бор,Звечан,

Крагујевац, Ниш и Рашка), остале школе се разликују где учитељи из Новог Пазара

процењују са 10,3%, из Панчева са 7,7%, из Лепосавића и Алексинца са по 6,4% и

учитељи из Крушевца који ову ставку сматрају битним са  5,1%.

Већа разлика  међу учитеља из школа по местима је у процени „доста важно“ где

су се определили следећим редом по висини процене: Лепосавић (23,3%), Крагујевац
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(13,3%), Панчево (13,3%), Ниш (11,7%), Нови Пазар (10,0%), Панчево (8,3%),

Алексинац (6,7%), Бор и Крушевац са 5,0% и Звечан са 3,3%.

Статистичка разлика између ових двају варијабли је на нивоу р< 0,01 са

степеном слободе df =36.

Графикон бр. 50: Став учитеља из школа по местима  према значају увођења нових
наставних предмета
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х2 – 62,048(a) df – 36 C – 0,004 p< 0,01

Увођење нових наставних предмета како би се интензивирало васпитање за

заштиту и унапређивање животне средине у разредима млађих школских разреда

већина учитеља сматра „ осредње битном“ мером, али се и у оквиру ње различито

опредељују па је статистички значајна разлика на нивоу р<0,01.

Највеће вредности су добијене од стране учитеља из Крагујевца (21,4%), Ниша

(19,6%), Бора (12,5%) и Лепосавића (10,7%), мања су вредновања учитеља из Панчева и

Рашке са по 7,1%. Најмање вредности добијене су са истим бројем процената из

Алексинца, Звечана, Крушевца и Новог Пазара (са по 5,4%)
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Графикон бр. 51: Став учитеља из школа по  местима  према значају обезбеђивања

стручних сарадника за предавања из заштите и унапређивања

животне средине
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х2 - 53.770(а) df - 36 С – 0,029 р<0,05

Из процене испитаника, на основу израчунатог х2 од 53.770, који је статистички

значајан на нивоу од 0,05, закључује се да се у вредновању значаја у погледу

обезбеђивања стручних сарадника учитељи  из места по анкетираним школама значајно

разликују. То вредновање као „врло важно“ оцењује  19,6% учитеља  из Звечана што и

највећа вредност у овој опцији, 16,1% учитеља из Лепосавића, 12,5% учитеља из Рашке,

учитељи из Ниша вреднују ову активност са 10,7%,  8,9% учитеља  из Бора и

Крагујевца  са 8,9%, из Новог Пазара и Алексинца са 7,1%,  22,2%, из  Панчева са 5,4%,

и најмање вреднују учитељи из Крушевца са вредношћу од  3,6%.
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Графикон бр. 52: Став учитеља по разредима  у односу на значај одржавања
посебних предавања и вежби  ученицима о заштити и унапређивање
животне средине
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X2 – 21,404(a) df – 12 C – 0,045 p< 0,05

Највећи број учитеља  трећих  разреда (61,4%) припада категорији која  вреднује

као „ врло важно“ ставку увођења посебних  еколошких предавања и вежби за ученике

млађег школског узраста .

Учитељи  првих разреда вреднују са 22,0%, других разреда у односу на њих

већом  проценом то  вреднују са 27,1%,   трећих разреда са 22,0% и четвртих разреда са

35,4%  што је и највећа вредност у односу на значај ових предавања,

Коефицијент контигенције као показатељ повезаности између ових варијабли

износи С = 0.045, па је статистичка значајност на нивоу р< 0.05.
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Графикон бр.53: Став учитеља по разредима  у односу на значај увођења нових

наставних садржаја
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X2 – 25,278(a) df – 9 C – 0,003 p< 0,01

Увођење нових наставних садржаја из заштите и унапређивање животне средине

је битна ставка за већину анкетираних учитеља, али се они  по разредима које воде

разликују по вредновању чиме је добијена статистички значајна разлика на нивоу  р<

0.01.

Као  „врло важна“ ставка је процентуално различито вреднована  од  учитеља

где имамо да они који воде прве разреде оцењују са 22,0%, друге разреде са 20,7%,

треће разреде са 22,0% и четврте са 35,4%.

Процена учитеља који воде четврти разред  у односу на остале се може схватити

као објективни пресек стања у сва четири разреда који указује за потребом увођења

више нових садржаја.
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Графикон бр. 54: Став учитеља на основу дужине радног стажа према значају
увођења нових наставних предмета
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X2 – 20,539(a) df – 12 C – 0,058 p> 0,05

На хистограму  где су приказане ове две варијабле имамо да се учитељи

подељени у четири категорије на основу дужине  радног стажа у највећој мери

опредељују за процену „осредње битна“ и то они са радним стажом од 11-20 (53,6%) од

31-40  сматрају то битним са17,9%, за оне од  21- 30  је то  ставка процењена са 16,1%,

а најмање вреднују учитељи са радним стажом од 1-10 (12,5).

На основу ових показатеља  учитељи се значајно разликују у проценама и то на

нивоу р<0.05.
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Графикон бр. 55: Став учитеља на основу дужине радног стажа према значају
увођења посебних еколошких предавања и вежби за  ученике млађег
школског узраста
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X2 – 18,696(a) df – 9 C – 0,028 p< 0,05

Израчунати х2 =18.696 уз одговарајући број степени (df =9) на нивоу

значајности р< 0.05 показује да се учитељи подељени на основу дужине радног стажа

значајно разликују у проценама о значају увођења  посебних еколошких предавања и

вежби за ученике. Да је то „врло важна“ активност сагласни су већина учитеља али се

процентуално по дужини стажа изјашњавају  различито, па  имамо од 1-10 са 18,6%, од

11-20 са 34,0%, од 21-30 са 25,8% и од 31-40 где проценат износи 21,6%.

7. 6.1. Став учитеља о променама које би  побољшале квалитет усвајања садржаја

из заштите и унапређивања животне средине у оквиру наставе Природа и

друштво

С обзиром на то да смо од учитеља као директних учесника васпитно- образовног

процеса додатно желели да сазнамо које промене по њиховом мишљењу је најбитније

предузети како би се подигао квалитет усвајања садржаја из заштите и унапређивања

животне средине у оквиру наставе Природе и друштва као најбитнијег извора у млађим

разредима основне школе, добијене резултате приказујемо табеларно где су дате

фрекфенције и проценти као и хистограм са аритметичком средином и стандардном

девијацијом.
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Табела бр.9: Став учитеља о променама за заштиту и унапређивање животне средине

Ред
бр. Одговори учитеља

Frequenc
y Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

1. Увођење
нов.садржаја 71 39,4 39,4 39,4

2. Практичне
активности 54 30,0 30,0 69,4

3. Орг.радионица 19 10,6 10,6 80,0
4. Сарадња школе,

родитеља и
самоуправе

36 20,0 20,0 100,0

Total 180 100,0 100,0

На основу добијених резултата можемо закључити да од 180 анкетираних

учитеља, њих 71 или 39,4% сматра неопходним увођење нових садржаја у наставни

програм Природа и друштво, јер новом реформом основне школе учињен је помак у

том погледу, али по њиховом мишљењу је то за новонастале потребе за ово васпитање

недовољано. Да се садржаји из заштите и унапређивања животне средине усвоје на

квалитетнијем нивоу од стране ученика, 30,0% учитеља сматра веома битним да се они

у што већој мери реализују кроз практичне активности него што је то до сада рађено.

Радионичарски облик рада који се у последње време примењује и који показује добре

резултате у раду са ученицима, предлаже само 19 тј.10,6% учитеља, разлог овоме је

очигледно недовољна едукација учитеља за овакав вид рада па самим тим и

несигурност у његовој примени. Овде се наиме сусрећемо са контрадикторним

одговором  учитеља с обзиром на то да су на предложене активности највећу

предности дали баш овим едукатвним радионицама, претпостављамо да већина зна

њихов значај, али да нема навику или искуство да их примењује.

Успоставити добру сарадњу између школе, родитеља и локалне самоуправе је

предлог 36 учитеља, односно 20,0%, јер они сматрају да се само заједничким учешћем

свих субјеката у заштити и унапређивању животне средине могу постићи

задовољавајући резултати па самим тим и усвојеност садржаја ће бити на већем нивоу.

Примером и активним учешћем одраслих, ученицима се даје подстрек за њиховим све
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већим ангажовањем у акцијама које за циљ имају да заштите и унапреде животну

средину и тако формирају еколошки стил живљења у складу са природом.

Графикон бр. 56: Став учитеља о битним променама за заштиту и унапређивање
животне средине

7. 7. Развијеност навика еколошког понашања ученика трећег и четвртог разреда

као показатељ усвојеног знања у оквиру наставе Природе и друштва

Један од најважнијих предуслова заштите и унапређивања животне средине је

да сваки појединац поседује навике еколошког понашања током обављања свакодневних

активности. Еколошки свестан појединац се исправно понаша на улици, у школи, у

друштву, у природи, у домаћинству, при куповини и слично. Такво понашање

условљено је многим факторима (знање, културни миље,мотивисаност), и њиховим

заједничким деловањем остварује се позитиван однос према животној средини.

За описивање еколошког понашања  ученика млађег школског узраста (трећи и

четврти разред) основне школе користили смо упитник који је   тако конципиран, да

смо пре свега на основу добијених одговора на  пет постављена питања отвореног типа
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желели да стекнемо увид у то колико су усвојени садржаји из области заштите и

унапређивања животне средине примењиви у свакодневном животу ученика, са којом

перцепцијом они доживљавају своју животну околину, понашање својих вршњака,

суграђана, сопствено,  у погледу заштите и унапређивања, као и шта предлажу да се

побољша еколошка ситуација у њиховом окружењу. Интересантно је да су  сви

анкетирани ученици дали одговоре на сва постављена питања чиме су показали своју

одговорност, али и заинтересованост за постављена питања. Многи од њих, а с обзиром

на узраст, у објашњавању, опису и предлозима показују велику озбиљност и жељу да

помогну природи (прилог 3).

За овакав начин истраживања определили смо се  из разлога  што сматрамо да

самим тестирањем усвојеног знања ученика о  садржајима из  заштите и унапређивања

животне средине у оквиру наставе Природе и друштва не бисмо добили праву процену о

његовој практичној примени (кроз понашање, деловање, учествовање), јер знање уопште

које није у пракси примењиво је као такво неупотребљиво, а посебно кад су овакви

садржаји у питању. Битан предуслов изградње еколошке свести и еколошке културе као

најбитније компоненте васпитања и образовања ученика у погледу заштите и

унапређивања  животне средине управо и се и огледа у стварању позитивног, одговорног

понашања ученика, где би као крајњи циљ било њихово активно укључивање у заштити

своје али и шире околине. Формирање личности која ће се одговорно и с пуно емпатија

односити према свом окружењу и шире, је обавеза школе као најважнијег чиниоца

васпитања и образовања за заштиту и унапређивање животне средине. Настава природе

и друштва својим заступљеним програмским садржајима из области заштите и

унапређивања животне средине, али и специфичностима којим овај предмет организује и

спроводи свој наставни процес, могу у том погледу да пруже и највећи допринос
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7.7.1. Мишљење ученика о значају чиниоца од којих су највише научили о

заштити и унапређивању животне средине

Графикон бр. 57: Хистограм укупног скора ученика у погледу чиниоца

Val. 6 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Fre. 1 1 5 8 25 45 66 75 64 84 63 61 34 33 29 11 6 4 4

30 Total
8 627

Mean 19.99, Median 20.00, Mode 20, Std. Deviation 3.377,

Variance 11.401, Skewness 0,772, Kurtosis 0,772, Range 24,

Minimum 6, Maximum 30, Sum 12533;

Анализа  је рађена на основу следећих ајтема:

а)  У породици
б)  У дечијем вртићу
в)  У школи
г)  Од својих вршњака
д)  Преко телевизије
ђ)  Из понашања других људи
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Табела бр.12: Процентуални приказ чиниоца од којих су ученици највише научили о

заштити и унапређивању животне средине

Степени
васпитања

Веома
много

Много Осредње Мало Веома
мало

Укупно

f % f % f % f % f % f %

а) 355 56,6 168 26,8 84 13,4 11 1,8 9 1,4 180 100

б) 85 13,6 140 22,3 208 33,2 115 18,3 79 12,6 180 100

в) 419 66,8 150 23,9 44 7,0 7 1,1 7 1,1 180 100

г) 33 5,3 48 7,7 220 35,1 163 26,0 163 26,0 180 100

д) 69 11,0 104 16,6 193 30,8 137 21,9 124 19,8 180 100

ђ) 75 12,0 91 14,5 208 33,2 144 23,0 109 17,4 180 100

Гафикон бр. 58: Мишљење ученика о чиниоцима од којих су највише научили о

заштити и унапређивању животне средине

У истраживању на одабраном узорку (Н=627) ученика трећег и четвртог разреда

желели смо да као и код учитеља добијемо потврду да је школа веома битан извор

знања за заштиту животне средине. Из добијених резултата приказаних у табели и
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хистограму (11 и 31), ученици су се на постављено питање од којих чинилаца су по

њиховом мишљењу највише научили о заштити и унапређивању животне средине а на

основу понуђених одговора, определили да су у оквиру школе највише научили о

томе, и за то је процентуално највећи број ученика (89,7%). Оно што дете усваја од

четврте-пете до једанаесте –дванаесте године дубоко се урезује у свест и траје у

наравно, разним  каснијим модификацијама читавог живота. Управо се ту огледа значај

школе и у погледу еколошког васпитања, због чега она ту улогу мора да оствари пре

свега својом програмском концепцијом. Да су породицу вредновали високо (523 или

83,4% ученика), указује на то да већина ученика почетно искуство у вези са заштитом

животне средине гради управо у њеном окружењу. Њене васпитне функције су и

незаменљиве, сложеније и бројније него што то на први поглед примећијемо. Зато је и

веома битно у образовању ученика за заштиту и унапређивање животне средине

укључити родитеље, јер тако долази и до квалитетнијег  усвајања и примењивања

еколошких садржаја од стране ученика. Разлог зашто је значај дечјег вртића знатно

мањи број ученика (225  тј.35,9%), оценило у односу на предходна два  чиниоца,

вероватно се налази у чињеници да  ове генерације ученика нису биле обухваћене

обавезним похађањем предшколског образовања, па је знатно мањи број деце био

упућен на такав вид ангажовања.

Не сумњамо да ће за нове генерације и овај чинилац пружити пуно знања,

информација и праксе везане за ову област, што ће несумљиво  помоћи да се школско

еколошко образовање и васпитање уздигне на већи ниво од досадашњег. Утицај пре

свега телевизије као мас-медија с надолазећим временима постаје све већи,  могућности

ширења  пре свега позитивних  еколошких порука и информација  деци овог узраста је

битна ставка. Међутим, чест је случај да ови медији посвећују пажњу заштити животне

средине само када су неки еколошки инциденти и катастофе, чиме се деца не подстичу

на ангажовање, већ се напротив код њих ствара осећај страха и немоћи. Можда је и то

разлог што се  мали број ученика определило за ову опцију, свега 173 односно 27,6%.

Још мањи проценат ученика (166 или 26,5%), сматра да су о заштити и унапређивању

животне средине научили и од понашања других људи, што очигледно показује стварну

слику нашег друштва. Нажалост, многа истраживања указују да еколошка свест већине

наших  грађана је на доста ниском нивоу, а то примећујемо  и у свакодневном животу .

Проблеми у таквом људском односу према природи углавном леже и у недовољној

образованости већег броја одрасле популације, с обзиром на то да се  знање из ове
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области недовољно стицало у оквиру предходних  школских система. Квалитетније

образовање данашње млађе генерације стечено, пре свега кроз савременије образовне

системе који знатно више форсирају еколошке садржаје утицаће на  хуманије односе

према природи али и на преношење таквог става на своје потомство. Најмањи број

ученика (81 или 13,0%) определило се за вршњаке као једну од могућности, од којих

могу нешто да науче. С обзиром на то да су вршњаци потенцијално блиски један

другоме, да се лакше разумеју и контактирају, они се могу уврстити у значајне  развојне

факторе. Ово се међутим више односи  само када су у питању адолесценти који

показују већу блискост са вршњацима када је реч о социјалном контексту, док

емоционалну подршку траже од родитеља (Јоксимовић, 1986).

На млађи узраст ученика којој припадају наши анкетирани ученици, очигледно

више ауторитета имају учитељи и родитељи, док се са одрастањем очекује

кохерентнија  вршњачка група, па самим тим и већа моћ утицаја на своје чланове.

Гафикон бр. 59: Мишљење ученика( по местима школа)  у односу на чиниоце од којих

су највише научили о заштити и унапређивању животне средине

На основу приказаног хистограма где су приказани  сви понуђени извори

васпитања за заштиту и унапређивање животне  средине  ученика, према местима

школа. Можемо константовати да ученици свих анкетираних школа подједнако
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вреднују  понуђене изворе, осим ученика  О.Ш. „ Рашка“ из Рашке који су у односу на

остале школе, највише оценили  све наведене изворе, дајући при томе и најзначајније

место школи и породици.

Графикон бр. 60: Пол ученика према значају школе у заштити и унапређивању

животне средине
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X2 – 9.683(a) df – 4 C – 0,046 p< 0,05

Подаци показују  да  су пол ученика и њихова процена о  доприносу школе у заштити и

унапређивање животне средине статистички значајно повезани. Коефицијент

контигенције износи С = 0.0046 па је ниво значајности 0.05.

За вредност „веома много“ определило се 48,9% ученика мушког пола и 51,1%

ученика женског пола  док је  већа разлика између њих  у оквиру опције „много“ где

мушки пол процењује  знатно мање (41,3%) у односу на женски   који вреднује више

(58,7%). Једно објашњење полних  разлика које је могуће применити за овај узраст

ученика заснива се на веровању да су девојчице у већој мери заинтересованије за

еколошке проблеме, у већем степену испољавају своја алтруистичка осећања

(спремност да помогну другима па самим тим и природи). Још једно могуће објашњење

би било и да разлике потичу из биолошких, урођених разлика које постоје међу

половима. Ово је ипак претпоставка која би могла да буде проверена у неком наредном

истраживању.
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Графикон бр. 61: Однос ученика из школа по местима на  значај школе као   чиниоца

за заштити и унапређивању животне средине
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X2 – 52.534(a) df – 36 C – 0,037 p< 0,05

Из процена анкетираних ученика  из школа по местима, на основу

израчунатог х2 од 52.534, који је статистички значајан на нивоу од 0.05, закључује се

да се  њихово вредновање школе као битног чиниоца значајно разликује по школама  из

којих су испитаници. Као „веома много“ оцењују ученици из Панчева (20,3%),

Лепосавића (15,5%), Крагујевца (11,5%), Новог Пазара (11,2%), мање вредности дају

ученици из Ниша (9,1%), Рашке (8,6%), Бора (8,1%), а најмање ученици из Звечана и

Ниша (по 5,5%) и из Крушевца (4,8%). Ученици из Панчева и Лепосавића су највише

свесни значаја школе у пружању знања о заштити животне средине, остали ученици

сматрају да школа има утицаја, али и да  у односу на  остале чиниоце они не увиђају

њен већи утицај. На основу овога наведеног можемо да закључимо да утицај школе

мора да буде већи и квалитетнији, не умањујући и деловање осталих битних чиниоца.
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Графикон бр.62: Мишљење ученика из школа по местима у односу на значај телевизије
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X2 – 68.583(a) df – 36 C – 0,001 p< 0,05

На значај телевизије као једног од чиниоца,  сви ученици гледају као на мање

битног у односу на допринос за заштиту животне средине . Опцијама веома мало и

мало они углавном то оцењују с тим што у односу на њих постоје разлике, јер док

ученици из Новог Пазара, њих 70,6% тако мисли, дотле ученици из Звечана са свега

31,8% се опредељује за то. Сви остали анкетирани се по својим датим вредностима

налазе између овог датог распона. Осцилације које постоје вероватно су повезане са

различитим степеном коришћења мас медија у наставни процес што се сматра

неоправданим, јер се многи садржаји на тематику из заштите животне средине, а у

оквиру пре свега наставе природе и друштва могу итекако искористити, што  већина

школа а на основу ових резултата не чини, па самим тим и добијени одговори ученика

упућују на то.
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Графикон бр.63: Мишљење ученика из школа по местима у односу на учење о заштити

од понашања других особа
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X2 – 65.835(a) df – 36 C – 0,002 p< 0,01

Мишљење  већина ученика да су  из понашања других особа научили о заштити

животне средине је вредновано као „осредње“ (од 627 њих 208), и при томе међу

ученицима из школа по местима за ову опцију а у односу наведене варијабле имамо

различите вредности чиме се добијеним коефицијентом контигенције утврђује

статистичка разлика на нивоу р< 0,01.

Највеће вредновање имамо од стране ученика из Панчева 17,8%, Лепосавића

16,8%, из Новог Пазара  13,5%,  мање су вредности у школама из Крагујевца 9,6%,

Ниша 9,6%, Звечана 8,2% , Алексинца 7,2% и  Рашке 6,3%, док су проценти  осталих

учесника ове анкете најмање вредности а то су школе у  Крушевцу 5,8% и Бору 5,3% .

С обзиром на то да је Панчево град са највећим бројем акцидената по питању

загађивања, очекивало се да ће ученици из ове школе највише вредновати као веома

битну ставку, јер се становници сходно томе стално едукују у циљу предузимања

адекватних  заштитних мера. Из таквог понашања људи могу се сазнати многи битни

вредностни ставови по питању заштите животне средине. Очигледно да у овом случају

то се не манифестује ни мање ни више него и у другим градовима.
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Графикон бр.64: Однос ученика по разредима према учењу од понашања других људи о

заштити животне средине

IVIII

Razred

120

100

80

60

40

20

0

Co
un

t

veoma mnogo
mnogo
osrednje
malo
veoma malo

Iz ponasanja drugih

Bar Chart

X2 – 12.698(a) df – 4 C – 0,013 p< 0,05

Што се тиче мишљења ученика по разредима у односу на то колико су из

понашања  других људи научили о заштити и унапређивању животне средине добијени

су резултати где је коефицијент контигенције С = 0.013, па је статистичка значајност на

нивоу р<0,05 и 4 степени слободе.

Ученици трећих разреда сматрају да су „мало“ и „врло мало“ научили од других

особа, и за ове  опције се опредељује са по 39,6% и  52,3%, док у односу на њих

ученици четвртих  разреда  сматрају да је то процентуално више (60,4% и 47,7%).

Старији ученици тиме  указују да понашање других људи не утиче много на њихово

мишљење, јер они полако граде своје виђење пре свега знањем у школи и породици.

Зато је и велика је разлика и у погледу „веома много“ где ученици четвртог разреда

процењују са свега 38,7% у односу на трећи разред (61,3%), који  више желе да им у

томе помогне и мишљење осталих чланова друштва. Претпостављамо и то да су

ученици четвртог разреда и сигурнији у своје знање у односу на млађи разред, па самим

тим  у обликовању  њиховог понашања према животној средини не може озбиљније да

утиче понашање других особа.
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Графикон бр.65: Однос ученика по разредимаа  у односу на  значај вршњака у учењу о

заштити животне средине
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X2 – 12.747(a) df – 4 C – 0,013 p< 0,05

На постављено питање колико су о заштити животне средине научили од својих

вршњака, ученици трећих и четвртих разреда су се определили тако да се на основу

њихових одговора у односу на ову варијаблу добила статистичка значајна разлика

(р<0.05). Анализирајући резултате највећи број ученика се определило за вредност

„осредње“ (220), најмање за „много и веома много“ (48 и 33), док је за опцију „мало“ и

„веома мало“ по исти број ученика (163) вредновало своје вршњаке као битан извор

сазнања  о заштити животне средине. Између свих наведених опција постоји различито

вредновање ученика трећих и четвртих разреда, тако се у опцији „веома  мало“  где

вршњаке као извор учења о заштити животне средине виде ученици трећег разреда,

вреднује са 41,7%, док ученици четвртог знатно више то процењују (58,3%). Утицај

вршњачке групе може у неким ситуацијама да има велики утицај, али је веома битан и

узраст групе од којих је она офомљена. Како смо раније истакли од веза које се

успостављају међу њима зависи и у којој мери ће се њихово деловање испољити. У

овом случају се дакле још не осећа постојање тих веза, па чак и имамо да код старијих

су те везе и мање у односу на млађе, дакле супротно од онога што пракса потврђује.
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Графикон бр.66: Мишљење ученика према  успеху у односу на значај вршњака у  учењу

о заштити животне средине
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X2 – 38.341(a) df – 16 C – 0,001 p< 0,01

Иако је повезаност ових варијабли веома мала (С = 0,001) уочена је статистичка

значајност на нивоу р<0.01. Однос ученика према успеху показује различите проценте

вредновања вршњака у њиховом  значају за учење о заштити животне средине.

Већина испитаника се на скали вредновања определила  да су „осредње“од

својих  вршњака научили о заштити животне средине. Разлике у погледу ове процене

постоје јер су се у  највећем броју за ову опцију определили пре свега одлични

ученици (66,8%), затим врло добри (25,0%), добри са 6,4%, док довољни и недовољни

ученици  са  по 0,9% .



220

Графикон бр.67: Однос ученика по успеху према значају дечјег вртића у заштити

животне средине
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X2 – 28.761(a) df – 16 C – 0,026 p< 0,05

Значај предшколске установе у васпитању деце  за заштиту и унапређивање

животне средине може бити врло значајан уколико би сви ученици били обухваћени

овим видом наставе, што се за   анкетиране ученике на може са сигурношћу утврдити.

Можда се и због тога највећи број ученика определило за опцију „осредње“

битан фактор али и они међусобом у зависности од њиховог успеха различито вреднују

те имамо: недовољни (1%), довољни (0,5%), добри (6,3%), врло добри (21,2%) и

одлични (71,2%). Постигнута корелација је С=0.026, а статистичка значајна разлика на

нивоу р<0.05. Изражавајући мишљење на овакав начин, одлични ученици, сходно

својим сазнањима указују више у односу на остале на значај дечјег вртића, али је можда

и претпоставка да је већина из ове групе и похађала ову васпитну организацију, чиме

су директно били у ситуацију да науче више о заштити животне средине.
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7.7.2. Мишљење ученика о значају наставних и ваннаставних области за садржаје

о заштити и унапређивања животне средине

Графикон бр. 68: Хистограм укупног скора ученика  на основу значаја наставних и

ваннаставних садржаја

Val. 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Fre. 1 1 1 1 4 6 4 3 9 6 15 21 22 36 43 35 38 32 46

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Total
49 41 28 32 24 26 25 20 11 14 12 8 1 3 3 6 627

Mean 34.35, Median 34.26(a), Mode 35, Std. Deviation 6.075,
Variance 36.906, Skewness 0.017, Kurtosis 0.098, Range 36,
Minimum 14, Maximum 50, Sum 21540;

Иако је разредна настава подељена на поједине наставне предмете, наставу

већине предмета реализује учитељ. Таква организација наставе заправо олакшава и

омогућава успешно планирање и реализацију корелације међу предметима, а планирано

градиво свих предмета да се логички повеже у један систем, како би га ученици лакше,

брже и што квалитетније усвојили.
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У оваквој организацији рада је и предност квалитетнијег усвајања садржаја из

области заштите и унапређивања животне средине како кроз наставу Природе и

друштва тако и у корелацији са осталим предметима где год је то могуће.

Испитивање мишљења ученика о томе који су најпогоднији садржаји у

васпитању и образовању за заштиту и унапређивање животне средине извршили смо у

оквиру постојећег наставног плана и предмета и ваннаставних активности за ученике

млађег школског узраста :

а) Српски језик
б)  Свет око нас
в)  Природа и друштво
г)  Чувари природе
д)  Ликовно васпитање
ђ)  Музичко васпитање
е)  Физичко васпитање
ж)  Секције
з)  Друштвено-користан рад
и)  Посете, излети и екскурзије

Табела бр.13: Табеларни приказ наставних и ваннаставних предмета од којих су

ученици највише научили о заштити и унапређивању животне средине

Наставни и
ваннаставни

Веома
много

Много Осредње Мало Веома
мало Укупно

садржаји F
% f % f % f % f % f %

а) 116 18,5 140 22,3 211 33,7 81 12,9 79 12,6 180 100

б) 394 62,8 154 24,6 59 9,4 17 2,7 3 0,5 180 100

в) 510 81,3 88 14,0 26 4,1 1 0,2 2 0,3 180 100

г) 280 44,7 80 12,8 227 36,2 7 1,1 33 5,3 180 100

д) 72 11,5 93 14,8 233 37,2 113 18,0 116 18,5 180 100

ђ) 48 7,7 67 10,7 165 26,3 114 18,2 233 37,2 180 100

е) 100 15,9 71 11,3 166 26,5 96 15,3 194 30,9 180 100

ж) 74 11,8 80 12,8 243 38,8 77 12,3 153 24,4 180 100

з) 157 25,0 103 16,4 236 37,6 40 6,4 91 14,5 180 100

и) 334 53,3 133 21,2 115 18,3 26 4,1 19 3,0 180 100
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Гафикон бр. 69: Мишљење ученика о наставним  и ваннаставним областима из којих

су највише научили о заштити и унапређивању животне средине

Приказани резултати истраживања потврђују нашу хипотезу да ученици као и

њихови учитељи, сматрају да су најпогоднији садржаји за заштиту и унапређивање

животне средине у оквиру наставних предмета из области природе и друштва (Свет око

нас и Природа и друштво). Од укупног броја анкетираних ученика (627), њих 598 или

95,3%  одговорило је да веома много и много, на васпитање и образовање за заштиту и

унапређивање животне средине утичу наставни и ваннаставни садржаји у оквиру

наставног предмета Природе и друштво. Одмах иза наставног предмета Природе и

друштва , 548 или 87,4%  ученика је одговорила да за заштиту и унапређивање животне

средине има веома много и много значај, наставни предмет Свет око нас. Да изборни

предмет Чувари природе представља важан извор сазнања из домена заштите и

унапређивања животне средине, сматра 360 ученика или 56,5%, с том константацијом

слажемо се и ми, јер сматрамо да би многи садржаји из Природе и друштва из области

заштите могли у оквиру овог предмета да се допуне и што је још битније кроз

различите акције омасовити учешће ученика. Због тога је битно да што већи број

ученика буде обухваћен овом наставом,  јер с обзиром да  је то изборни предмет

њихово опредељење ће зависити пре свега од њихове мотивације, а она се може

подстаћи пре свега  садржајима  природе и друштва.
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Ученици, њих око 467 или 74,5% позитивно вреднују као и њихови учитељи

значај посета, излета и екскурзија за квалитетно усвајање садржаја из заштите и

унапређивања животне средине, јер им се ту на доступним местима пружа прилика

сагледавања конкретне  еколошке ситуације. Циљеви еколошке едукације ученика

морају због тога бити усмерене ка укљученост у природну средину живљења као један

емоционалан елемент мотивације. Што се тиче садржаја осталих наведених предмета,

можемо истаћи да према мишљењу ученика  из њих они знатно мање усвајају,  а разлог

за то је што  они третирају еколошку проблематику у својим садржајима знатно мање

или уопште. Сматрамо да могућност и у  осталим предметима постоји јер се најбољи

ефекти управо постижу корелацијом свих наведених наставних програма и

ваннаставним активностима. Сви они из свог домена и на различите начине сагледани

(стиховима, музиком, цртежима, спортом) могу дати свој допринос, јер се ради о

проблематици која се може и треба сагледати интер и мултидисциплинарно.

Гафикон бр. 70: Мишљење ученика по местима школа, према значају  наставних и

ваннаставних  предмета



225

Графикон бр. 71: Мишљење ученика из школа по местима у односу на значај предмета

Свет око нас

RaskaPancevoNovi
Pazar

KrusevacNisLeposavi
c

Kragujev
ac

ZvecanBorAleksinac

Mesto skole

80

60

40

20

0

Co
un

t

veoma mnogo
mnogo
osrednje
malo
veoma malo

Svet oko nas

Bar Chart

X2 – 67.982(a) df – 36 C – 0,001 p< 0,01

Ученици се статистички значајно разликују и у вредновању значаја наставног

предмета Свет око нас(први и други разред) у односу на школе и места из којих су

анкетирани( x2 = 67.982; р< 0.01).

Иако се већина ученика изјаснило за опцију „веома много“(62,8%) да  је

значајан овај предмет за усвајање садржаја из животне средине, ипак међу њима има

процентуалне разлике где највише вредновање имамо од ученика из Панчева,

Лепосавића, Новог Пазара и Ниша (18,3%, 15,0%, 11,4% и 11,2%), мање вредновање је

из Бора (9,6%), Крагујевца (8,4%) и Звечана (7,9%). За најмање вредност су се

определили ученици из Рашке (7,1%), Крушевца (6,6%) и Алексинца (4,6%).

Овакве различите вредности значаја  наставног предмета „Свет око нас“ је

последица и неједнаког вредновања ученика  трећих и  четвртих разреда, а у корист

трећих, јер су знања о заштити животне средине стицана  у оквиру овог предмета код

њих много свежија, али се у анкетираним школама и по томе  разликују.
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Графикон бр.72: Однос ученика по разредима према значају изборног предмета
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X2 – 15.883(a) df – 4 C – 0,003 p< 0,01

Изборни предмет Чувари природе може својим програмом да да велики

допринос  усвајању садржаја из области заштите и унапређивања животне средине који

се највише изучава кроз наставу Свет око нас/ Природе и друштво,

Укрштањем ових варијабли а на основу добијених резултата (највише се

определило за опцију „осредње“), дошли смо до сазнања да је искоришћеност овог

предмета у те сврхе мала, јер трећи разред вреднује у овој опцији са 48,5%, а старији са

51,5%. Да је значајан за ову област и то „веома много“, више вреднују ученици трећих

разреда (57,5%) у односу на ученике четвртих  разреда  који су се за ову опцију

определили са 42,5%.

Разлог постојања овакве разлике је претпостављамо у већем опредељењу

ученика трећих разреда за овај изборни предмет, па је самим тим за њих значај и већи.

Претпостављамо и то да се ученици у четвртом разреду више опредељују за неке друге

изборне предмете (у случају да се поштује њихов избор) јер нису у довољној мери

мотивисани да наставе са радом на тему превенције и заштите животне средине.

Добијена корелација тих варијабли у истраживању (С= 0,003) је очекивана.
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Графикон бр.73: Однос ученика по разредима према значају  предмета Ликовно

васпитање
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X2 – 17.475(a) df – 4 C – 0,002 p< 0,01

Наставни предмет Ликовно васпитање у млађим разредима основне школе може

дати допринос у реализацији садржаја из заштите и унапређивања животне средине, на

себи ствојствен начин, визуелним приказима многих мотива из природе али и за

природу, али да се он не користи у довољној мери и у те сврхе сматрају и ученици

трећег и четвртог разреда јер су највише вредновали ставке „осредње“ и „веома мало и

мало“, а при томе су уочене и  разлике између њих.

За  „веома мало“ ученици трећег разреда се определило са 38,8%, док ученици

четвртих разреда процењују са 61,2%. Ученици се разликују и по вредновању

„осредње“ битно, где трећи разред то чини са 49,8% а четврти са 50,2%. Разлика која се

појављује између ових разреда је претпоставка већег коришћења овог начина

изражавања са децом из трећих разреда, док се у четвртим он знатно мање примењује,

што сматрамо лошом проценом учитеља, с обзиром на значај украшавања школе

ученичким разноврсним еколошким цртежима и задовољство постигнутим резултатима

у том погледу.

Коефицијент корелације је С = 0,002, а статистички значајна разлика је на нивоу

р< 0,01.
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Графикон бр.74: Однос ученика по разредима према предмету Музичко васпитање
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X2 – 13.360(a) df – 4 C – 0,011 p< 0,05

Допринос наставног предмета Музичко васпитање у квалитетнијој реализацији

садржаја из области заштите животне средине је веома мали, а то је  пре свега због

неискоришћених корелацијских веза које  засигурно постоје између овог предмета с

једне стране и Свет око нас/Природа и друштво с друге стране. Простора за овакво

повезивање засигурно има, и примера за такав вид рада је много (годишња доба,

природа и околина, животиње, опонашање звукова из природе и слично).

Анкетирањем ученика трећих и четвртих разреда колико су у оквиру овог

предмета научили о заштити животне средине управо то и потврђује јер се већина

определила за категорију „веома мало“. С обзиром на узраст и реалнијег сагледавања

од стране ученика четвртих разреда тај проценат је већи (55,8%) у односу на треће

разреде( 44,2%). Али се и претпоставља да они користе  ту могућност више у односу на

ученике четвртог разреда, што је неоправдано, јер и старији ученици имају потребу да

се изразе песмом, свирањем, слушањем и стварањем музике на  постављене разноврсне

еколошке теме. Развијање еколошке свести о значају заштите и очувања природе и

околине кроз овакав вид активности засигурно треба подићи на виши ниво.
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Графикон бр.75: Однос ученика по разредима према наставном предмету Физичко

васпитање
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X2 – 13.575(a) df – 4 C – 0,009 p< 0,01

И у погледу предмета Физичко васпитање имамо сличну ситуацију где се

ученици по разредима углавном опредељују за категорију „врло мало“ и „осредње“, али

и у оквиру њих постоје значајне разлике у вредновању ове варијабле.

Ученици трећих разреда са 43,1% процењују, док четврти са 56,9% у односу на

опцију „врло мало“, па се самим тим разликују и по другој опцији, где трећи вреднују

осредње са већим процентом (55,1%) у односу на ученике четвртих разреда (44,8%).

Иако еколошки карактер физичког васпитања није програмски придодат, већ он

произилази из његовог карактера и функције (очување, подстицање и унапређивање

раста, развоја и здравља ученика), оба ова облика васпитања задовољавају једну од

најбитнијих људских потреба а то је здрав начин живота, који се и може остварити ако

је он у равнотежи са природом и еколошким стилом живљења. У томе се и огледа

значај ове корелације на шта се учитељима мора указати али и наставницима физичког

васпитања, што ће без сумње ученици са задовољством подржати, с обзиром на

њихово све веће опредељење за спорт и рекреацију.
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Графикон бр.76: Однос ученика по разредима према значају секција
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X2 – 16.234(a) df – 4 C – 0,003 p< 0,01

Значај  секција у школама може бити велики посебно за проучавање области из

заштите животне средине,  јер многи садржаји из Природе и друштва који третирају

ову тематику могу кроз такав тип организације добити  пре свега на  квалитет тј. кроз

њихову активну примену у свакодневним поступцима ученика.

Нажалост наше истраживање указује да изузетно мали број еколошких секција

постоји у анкетираним школама, што је и утицало на добијене резултате у односу на

њихов значај. Изражавајући своје мишљење ученици трећих и четвртих разреда

секције оцењују углавном у највећем проценту са  „веома мали“  и  „ осредњи“ значај.

У погледу ових процена између ових ученика и значаја секција постоји

статистички значајна разлика на нивоу р< 0.01. За  „веома мало“ определило се 43,1%,

ученика трећих и 56,9% четвртих разреда, а за „осредње“, 55,1% трећих и 44.9%

ученика четвртих разреда. Претпостављамо да су ученици старијих разреда мање

учествовали у раду  секција у односу на треће разреде .
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7.7. 3. Процена ученика о очуваности њихове животне средине

Табела бр.14: Процентуални приказ ученика о очуваности њихове животне средине

Ред
бр. Одговори ученика Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

1. загађена средина 292 46,6 46,6 46,6
2. мало загађенa

средина 161 25,7 25,7 72,2

3. незагађенa средина 174 27,8 27,8 100,0
Укупно 627 100,0 100,0

Непосредно окружење утиче у великој мери и на еколошко васпитање и

образовање деце. Она заузимају одређени став према животињама, биљкама, другим

људима, понашању у природи, школи, на улици и сл. Ученици већ у најранијем добу

треба да  кроз садржаје о природи и окружењу поред осталог стекну чулно искуство,

развијају способност опажања основних појава и процеса у околини. Да би се стање

животне средине сагледало из угла деце овог узраста потребно је да све наведено

поседују. На  прво  постављено питање „Како је очувана твоја животна средина“,

добијени су различити одговори који указују да ученици трећег и четвртог разреда

знају да вреднују своје окружење  и од понуђених одговора, највећи број анкетираних

ученика сматра да је она у великој мери загађена (292 односно 46,6 %).

С обзиром на места из којих су анкетирани ученици такво мишљење и ми

можемо да прихватимо као реално. Своју околину као мало загађену види 161, односно

25,7%, док  је за 174 или 27,8% ученика њихова животна средина незагађена. Оваква

разлика у перцепцији  загађености своје околине између ученика који потичу из

различитих места, претпостављамо да је у вези са њиховим различитим  степеном

загађивања, што је и утицало на различито испољавање личног  задовољства поводом

овог питања. Многи  анкетирани ученици на жалост живе у веома загађеним срединама

(Панчево, Бор, Нови Пазар, Звечан), и на то указују процентуално највећи број ученика

(72,3%).
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Графикон бр.77: Однос ученика по разредима према виђењу очуваности њихове

животне средине
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X2 – 12.157(a) df – 2 C – 0,002 p< 0,01

Упоређивањем ових двају варијабли установљена је статистички значајна

разлика (р<0.01) на шта нам указује вредност коефицијента контигенције С = 0.002.

Резултати укрштања  указују да се највећи број ученика  од укупног 627, њих

292 или 46,6% определило за опцију „загађена“, али да  процентуално између њих

постоји разлика.

Тако ученици трећег разреда сматрају своју околину загађеном, процентуално

мање (44,9%) у односу на ученике четвртог разреда (55,1%), који је више загађеном

виде. Због тога и односу на опцију „незагађена“ разлика је још изразитија па имамо

треће разреде са 61,5% и четврте са мањом проценом од 38,5%.

Оваква различита перцепција ученика је резултат пре свега у квантитативном и

квалитативном  усвајању  садржаја из заштите и унапређивања животне средине

ученика четвртих разреда у односу на трећи, па је разумљива и њихова објективнија

процена. Овим се уједно и доказује  постепено напредовање ученика из разреда у

разред што је и основни циљ образовања и васпитања уопште, па и у погледу ове

проблематике.
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7.7.4. Мишљење ученика о њиховој улози у заштити животне средине

Табела бр. 15: Процентуални приказ улоге  ученика у заштити животне средине

Ред
бр. Одговори ученика Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

1. Учествујем у акцијамa 114 18,2 18,2 18,2

2.
Штитим животну
средину и поштујем
правила

476 75,9 75,9 94,1

3. Опомињем оне који
бацају смеће 37 5,9 5,9 100,0

Total 627 100,0 100,0

Деца нису и не могу бити само пасивни посматрачи онога што се око њих

догађа, већ их је потребно укључити у доношење одлука које су директно везане за

њихову будућност. Управо зато желели смо да сазнамо како би они себе најбоље

видели у  улози заштите  и унапређивања  своје околине, и у вези са тим исказали су

својим одговорима велику заинтересованост. Добијене одговоре према сличностима

класификовали смо у три категорије, с тим што су у оквиру њих дати многи разноврсни

и занимљиви коментари (дати у прилогу 3).

4.разред

(Панчево)

Видим себе као једно одговорно  биће које чува животну средину, склапа договоре и

подсећа одрасле да би требало да брину о околини и да нисмо само ми одговорни.

Већина ученика (476 или 75,9%)  види себе у улози заштитника  своје околине

која се огледа и у поштовању правила. Веома мали број ученика (37, односно 5,9%)

сматра да је њихова улога у томе што опомињу оне који бацају смеће. Они гомилу

смећа посматрају као нешто чему лично нису допринели па самим тим сматрају да су у

обавези да тако и одреагују. Ученици који своје виђење у заштити средине остварују

тако што би учествовали у разноврсне акције и тако практично делују на решавање

проблема су процентуално у овој анкети заступљени са 18,2% што чини 119 од укупног

броја. Спремност на активно учествовање у акцијама заштите животне средине је једна

од најбитнијих компоненти еколошке свести, јер осим поседовања позитивних ставова

према околини и спремност да се еколошки делује  потребно је и конкретно

учествовање у различите  организоване видове активности. Недовољан број ученика
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који се определио за овакав вид деловања у својој околине нажалост указује на слабу

мотивисаност, али и уједно радује њихово виђење на овакав начин.

Укрштеним варијаблама добијена је статистички битна разлика између ученика из

школа по местима и улогама за које су се они одлучивали (графикон бр.78).

Графикон бр. 78: Однос ученика из школа по местима и њихова  улога у заштити

животне средине
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X2 – 34.577(a) df – 18 C – 0,011 p< 0,05

Вредност коефицијента контигенције показује ниво повезаности у односу на ове

две варијабле. Највећи број  анкетираних  ученика  види себе у „заштити животне

средине и поштовању правила“ али  процентуално у односу на школе по местима то је

различито заступљено. Док ученици из Лепосавића (17,2%), Панчева (16,6%), Новог

Пазара (11,1%) и Ниша (10,1%) високо вреднују ову активност, остали у оквиру своје

групе знатно нижим вредностима то оцењују (Звечан 8,8%, Крагујевац 8,4%, Рашка

8,2%, Бор 7,6%, Алексинац 5,3% и Крушевац 5,0%). Из наведених вредности се може

уочити постојање статистичке значајне разлике с обзиром на школу из којих су

анкетирани ученици. Разлике постоје и у вредновању учешћа у акцијама где имамо да

је највећи број ученика  за то из школе у Крагујевцу (28,3%) и Панчеву (23,3%), а

најмање из Алексинца (2,8%) и Звечана (6,5%). Укупан број ученика из свих

анкетираних школа се најмање опредељује за активност да опомиње оне који бацају
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смеће, где се и међусобом разликују па имамо највећу вредност ученика из Бора

(11,5%) и Панчева (10,8%), а најмању из Звечана (2,2%). Ниво статистичке значајности

износи р<0,05.

7.7.5. Мишљење ученика о понашању својих суграђана према заштити животне

средине

Табела бр.16: Процентуални приказ ученика у односу на понашање суграђана према
заштити  животне средине

Ред
бр. Одговори ученика Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

1. Добро се односe 219 34,9 34,9 34,9
2. Труде се али

недовољно 231 36,8 36,8 71,8

3. Лоше се односе 177 28,2 28,2 100,0
Total 627 100,0 100,0

Сведоци смо нажалост све више постојања многих лоших примера који указују

на нееколошко понашање појединца и у случају када они поседују одређена знања и

свест о томе шта не треба радити. Свесни су чињенице да не треба газити траву,

ломити грање, бацати смеће  ван контејнера, прљати улице, загађивати реке,

деструктивно се понашати према природи и створеним вредностима, а ипак то многи

раде. У већини случајева човек носи у себи део навика и понашања стечених у

младости кроз васпитнообразовног сазнавања о животним појавама и променама у

околној средини. Колико и какав ће ефекат то имати касније у зрело доба, зависиће од

будућих сазнања, нових чињеница, као и од схватања за потребу кориговања односа

према догађајима у позитивном смислу. Задатак одраслих је да пре свега својим

примерним понашањем утичу на млађе нараштаје у свему, а посебно у области

заштите и унапређивања животне средине. Желећи са дечју пажњу усмеримо на

њихово виђење суграђана у погледу понашања према животној средини добили смо

резултате који показују да 219 ученика или  34.9% сматра да се они добро односе.

Већи број ученика је критичнији и сматра (231 или 36,9%) да се они труде али је то

ипак недовољно за неко њихово виђење у погледу одговорнијег односа. Да се њихови

суграђани лоше односе према окружењу мисли  мањи број ученика (177  или 28,2%),

али они заједно са предходном групом (36,9) представљају збирно већи број у односу
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на оне који су их оценили добрим, што указује на потребу повећане едукације грађана

и формирања здраве еколошке културе. Само здрава и чиста животна средина ствара

код деце и осталих осећај задовољства, директно их подстичући на активности у правцу

њеног даљег унапређивања и очувања.

Графикон бр.79: Мишљење ученика по разредима у односу на понашање суграђана

према животној средине
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X2 – 11.776(a) df – 2 C – 0,003 p< 0,01

И у мишљењу ученика по разредим, а према виђењу понашања својих суграђана

у односу на заштиту и унапређивање своје околине постоји статистички битна разлика

(р< 0.01). Док ученици трећих разреда виде понашање својих суграђана као „добро се

односе“ са  59,4 процената, четврти разред то види са само 40,6%. За њих је битнија

опција „труде се али недовољно“ (51,1%), у односу на треће разреде који  то процењују

са 48,9%. Да се „ лоше односе“ мисли 42,4% ученика трећих и 57,6 % четвртих разреда.

Дакле овде уочавамо да су ученици четвртих разреда знатно мање задовољни

понашањем својих суграђана у односу на оне из млађих разреда.
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Већу одговорност својих суграђана према околини очекују старији ученици,

јер јасније увиђају значај тог проблема, и то не само због узраста, већ и чињенице да

им усвојена знања такву процену омогућује.

Графикон бр.80: Мишљење ученика по успеху у односу на понашање суграђана према

заштити животне средине
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X2 – 16.948(a) df – 8 C – 0,031 p< 0,05

Разлика међутим постоји и у односу на успех ученика , па добијени резултати

нашег истраживања и у погледу ових варијабли указују на постојање статистички

значајне разлике (р< 0.05). Вредновање ученика према успеху у учењу на понашање

суграђана у заштити животне средине се значајно разликује у све три наведене опције.

Ученици са недовољним успехом сматрају да се они „труде али недовољно“  и

то са 0,9%, за исту опцију ученици са довољним успехом мисле исто као и предходни

(0,9%), ученици са добрим успехом вреднују са 5,2%, супротно њима они са  врло

добрим  успехом то више процењују са 19,0%, док у односу на све предходне

категорије оликаши са 74,0% оцењује ову опцију. Оваква градација с обзиром на успех

ученика је и сасвим очекивана, јер разумљиво је да ће бољи ученици по успеху

реалније оценити понашање својих суграђана, него што ће то учинити слабији, с

обзиром на њихову  уопштену незаинтересованост за учење, па самим тим и за ову
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проблематику. Потреба да се и ови ученици више активирају је евидентна, мишљења

смо да се садржајима из области заштите животне средине они могу лакше укључити,

јер  различите активности  којим се реализују ове теме  ће  тим  ученицима створити

већу знатижељу и сарадњу у том погледу.

7.7.6. Мишљење ученика о односу њихових вршњака према својој  животној

околини

Табела бр. 17: Процентуални и приказ односа вршњака према заштити  животне
средине

Ред
бр. Одговори ученика Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

1. Одговорно 179 28,5 28,5 28,5
2. Прилично одговорно 256 40,8 40,8 69,4
3. Неодговорно 192 30,6 30,6 100,0

Укупно 627 100,0 100,0

Када је у питању однос њихових вршњака према животној средини, резултати

истраживања указују на то да већина ученика (435 или 69,3%), сматра да су њихови

вршњаци прилично одговорни и одговорни према својој околини. Несумљиво да у

оваквим одговорима ученика има пуно субјективности, али и истине да се многи од

њих одговорније понашају од својих старијих суграђана. Јер пример који деца прихвате

у породици и школи у односу на природу и околину, постаје модел опхођења и када

одрасту. Да постоје и они који сматрају да се њихови вршњаци негативно и

неодговорно понашају  у свом  окружењу указује нам и проценат од 30,6% ученика. Та

група ученика је свесна потребе да се и они као и  већина њихових  суграђана  понашају

нееколошки према окружењу, али је њихов број који тако мисли мањи него у односу на

суграђане.

Разлике у одговорима ученика су добијене и укрштањем варијабли, где су

добијене статистички битне разлике у  то односу на разреде  као и према  успеху

ученика, што је и приказано у графикону бр. 81 и 82.
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Графикон бр.81: Мишљење ученика по разредима у односу на виђење  понашања

вршњака према животној средини
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X2 – 8.010(a) df – 2 C – 0,018 p< 0,05

Виђење ученика трећих и четвртих разреда  у односу на понашање својих

вршњака према  својој животниј средини у погледу заштите и унапређивања су

супростављена.

Тако ученици трећих разреда сматрају да је оно „одговорно“ са 57,0%, а

насупрот  њима, старији мисле  да није то у довољној мери ( 43,0%).

„Мање одговорно“ се вршњаци односе према својој средини мисли чак 52,3%

ученика трећих разреда, док четврти разред процењује са 47,7%. За „неодговорно“

понашање својих вршњака опредељује се мање  ученика трећих (42,7%) у односу на

четврти разред (57,3%).

Добијене вредности коефицијента контигенције указује да међу овим

варијаблама постоји статистички значајна разлика (р< 0,05).
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Графикон бр.82: Однос ученика по успеху према понашању вршњака у заштити

животне средине
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X2 – 16.000(a) df – 8 C – 0,042 p< 0,05

Мишљење ученика а према њиховом успеху у односу на виђење вршњака у

заштити животне средине се значајно разликује и то у све категорије вредновања.

Одлични ученици  у односу на остале по успеху  у највећем броју (75,4%)

сматрају да се њихови вршњаци односе „мање одговорно“ према животној средини,

врло добри ученици  то мисле са  18,4%, добри са 4,3%, довољни са 1,2 и недовољни

то мисле само  0,8%.

Оваква  различита опсервација ученика у односу на  понашање вршњака указује

и на недовољну информисаност, као и незаинтересованост за ову проблематику

ученика слабијег школског успеха.
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7.7.7. Промене које по мишљењу ученика би требало предузети ради заштите и

унапређивања животне средине

Табела бр. 18: Процентуални приказ промена које желе ученици ради заштите и
унапређења животне средине

Ред
бр.

Промене за које се ученици
опредељују

Frequen
cy Percent

Valid
Percent

Cumulativ
e Percent

1. Да има више паркова, зеленила и
дрвећа 239 38.1 38.1 38.1

2.
Да фабрике буду мањи загађивачи и да
се уграде филтери 48 7.7 7.7 45.8

3.
Да има контејнера за различите врсте
смећа због рециклаже 73 11.6 11.6 57.4

4. Да има мање возила и издувних гасова 82 13.1 13.1 70.5

5. Да има више акција за уређење
животне средине 185 29.5 29.5 100.0

Укупно 627 100.0 100.0

Графикон бр. 83: Мишљење ученика које промене би утицале на заштиту и

унапређење животне средине
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Анкетним питањем којим се од ученика тражило да наведу неке по њима

битне предлоге промена у циљу побољшања  заштите и унапређивања животне средине

добили смо одговоре које смо на основу њихових заједничких особина  сврстали у пет
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категорија одговора. За највећи број ученика, њих 239 односно 38,1%, предлог да у

њиховом окружењу има више паркова, зеленила и дрвећа је најбитнија промена што

је и разумљиво. Ученици ових разреда (III и IV) са значајем биљног света у заштити и

обнављању поремећене природне равнотеже су довољно упознати. До тих  сазнања

дошли су пре свега преко наставних као и ваннаставних активности у оквиру предмета

Свет око нас/ Природа и друштво,  на шта смо и теоријском анализом то  указали. Да

фабрике буду мањи загађивачи и да се на њима уграде филтери је предлог мањег броја

ученика (48 или 7,7%), и то пре свега оних који живе у загађеним градовима (Бор,

Панчево), што је и разумљиво јер су нажалост изложени врло честим упозорењима о

загађености ваздуха па самим тим и значај филтера за њих је већи него за остале

учеснике анкете који живе у мање загађеним местима. Очигледно је да потреба за

већим  бројем контејнера  који ће уједно бити и означени за различите врсте смећа -

амбалаже (стакло, папир, пластика) ради рециклаже, представља  веома добар предлог

ученика (73 или 11,6), с обзиром на то да је њихов број у многим местима недовољан.

Од анкетираних ученика 82, односно 13,1% предлаже да се смањи број возила а

самим тим и количина издувних гасова, што  би знатно утицало на  мање  загађивање

ваздуха. Сходно томе, на то указују пре свега ученици из већих градова (Ниш,

Крагујевац, Крушевац, Нови Пазар), али и Звечана, који с обзиром на мали простор

има  велики  број аутомобила, па је изложеност тим гасовима појачана.

Оно што посебно охрабрује јесте мишљење 185 ученика или 29,5%, који дају

предлог за интезивнији број акција које ће бити усмерене на заштиту и унапређивање

животне средине, дакле не само декларативно подржавање већ конкретан облик

заштите своје околине. Анализом садржаја свих одговора ученика на постављена

питања отвореног типа закључујемо да су ученици свесни садашњих негативности у

погледу заштите и унапређивања животне средине, примећују и осуђују негативне

поступке својих вршњака и суграђана према природи у својој непосредној околини, али

су недовољно мотивисани да предузму и учествују у акцијама на санирању истог (само

114  или 18,2% ученика то предлаже). Уколико ученици усвојене  садржаје из  заштите

и унапређивања животне средине у оквиру предмета Свет око нас/Природа и друштво,

у већини случајева  примењује само  пасивно  онда можемо рећи да они не поседују у

довољној мери позитиван став према животној средини. Иако се  спремност појединца

за ангажовањем када је угрожена животна средина сматра више моралном обавезом

него очекиваном корелацијом између знања и спремности за ангажовањем, код деце
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млађег школског узраста недостатак знања и информисаност о заштити и

унапређивању животне средине сматрамо битним, с обзиром на то да код њих

преовлађује емоционална компонента, те се  квалитетом усвојеног  знања  они више

мотивишу за активно деловање. Мотивација у том смислу намеће потребу да ученик не

учи само за школу  већ да учи и за живот, па је улога школе и свих њених фактора да

то и оствари.

Добијени одговори ученика на питање о променама које би највише желели да

се предузму у циљу боље заштите животне средине, а  у односу на њихов успех указује

нам на различита  вредновања, што се статистички значајно разликују на нивоу р< 0.05.

Графикон бр.84: Однос ученика по успеху према променама које желе у циљу боље

заштите животне средине
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X2 – 31.605(a) df – 16 C – 0,011 p< 0,05

Највећи број ученика (239) од укупно анкетираних (627), се определило за

промену у виду „више паркова, зеленила и дрвећа“  и за то су одлични са 69,9%, врло

добри 23,4%, добри 6,3 %, довољни 0% и недовољни са 0,4 %. Промена „да има више

акција за уређење животне средине“ је по укупном броју ученика који је предлажу (185)
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на друго место, али се и за њу опредељују различито с обзиром на успех: недовољни  и

довољни са по  1,6 %, добри (10,8%), врло добри (26,5%) и одлични са 59,5%. Трећа

опција по укупном броју је „да има мање возила и издувних гасова“ и тако кажу

недовољни (2,4%), довољни (1,2%), добри (3,7%), врло добри (20,7%) и одлични са

72,0%.

За опцију „да има контејнера за различите врсте смећа због рециклаже“ ученици

по успеху овако вреднују: одлични (75,3%), врло добри (16,4%),  добри (11,4%),

довољни (1,4%) и недовољни (0%). Пета по укупном броју ученика је „да фабрике буду

мање загађивачи и да се уграде филтери“, и вредновање по успеху ученика указује да

одлични процењују са 75,3%, врло добри 16,4%, добри 6,8%, довољни 1,4% и

недовољни са 0%. У  свим овим ситуацијама се уочава да ученици са најбољим

успехом поседујући више знања у односу на друге, увиђају значај свих наведених

промена у заштити и унапређивању животне средине, па је процентуално и највеће

њихово вредновање у односу на мање успешне ученике који све наведене промене

знатно слабије оцењују.
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8. Закључна разматрања

Васпитање и образовање за заштиту и унапређивање животне средине на

основношколском нивоу слободно се може рећи да представља камен темељац у

остваривању циљева и задатака свестраног развоја личности као и снажан допринос у

свеукупном формирању еколошке свести и еколошке културе.

Заштита и унапређивање животне средине постаје све значајније подручје у

нашем животу и као такво је  све више средиште васпитно–образовних садржаја.

Према наставном програму основне школе, у разредној настави, ученици млађег

школског узраста (од првог до четвртог разреда) садржаје који третирају заштиту и

унапређивање животне средине изучавају углавном кроз обавезни  предмет Природа и

друштво.

У којој мери су они данас након спроведене реформе  основне школе (разредна

настава) квантитативно и квалитативно заступљени  настојали смо да прикажемо

између осталог у оквиру теоријског дела нашег истраживања. Анализом наставног

програма као и анализом уџбеника Природа и друштво за сва четири разреда

установили смо да су садржаји из области заштите и унапређивања животне средине у

знатно вишој мери заступљенији у односу на пререформисане, али да то у довољној

мери не задовољава  потребу за васпитањем и образовањем у овој области.

Значај школе као основног чиниоца еколошког васпитања и образовања огледа

се и између осталог да у постојећој концепцији образовања обезбеди адекватне услове у

погледу материјално-техничких, дидактичко-методичких, организационих, како би се

на квалитетнији начин предвиђени садржаји из области заштите и унапређивања

животне средине усвајали у оквиру наставе Природе и друштва и тиме побољшала

активна  примењивост усвојеног знања у свакодневном животу.

Један од најважнијих задатака основне школе који се огледа у едукацији о

заштити и унапређивање животне средине, јесте формирање еколошке свести ученика.

Као што смо у теоријском делу изложили она обухвата сазнајну, акциону, вредносну и

емоционалну компоненту. Данашња сазнања о доприносу школе на плану еколошке

едукације говоре да је школа орјентисана пре свега ка когнитивној компоненти док су

остале функције мање више запостављене. Примена знања је битно место у унутрашњој

реформи школе, јер оно одређује и квалитет знања. То је у ствари апликативно,

функционално, дакле интезивно знање. Функционална знања о заштити и
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унапређивања животне средине која ученици млађег школског узраста стичу пре свега

у оквиру наставе Природе и друштва и утичу највише на њихов позитиван однос према

природној околини.

У образовању које представља својеврстан облик интеракције, улоге учитеља и

ученика су подељене и различите, али се оне међусобно преплићу. Оно што је од

посебне важности јесу стварни облици партиципације ученика у том процесу а

садржаји из области заштите и унапређивања животне средине дају довољно простора

да ученик учествује у релевантним активностима и  савремена школа са свим својим

чиниоцима треба то да омогући.

Наше истраживање је конципирано као јединство двају компоненти теоријског и

емпиријског при чему је тежиште стављено на први део тј.теоријско–аналитичко

разматрање улоге и значаја основне школе као и њених чиниоца и заступљеност

садржаја из области заштите и унапређивање животне средине у оквиру наставе

Природе и друштва. На тај начин били смо у ситуацији да теоријском анализом

стекнемо увид у садашње стање реализације наведених садржаја и потребе да се оне

интезивирају.

У вези  са тим је и други део истраживања где је кроз организовано проучавање

на добро одабраном узорку (учитеља и ученика), датим варијаблама и осмишљеним

хипотезама  и са одговарајућим методама, техникама и инструментима и урађеном

статистичком провером, проведен покушај бољег сагледавања улоге школе и њених

различитих чинилаца  у побољшању квалитета усвојених знања из области заштите и

унапређивања животне средине у оквиру предмета Природа и друштво код ученика

млађег школског узраста .

Како учитељи постају свеснији улоге коју морају да одиграју у

концептуализацији садржаја о значају животне средине и у развијању сазнајних оквира

ученика у погледу њихове улоге у животној средини, настојали смо да управо од њих

као најмеродавнијих добијемо сазнање о томе. Како учитељи постају свеснији улоге

коју морају да одиграју у концептуализацији садржаја о значају животне средине и у

развијању сазнајних оквира ученика у погледу њихове улоге у животној средини,

настојали смо да управо од њих  као најмеродавнијих добијемо сазнање о томе.

Истраживање мишљења ученика трећег и четвртог разреда основне школе послужило

је као основа за разматрање у којој мери они поседују позитиван став према животној
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средини формираног пре свега на основу квалитета усвојених садржаја из  области

заштите и унапређивање животне средине у оквиру наставе Природа и друштво.

На основу постављене опште хипотезе као и претпоставке у виду потхипотеза

очекивани резултати су :

1. Анкетирани учитељи и ученици  у највећој мери (86,7% и 90,7%), су дали

предност основној школи  као најбитнијем чиниоцу у васпитању и образовању

за заштиту и унапређивање животне средине. Истраживањем је дакле утврђена

сагласност између учитеља и ученика у процени доприноса овог фактора.

Очекивање о истакнутој улози коју школа има је оправдана с обзиром да она

делује образовно (стицање знања) и васпитно што је веома битно и за примену

садржаја из заштите животне средине.

На основу овога закључујемо да је прва потхипотеза потврђена.

2. Најповољнији садржаји у васпитању и образовању за заштиту и унапређивање

животне средине за учитеље су области из природних наука (92.2%) тј. Природа

и друштво у млађим разредима основне школе, а то исто мисле и ученици трећег

и четвртог разреда (95,3%). Резултати су очекивани јер је то наставни предмет

из којег ученици у континуитету кроз сва четири разреда највише усвајају знања

из ове области, а на шта смо и ми у  теоријском делу рада то истакли.

Дакле, може се закључити да је и друга потхипотеза потврђена.

3. Да за  успешну  реализацију садржаја из области заштите животне средине

учитељи дају предност наставницима основне школе евидентно је то на основу

добијених резултата (98,3%). Разлог томе је, не само што и они припадају тој

групи, него то указује и објективно стање у школи где су у вишој мери ти

садржаји заступљенији у програмима основне школе у односу на остале

васпитно-образовне институције, па је њихова предност у односу на друге

очигледнија. Одмах после наставника по значају нашла се породица тј.родитељи

(97,3%), која иако мање утиче на специфична еколошка знања, она у битнијој

мери утиче на развој свести о односу својих чланова према животној средини и

њеним вредностима. Претпоставка од које се у истраживању пошло, да

породици и наставнику основне школе у остваривању циљева и задатака
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васпитања и образовања за заштиту и унапређивање животне средине припада

приоритетно место, је потврђена.

4. Савремена школа треба да поседује одговарајуће материјално-техничке услове

како би се садржаји из заштите животне средине операционализовали на

квалитетнији начин, а за анкетиране учитеље максимално коришћење школског

дворишта као полигона за разноврсне еколошке акције је изузетна потреба,

могућност избора разноврсних наставних средстава као и друге битне

компоненте су неопходност успешне реализације наведених садржаја. Из

наведеног произилази потврђивање наше четврте потхипотезе.

5. Од коришћења разноврсних дидактичко-методичких путева, настава која

преферира садржаје из заштите и унапређивање животне средине (Природа и

друштво), се у многоме може побољшати сматрају анкетирани учитељи и

предност у том погледу дају у организацији радионица (93.3%) кроз које би се

многе еколошке теме обрађивале , као и у погледу чешћег организовања посета,

излета и екскурзија (90,0%) са еколошким садржајима. Релативно висока

повезаност између оцена о значају дидактичко- методичких варијабли за

успешну реализацију садржаја из заштите и унапређивања животне средине

указује да учитељи све те чиниоце перцепирају као кохерентни систем и да их

мање-више све виде значајним. Добро одабраном дидактичко-методичком

комбинацијом у настави Природе и друштва могу се ти садржаји подићи на

много виши ниво него што је то дато у наставном програму, па је њихов значај

евидентан, чиме се потврђује пета постављена хипотеза.

6. Шеста претпоставка да постоје и многе друге активности које могу допринети

квалитету усвојених еколошких знања, учитељи то потврђују дајући предност

неким од понуђених активностима у односу на остале, али генерално све их

оцењују мање-више  као значајним. При томе у великој мери су као битним

вредновали увођење више наставних садржаја који обрађују ову тематику,

истовремено сматрају битним и држање посебних предавања и вежби из заштите

и унапређивања животне средине чиме би се  овим садржајима дао посебан

акценат. Веома  је битно и увођење посебна еколошка предавања за родитеље,
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јер од њихове емпатије за ове проблеме зависиће и понашање деце, као и  да је

то  предуслов за успешније усвајање садржаја у оквиру наставе Природе и

друштво. Учитељи се у најмањој мери залажу за увођење нових предмета,

сматрајући то непотребним оптерећењем већ постојећих наставних планова и

програма за ученике млађег школског узраста.

6.а) Од активности које нисмо предочили учитељима, а  у жељи да сазнамо шта

би још додатно требало применити ради постизања бољих резултата у

реализацији садржаја   из заштите и унапређивање животне средине, учитељи су

предложили и већу сарадњу између школе, родитеља и локалне самоуправе. Да

се не поклања довољна пажња припремању родитеља за развијање еколошке

културе код деце указују и истраживања бројних аутора (Ждерић, 1983;

Матановић, 1987; Николић, 2002). Истраживање Брун, Г.(2001), показује између

осталог да је потребно успоставити координацију између образовања у

породици и образовања у школи. Што се тиче локалне самоуправе они могу дати

свој допринос пре свега у координацији између еколошких удружења, покрета,

ученика и учитеља као и њихових родитеља ради организовања различитих

програма за заштиту и унапређивање животне средине и друге видове

активности чиме би усвојени садржаји добијали  на квалитету. Овим смо желели

да без нашег уплитања директно од учитеља добијемо и сазнање о неким другим

активностима које ми нисмо предложили, а које они сматрају битним за

квалитет усвојених знања и тиме поткрепимо нашу шесту потхипотезу.

Показало се, такође, исправним опредељење у погледу избора активности, чији

је утицај на садржаје из ове области испитиван.

7. У жељи да сазнамо и тиме  нашу седму претпоставку реализујемо, у којој мери

је изграђен позитиван однос ученика према виђењу заштите и унапређивања

животне средине, а на основу усвојених садржаја из ове области у оквиру

наставног предмета Природа и друштво, настојали смо да анализом њихових

одговора на постављена питања отвореног типа, а која су се односила на

њихову перцепцију околине у којој живе, као и како виде понашање  суграђана,

вршњака и да процене сопствено понашање према животној средини добијемо

представу о томе. Анализом њихових одговора, у намери да будемо што
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објективнији установили смо да већина ученика нема у довољној мери

позитивно изграђени однос према животној средини између осталог што себе не

виде као активне учеснике у заштити и унапређивању животне средине.

Неоспорна је и чињеница да ученици уочавају еколошке проблеме и да показују

бригу за своју животну средину, али не и да они сами буду активирани у

унапређивању квалитета животне средине.

На квалитетније усвајање садржаја из ове области у оквиру наставног предмета

Природа и друштво утичу многи чиниоци за које су се и анкетирани учитељи

изјаснили, и  њиховом већом применом  резултирало би у знатно позитивнијем односу

ученика млађег школског узраста према заштити и унапређивању животне средине,

што  је предуслов формирања еколошки свесне и савесне личности.

На основу наведеног може се извести закључак да главна хипотеза:

Основна школа и њени чиниоци дају велики допринос у реализацији

садржаја из заштите и унапређивања животне средине у млађим разредима

основне школе и то пре свега у оквиру наставног предмета Природа и друштво,

као и да од квалитета усвојеног знања зависи позитиван однос ученика према

животној средини, је потврђена.

У циљу доприноса  успешнијој  реализацији садржаја из области заштите и

унапређивања животне средине, а у оквиру наставе Природа и друштво у млађим

разредима основне школе, овим истраживањем смо настојали да укажемо  да школа

може, много више него до сада, да уради на томе да, ученици овог узраста стекну

систем знања о различитим могућностима заштите и унапређивања животне средине,

преко вредновања ове проблематике, па до њихове веће спремности на акцију.

Зато школа мора да помогне ученику да упозна природу краја у коме живи, да

види лепоту у њој, да уочи условљеност производне делатности човека од околне

природе, да упозна шта раде и шта не раде локалне организације на плану рационалног

коришћења и заштите и унапређивања животне средине, како се отклањају нежељене

последице, и што је битно да се на одређене начине укључи у акцију на заштиту и

унапређивање животне средине родног краја. У томе се и огледа функционалност

усвојеног градива, јер активан ученик, смисао је и циљ сваке успешне  школе.

На основу добијених резултата и потврђених хипотеза сматрамо да ако се

наведени услови побољшају, активна примењивост садржаја из области  заштите и

унапређивања животне средине у оквиру наставе Природе и друштва ће бити много
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квалитетније и функционалније у односу на постојеће стање у основној школи. Самим

тим ученици ће у задовољавајућој мери изграђивати позитивнији однос према животној

средини.

Уколико се постигне такав степен понашања ученика млађег школског узраста и

ако се тај континуитет остварује и у даљем школовању, и то пре свега кроз наставне

области на које се настава Природа и друштво даље диференцира, имаћемо еколошки

свесне грађане који ће следећим генерацијама успешно преносити у наслеђе основне

постулате еколошке културе  којим ће се  осигурати сигурнија будућност.

___________________________
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УПИТНИК ЗА УЧИТЕЉЕ

Ми се бавимо проучавањем и педагошким истраживањем проблематике
васпитања и образовања за заштиту и унапређивање животне средине.

Ваш допринос ће бити довољан уколико на постављена питања дате одговоре
онако како проблеме видите и доживљавате у својој средини и школи у којој радите.

Одговори ће бити коришћени у научно-истраживачке сврхе, а послужиће
за даље унапређивање педагошке праксе.

Срдачно се захваљујемо на сарадњи.

I

ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Пол: а) м б) ж

2. Стручна спрема:

а) Виша (струка _______________занимање_____________________),

б) Висока (струка______________занимање_____________________),

в) Специјалистичке студије (струка____________занимање___________),

г) Магистеријум ( струка________________ занимање______________),

д) Докторат наука (струка_______________ занимање______________).

3. Да ли сада ванредно студирате:

а) Да и то:_____________________________________________________
б) Не

4. Назив школе и место у којем се налази: _____________________________________

5. У којем разреду предајете ове школске године?__________________

6. Број година радног стажа на месту учитеља:________________________

7. Водите ли неку слободну активност са ученицима и коју?

1) Еколошку:
2) Остале
3) Без активности
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II

ПИТАЊА

1. Који сегмент система васпитања и образовања у Републици Србији пружа посебне
могућности васпитања за заштиту и унапређивање животне средине?

Степени процене
Ред
бр.

Ступњеви система
васпитања и образовања

У веома
великој
мери

У доста
великој
мери

Осредње У доста
Малој
мери

У веома
малој
мери

1. Предшколске установе
2. Основна школа
3. Средња школа
4. Више и високе школе
5. Постдипломске студије
6. Докторске студије
7. Перманентно образовање

2. Који су садржаји најповољнији за васпитање за заштиту и унапређивање животне
средине?

Степени процене
Ред
број

Садржаји рада у настави
и ваннаставним
активностима

У веома
великој
мери

У доста
великој
мери

Осредње У доста
малој
мери

У веома
малој
мери

1. Садржаји природне групе
предмета

2. Садржаји друштвене
групе предмета

3. Садржаји тзв „вештина"
4. Садржаји практичне

наставе
5. Садржаји слободних

ученичких активности
6. Садржаји рада разредног

старешине
7. Сарадња са родитељима

ученика
8. Садржаји из средстава

масовне комуникације
(филм, ТВ, штампа,
позориште...)

9. Садржаји лектире и друге
литературе

10. Сопствено искуство
сваког појединца
(ученика)
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3. Који васпитни фактори посебно доприносе васпитању за заштиту и унапређивање
животне средине?

Степени процене
Ред.
бр.

Фактори васпитања за
заштиту и унапређивање
животне средине

Веома
битан
фактор

Битан
фактор

Осредње
битан
фактор

Мање
битан
фактор

Небита
н
фактор

1. Родитељи
2. Чланови уже социјалне

средине (деда, бака,
браћа, сестре, родбина)

3. Васпитачи у
предшколским
установама

4. Наставници у основним
школама

5. Наставници у средњим
школама

6. Представници
политичких странки

7. Представници
невладиних организација
и удружења грађана

8. Представници јавног
реда и мира

9. Општа клима у друштву
10. Општа клима у

међународним размерама

4. У којој мери васпитање за заштиту и унапређивање животне средине
зависи од материјално- техничких услова у којима ради школа?

Степени процене
Ред
бр.

Материјално-технички
услови

У веома
великој
мери

У доста
великој
мери

Осредње У доста
малој
мери

У веома
малој
мери

1. Од школске зграде
2. Од учионичког простора
3. Од сала за физичко

васпитање
4. Од лабораторија
5. Од библиотеке и

читаонице
6. Од школског дворишта
7. Од полигона за спорт и

рекреацију
8. Од наставних средстава
9. Од техничких помагала
10. Од дидактичког

материјала кога израђује
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и припрема сам
наставник

5. Чиме би, у дидактичко-методичком смислу, требало иновирати наставу да би се
ефикасније радило на васпитању за заштиту и унапређивање животне средине?

Степени процене
Ред
бр.

Дидактичко-методички
путеви остваривања
васпитања за заштиту и
унапређивање животне
средине

Врло
важна
акти-
вност

Доста
важна
актив
-ност

Осредње
Доста
неважна
активно
ст

Сасвим
неважна
активно
ст

1. Увођење нових метода
рада у настави и
ваннаставним
активностима

2. Увођење нових типова
наставних часова

3. Увођење нових
дидактичких система

4. Организовање посебних
посета, излета и
екскурзија

5. Организовање посебних
радионица са темама о
заштити и унапређивању
животне средине

6. Писање парола о заштити
и унапређивању животне
средине

7. Украшавање школе
(школских просторија)

6. Које активности би требало предузимати да би се интензивирало васпитање за
заштиту и унапређивање животне средине?

Степени процене
Ред
бр.

Активности за заштиту и
унапређивање животне
средине

Врло
важно

Доста
важно Осредње

Доста
неважо

Сасвим
неважо

1. Реформисати нашу
основну школу

2. Убацити нове наставне
предмете у наставни план

3. Убацити нове наставне
садржаје у наставни
програм

4. Држати посебна
предавања и вежбе
ученицима о заштити и
унапређивању животне
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средине
5. Држати посебна

предавања и вежбе
наставницима о заштити и
унапређивању животне
средине

6. Држати посебна
предавања и вежбе
ученичким родитељима о
заштити и унапређивању
животне средине

7. Обезбеђивати у школама
посебне стручне сараднике
за рад на васпитању за
заштиту и унапређивање
животне средине

8. Слати наставнике на
специјалне курсеве за
васпитање за заштиту и
унапређивање животне
средине

7. Шта бисте мењали у концепцији школе за васпитање за заштиту и унапређивање
животне средине?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ

Молимо те да најпре пажљиво прочиташ сва питања, а онда да на свако
постављено питање даш одговор.

Анкета је анонимна, те не треба да се потписујеш.

I
ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Пол: а) м б) ж
2. Назив и седиште школе: ________________________________________________
3. Разред:_________________
4. Успех у учењу:

a) Одличан
б)   Врло добар
в)   Добар
г)   Довољан
д)  Недовољан

II
ПИТАЊА

1.Опиши, једном реченицом, како је очувана и заштићена животна средина у којој
живиш?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________

2. Опиши  једном реченицом како видиш себе у раду на заштити и унапређивању
животне
средине:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__

3. Опиши, једном реченицом, како се односе старији твоји суграђани према заштити и
унапређивању животне средине:_______________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Опиши, једном реченицом, како се твоји вршњаци односе према животној
средини:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_
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5. Где си, до сада, највише научио о потреби заштите и унапређивања животне
средине?   (Одговори тако што ћеш у одговарајућу рубрику   уписати знак „X").

Степени процене
Редни
број

Степени васпитања Веома
много

Много Осредње Мало Веома
мало

1. У породици
2. У дечјем вртићу
3. У школи
4. Од својих вршњака
5. Преко телевизије
6. Из понашања

других људи

6.    Из којих наставних и ваннаставних садржаја си, до сада, највише научио о потреби
заштите и унапређивања животне средине?

Степени процене
Редни
број

Наставни и
ваннаставни
садржаји

Веома
много

Много Осредње Мало Веома
мало

1. Српски језик
2. Свет око нас
3. Природа и друштво
4. Чувари природе
5. Ликовно васпитање
6. Музичко

васпитање
7. Физичко васпитање
8. Секције
9. Дрштвено-

користан рад
10. Посете, излети и

екскурзије

8. Шта би желео(ла) да се промени у твојој животној средини?---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
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Изабрани одговори ученика трећег и четвртог разреда на постављена питања у
анкетном упитнику:

С обзиром на то да сам мали, ипак сам прихватио обавезу као једног одговорног лица ,

да и сам учествујем у заштити средине.

4.разред ( Звечан)

Желео бих  да се сви више трудимо око очувања животне средине и да заједничким

снагама променимо оно што нам се не свиђа.

4.разред ( Рашка)

Желео бих да људи мало више воде рачуна о својој животној средини, да не бацају

смеће, да фабрике имају филтере за дим да би га прерадили и да не би загађивао

ваздух.Да научници измисле неки ауто који не загађује ваздух.

4.разред (Крагујевац)

Већина  мојих вршњака не води рачуна о животној средини , баш их брига што отпад

бацају свуда редом и ако тако наставе тај лом нећемо никада очистити.

4.разред (Крагујевац)

Желео бих да моја животна средина није загађена, да има више цвећа, да се направе

кућице за птице, да остали људи брину о околини у којој живе, да чувају природу не

само због себе већ и због других.

4.разред ( Крагујевац)

Ја себе видим како стављам канте тамо где их нема, да постављам филтере за

пречишћавање на фабрикама, скупљам смеће и стављам знакове да је кажњиво

бацати га у природи.

4.разред (Крагујевац)
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Ја бих желела да нам реке буду чисте, да фабрике не буду штетне за околину , да се

људи мало више потруде  око заштите природе, да буде више више дрвећа, да нам

годишња доба буду умерена, да има више животиња и да се што више смећа однесе на

рециклажу.

4.разред ( Крагујевац)

Моји вршњаци се лоше односе према животној средини, ни ја нисам ништа бољи, али

полако стичем знање да то није добро.

4.разред (Ниш)

Желела бих да се сваког викенда организују акције за чишћење животне средине и да се

у тој акцији  укључе и старији и ми ђаци. Ја свакодневно бацам смеће и водим рачуна о

томе, а кад порастем волела бих да покренем акцију у којој би се чистио град.

4.разред ( Ниш)

Ја бих прво желела да се у мом граду уграде филтери за прочишћавање ваздуха без

којих не можемо да дишемо јер је ваздух јако загађен.Као друго да се људи односе са

поштовањем према животној средини, да не загађују воду и да не бацају отпадке било

где...

4.разред ( Бор)

Улице бих претворила у шеталишта или паркове, почистила бих папире  и рекла

људима да их више не бацају.Уместо папира посадила бих цветове и јелке...

3.разред (Рашка)

Желела бих да променим понашање мојих вршњака и одраслих људи који нису пажљиви

и који се не брину о нашој животној средини од које нам живот зависи...

3.разред (Крушевац)



276

Не бацам смеће по улици, не ломим гране, на газим по трави, ако видим да то неко

чини опоменем га да то није лепо....

4.разред ( Рашка)

Ја бих волела да се у мојој животној средини природа више чува и да фабрике више не

раде јер оне уништавају дрвеће које нам ствара кисеоник па се  лакше и лепше дише...и

да се не прави толика прашина јер она загађује свеж ваздух...

4.разред ( Крушевац)

Мислим да моја животна средина није довољно заштићена и да људи могу још више да

се брину о њој да би она била скроз заштићена....

3.разред ( Нови Пазар)

У мојој животној средини бих волела да  сви људи озбиљније схвате овај проблем. Да

се на више места поставе контејнери у којима би могли да рециклирамо...да се

организује више акција у којима би научили све о животној средини и о њеном

очувању.Ако се сви укључимо у то, онда ћемо у томе успети.

4.разред ( Панчево)

Ја имам веома малу улогу у заштити животне средине...пазим где шта бацам , док

многи то не раде...

3.разред (Алексинац)

Сматрам да је важно водити рачуна о загађивању колико год је то у нашој моћи.

Коришћење папирних уместо пластичних кеса би могло да помогне...

4.разред ( Панчево)

Видим себе као једно одговорно  биће које чува животну средину, склапа договоре и

подсећа одрасле да би требало да брину о околини и да нисмо само ми одговорни.

4.разред ( Панчево)
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Реке би могле да се очисте да би људи имали где да се купају...да се ваздух почисти и

да буде сличан ваздуху као на планини...треба и једна зелена ливада да би било свежег

ваздуха.

3.разред ( Панчево)

Моја животна средина нимало није очувана јер рафинерија загађује ваздух...има све

мање дрвећа и биљака и то ми се не свиђа...себе видим као дете коме је веома жао и

које ће учинити све што је потребно да заштитим и очувам животну средину.

3.разред (Панчево)

Ја бих желео да се пуно тога промени у мојој животној средини , али одабрао сам

нешто посебно а то је да рафинерије не избацују више тај смрад који је опасан по

живот ...желео бих и да се река Тамиш очисти како би могли  ту да се купамо.

3.разред ( Панчево)

Желео бих да се из моје околине уклони смеће и депоније, да моји вршњаци мало више

пазе на очување животне средине..јер једног дана наша планета ће се претворити у

велику депонију.

4.разред ( Лепосавић)

Животна средина у којој живим већим делом је чиста и незагађена, али понегде је

загађена. Требало би да се људи више брину о околини у којој живе...да у зградама  и

око њих не бацају смеће, да свако засади по неко дрво и да уместо да газе и ломе  цвеће

још више их саде.

4.разред (Ниш)

Морамо да сви много више чувамо нашу средину...да се уведе закон и да када неко баци

папирић или друго смеће , обавезно  плати казну.  Мислим да би тада много лепше

изгледала наша средина .

4. разред ( Нови Пазар)
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ТАБЕЛАРНИ  ПРИКАЗ ВАРИЈАБЛИ ЗА УЧИТЕЉЕ  И  УЧЕНИКЕ

УЧИТЕЉИ И ТАБЕЛЕ - КОРЕЛАЦИЈА

Strucna sprema * FAKTORI-roditelji Crosstabulation

% within FAKTORI-roditelji

FAKTORI-roditelji

Total
Osrednje

bitan fektor Bitan faktor
Veoma bitan

faktor
Strucna
sprema

visa 60,0% 11,8% 44,3% 41,7%
visoka 40,0% 82,4% 55,1% 57,2%
magisterijum 5,9% ,6% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Strucna sprema * Pisanje parola o zas.i unap.z.s. Crosstabulation

% within Pisanje parola o zas.i unap.z.s.

Pisanje parola o zas.i unap.z.s.

Total

Dosta
nevazna
aktivnost

Osrednja
aktivnost

Dosta vazna
aktivnost

Vrlo vazna
aktivnost

Strucna
sprema

visa 20,0% 38,8% 40,7% 48,9% 41,7%
visoka 60,0% 59,2% 59,3% 51,1% 57,2%
magisterijum 20,0% 2,0% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Strucna sprema * Ukrasavanje skole(skolskih pros.) Crosstabulation

% within Ukrasavanje skole(skolskih pros.)

Ukrasavanje skole(skolskih pros.)

Total

Sasvim
nevazna
aktivnost

Dosta
nevazna
aktivnost

Osrednja
aktivnost

Dosta vazna
aktivnost

Vrlo vazna
aktivnost

Strucna
sprema

visa 50,0% 35,4% 47,4% 41,7%
visoka 100,0% 100,0% 38,9% 64,6% 52,6% 57,2%
magisterijum 11,1% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Doskolovanje * Saradnja sa roditeljima ucenika Crosstabulation

% within Saradnja sa roditeljima ucenika
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Saradnja sa roditeljima ucenika

Total
U veoma

maloj meri
U dosta

maloj meri Osrednje
U dosta

velikoj meri
U veoma

velikoj meri
Doskolovanje Da 50,0% 25,0% 2,8% 5,3% 15,9% 9,4%

Ne 50,0% 75,0% 97,2% 94,7% 84,1% 90,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Doskolovanje * Sadrzaji iz sredstava masovne komunik. Crosstabulation

% within Sadrzaji iz sredstava masovne komunik.

Sadrzaji iz sredstava masovne komunik.

Total
U veoma

maloj meri Osrednje
U dosta

velikoj meri
U veoma

velikoj meri
Doskolovanje Da 100,0% 13,3% 9,5% 7,8% 9,4%

Ne 86,7% 90,5% 92,2% 90,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Doskolovanje * Sopstveno iskustvo Crosstabulation

% within Sopstveno iskustvo

Sopstveno iskustvo

Total
U veoma

maloj meri
U dosta

maloj meri Osrednje
U dosta

velikoj meri
U veoma

velikoj meri
Doskolovanje Da 100,0% 25,0% 6,3% 8,7% 9,5% 9,4%

Ne 75,0% 93,8% 91,3% 90,5% 90,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Skola u mestu * Od laboratorija Crosstabulation

% within Od laboratorija

Od laboratorija

Total
Veoma

maloj meri
Dosta maloj

meri Osrednje
Dosta velikoj

meri
Veoma

velikoj meri
Skola u
mestu

Aleksinac 14,3% 6,3% 1,7% 12,5% 5,7% 7,2%
Bor 31,3% 12,1% 7,8% 8,6% 11,1%
Zvecan 5,2% 28,6% 7,2%
Kragujevac 28,6% 6,3% 15,5% 12,5% 5,7% 12,2%
Leposavic 28,6% 13,8% 15,6% 2,9% 11,7%
Nis 12,5% 13,8% 17,2% 17,1% 15,0%
Krusevac 12,5% 6,9% 3,1% 5,7% 5,6%
Novi Pazar 12,5% 15,5% 9,4% 11,4% 11,7%
Pancevo 28,6% 6,3% 8,6% 9,4% 5,7% 8,9%
Raska 12,5% 6,9% 12,5% 8,6% 9,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Skola u mestu * Od skolskog dvorista Crosstabulation

% within Od skolskog dvorista

Od skolskog dvorista

Total
Veoma

maloj meri
Dosta maloj

meri Osrednje
Dosta velikoj

meri
Veoma

velikoj meri
Skola u
mestu

Aleksinac 20,0% 6,9% 8,6% 5,9% 7,2%
Bor 20,0% 10,3% 19,0% 5,9% 11,1%
Zvecan 33,3% 3,4% 6,9% 8,2% 7,2%
Kragujevac 60,0% 33,3% 3,4% 17,2% 8,2% 12,2%
Leposavic 13,8% 8,6% 14,1% 11,7%
Nis 27,6% 8,6% 16,5% 15,0%
Krusevac 33,3% 6,9% 1,7% 7,1% 5,6%
Novi Pazar 13,8% 15,3% 11,7%
Pancevo 17,2% 8,6% 7,1% 8,9%
Raska 10,3% 6,9% 11,8% 9,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Skola u mestu * Od didaktickog naterijala Crosstabulation
% within Od didaktickog naterijala

Od didaktickog naterijala

Total
Veoma

maloj meri
Dosta maloj

meri Osrednje
Dosta velikoj

meri
Veoma

velikoj meri
Skola u
mestu

Aleksinac 20,0% 8,6% 5,5% 7,7% 7,2%
Bor 20,0% 5,7% 12,3% 12,3% 11,1%
Zvecan 2,9% 2,7% 15,4% 7,2%
Kragujevac 20,0% 14,3% 15,1% 7,7% 12,2%
Leposavic 8,6% 19,2% 6,2% 11,7%
Nis 25,7% 11,0% 15,4% 15,0%
Krusevac 100,0% 8,6% 4,1% 3,1% 5,6%
Novi Pazar 20,0% 2,9% 9,6% 18,5% 11,7%
Pancevo 11,4% 9,6% 7,7% 8,9%
Raska 20,0% 11,4% 11,0% 6,2% 9,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Skola u mestu * Opsta klima u medj.odnos. Crosstabulation

% within Opsta klima u medj.odnos.

Opsta klima u medj.odnos. Total
Nebitan
faktor

Manje bitan
faktor

Osrednje
bitan fektor Bitan faktor

Veoma bitan
faktor

Skola u
mestu

Aleksinac 25,0% 10,0% 2,2% 8,3% 6,4% 7,2%

Bor 10,0% 17,8% 11,7% 6,4% 11,1%
Zvecan 8,9% 19,1% 7,2%
Kragujevac 12,5% 5,0% 17,8% 15,0% 6,4% 12,2%
Leposavic 25,0% 10,0% 6,7% 8,3% 19,1% 11,7%
Nis 20,0% 11,1% 20,0% 12,8% 15,0%
Krusevac 12,5% 8,9% 5,0% 4,3% 5,6%
Novi Pazar 12,5% 30,0% 13,3% 10,0% 4,3% 11,7%



281

Pancevo 5,0% 4,4% 8,3% 17,0% 8,9%
Raska 12,5% 10,0% 8,9% 13,3% 4,3% 9,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Skola u mestu * Aktivnosti-reforma skole Crosstabulation

% within Aktivnosti-reforma skole

Aktivnosti-reforma skole

Total
Sasvim
nevazno

Dosta
nevazno Osrednje Dosta vazno Vrlo vazno

Skola u
mestu

Aleksinac 13,3% 33,3% 4,2% 6,7% 6,4% 7,2%
Bor 6,7% 25,0% 5,0% 12,8% 11,1%
Zvecan 33,3% 3,3% 12,8% 7,2%
Kragujevac 6,7% 12,5% 13,3% 12,8% 12,2%
Leposavic 8,3% 23,3% 6,4% 11,7%
Nis 20,0% 33,3% 25,0% 11,7% 12,8% 15,0%
Krusevac 6,7% 8,3% 5,0% 5,1% 5,6%
Novi Pazar 46,7% 10,0% 10,3% 11,7%
Pancevo 8,3% 13,3% 7,7% 8,9%
Raska 8,3% 8,3% 12,8% 9,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Skola u mestu * Ubaciti nove nas.predmete Crosstabulation

% within Ubaciti nove nas.predmete

Ubaciti nove nas.predmete

Total
Sasvim
nevazno

Dosta
nevazno Osrednje Dosta vazno Vrlo vazno

Skola u
mestu

Aleksinac 11,1% 9,5% 5,4% 4,2% 10,9% 7,2%
Bor 11,1% 14,3% 12,5% 4,2% 15,2% 11,1%
Zvecan 5,4% 16,7% 4,3% 7,2%
Kragujevac 33,3% 21,4% 12,5% 2,2% 12,2%
Leposavic 11,1% 10,7% 18,8% 10,9% 11,7%
Nis 11,1% 9,5% 19,6% 14,6% 13,0% 15,0%
Krusevac 4,8% 5,4% 4,2% 8,7% 5,6%
Novi Pazar 11,1% 42,9% 5,4% 2,1% 15,2% 11,7%
Pancevo 4,8% 7,1% 12,5% 10,9% 8,9%
Raska 11,1% 14,3% 7,1% 10,4% 8,7% 9,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Skola u mestu * Obez.strucne saradnike Crosstabulation

% within Obez.strucne saradnike

Obez.strucne saradnike

Total
Sasvim
nevazno

Dosta
nevazno Osrednje Dosta vazno Vrlo vazno

Skola u
mestu

Aleksinac 14,3% 9,1% 4,7% 7,9% 7,1% 7,2%
Bor 14,3% 27,3% 14,0% 7,9% 8,9% 11,1%
Zvecan 9,1% 2,3% 19,6% 7,2%
Kragujevac 14,3% 16,3% 14,3% 8,9% 12,2%
Leposavic 14,3% 7,0% 12,7% 16,1% 11,7%
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Nis 28,6% 18,6% 17,5% 10,7% 15,0%
Krusevac 14,3% 11,6% 3,2% 3,6% 5,6%
Novi Pazar 36,4% 14,0% 11,1% 7,1% 11,7%
Pancevo 18,2% 7,0% 12,7% 5,4% 8,9%
Raska 4,7% 12,7% 12,5% 9,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Skola u mestu * Novi tip casa Crosstabulation
% within Novi tip casa

Novi tip casa

Total

Sasvim
nevazna
aktivnost

Dosta
nevazna
aktivnost

Osrednja
aktivnost

Dosta vazna
aktivnost

Vrlo vazna
aktivnost

Skola u
mestu

Aleksinac 8,3% 8,0% 5,8% 7,2%
Bor 16,7% 9,3% 9,6% 11,1%
Zvecan 13,3% 5,8% 7,2%
Kragujevac 75,0% 10,4% 18,7% 12,2%
Leposavic 25,0% 10,4% 10,7% 13,5% 11,7%
Nis 22,9% 10,7% 15,4% 15,0%
Krusevac 8,3% 2,7% 7,7% 5,6%
Novi Pazar 100,0% 10,4% 9,3% 15,4% 11,7%
Pancevo 4,2% 6,7% 17,3% 8,9%
Raska 8,3% 10,7% 9,6% 9,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Skola u mestu * Organiz.radionica sa tem.zi u.z.s. Crosstabulation

% within Organiz.radionica sa tem.zi u.z.s.

Organiz.radionica sa tem.zi u.z.s.

Total
Osrednja
aktivnost

Dosta vazna
aktivnost

Vrlo vazna
aktivnost

Skola u
mestu

Aleksinac 8,6% 7,1% 7,2%
Bor 17,1% 8,2% 11,1%
Zvecan 16,7% 1,4% 10,2% 7,2%
Kragujevac 25,0% 17,1% 7,1% 12,2%
Leposavic 8,3% 8,6% 14,3% 11,7%
Nis 16,7% 14,3% 15,3% 15,0%
Krusevac 16,7% 5,7% 4,1% 5,6%
Novi Pazar 8,3% 17,1% 8,2% 11,7%
Pancevo 7,1% 11,2% 8,9%
Raska 8,3% 2,9% 14,3% 9,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Skola u mestu * Sopstveno iskustvo Crosstabulation
% within Sopstveno iskustvo

Sopstveno iskustvo

Total
U veoma

maloj meri
U dosta

maloj meri Osrednje
U dosta

velikoj meri
U veoma

velikoj meri
Skola u
mestu

Aleksinac 25,0% 15,6% 1,4% 8,1% 7,2%
Bor 25,0% 12,5% 13,0% 8,1% 11,1%



283

Zvecan 17,6% 7,2%
Kragujevac 100,0% 25,0% 6,3% 18,8% 6,8% 12,2%
Leposavic 9,4% 15,9% 9,5% 11,7%
Nis 25,0% 9,4% 13,0% 18,9% 15,0%
Krusevac 12,5% 7,2% 1,4% 5,6%
Novi Pazar 18,8% 10,1% 10,8% 11,7%
Pancevo 3,1% 10,1% 10,8% 8,9%
Raska 12,5% 10,1% 8,1% 9,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Od skolskog dvorista Crosstabulation

% within Od skolskog dvorista

Od skolskog dvorista

Total
Veoma

maloj meri
Dosta maloj

meri Osrednje
Dosta velikoj

meri
Veoma

velikoj meri
Razred Prvi 34,5% 34,5% 17,6% 25,0%

Drugi 80,0% 33,3% 31,0% 24,1% 17,6% 23,9%
Treci 20,0% 33,3% 17,2% 22,4% 28,2% 24,4%
Cetvrti 33,3% 17,2% 19,0% 36,5% 26,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Od poligona za sport i r. Crosstabulation

% within Od poligona za sport i r.

Od poligona za sport i r.

Total
Veoma

maloj meri
Dosta maloj

meri Osrednje
Dosta velikoj

meri
Veoma

velikoj meri
Razred Prvi 11,1% 16,7% 24,4% 32,3% 20,7% 25,0%

Drugi 55,6% 16,7% 24,4% 27,4% 15,5% 23,9%
Treci 22,2% 16,7% 37,8% 16,1% 24,1% 24,4%
Cetvrti 11,1% 50,0% 13,3% 24,2% 39,7% 26,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Permanentno obrazovanje Crosstabulation

% within Permanentno obrazovanje

Permanentno obrazovanje

Total
Veoma

maloj meri
Dosta maloj

meri Osrednje
Dosta velikoj

meri
Veoma

velikoj meri
Razred Prvi 50,0% 24,4% 24,0% 26,0% 25,0%

Drugi 62,5% 25,0% 26,8% 16,0% 23,3% 23,9%
Treci 25,0% 22,0% 40,0% 17,8% 24,4%
Cetvrti 12,5% 25,0% 26,8% 20,0% 32,9% 26,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Predst.nevladinih org.i udr. Crosstabulation

% within Predst.nevladinih org.i udr.
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Predst.nevladinih org.i udr.

TotalNebitan faktor
Manje bitan

faktor
Osrednje

bitan fektor Bitan faktor
Veoma bitan

faktor
Razred Prvi 26,7% 50,0% 17,7% 21,6% 25,0% 25,0%

Drugi 26,7% 29,0% 29,4% 21,4% 23,9%
Treci 13,3% 20,8% 37,1% 13,7% 25,0% 24,4%
Cetvrti 33,3% 29,2% 16,1% 35,3% 28,6% 26,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Ubaciti nove nas.predmete Crosstabulation

% within Ubaciti nove nas.predmete

Ubaciti nove nas.predmete

Total
Sasvim
nevazno

Dosta
nevazno Osrednje Dosta vazno Vrlo vazno

Razred Prvi 23,8% 37,5% 22,9% 17,4% 25,0%
Drugi 22,2% 47,6% 10,7% 27,1% 26,1% 23,9%
Treci 33,3% 4,8% 30,4% 22,9% 26,1% 24,4%
Cetvrti 44,4% 23,8% 21,4% 27,1% 30,4% 26,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Ubaciti nove nas. sadrzaje Crosstabulation

% within Ubaciti nove nas. sadrzaje

Ubaciti nove nas. sadrzaje

Total
Dosta

nevazno Osrednje Dosta vazno Vrlo vazno
Razred Prvi 25,0% 32,2% 22,0% 25,0%

Drugi 85,7% 12,5% 27,1% 20,7% 23,9%
Treci 14,3% 31,3% 25,4% 22,0% 24,4%
Cetvrti 31,3% 15,3% 35,4% 26,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Predav.i vezbe sa ucenicima Crosstabulation

% within Predav.i vezbe sa ucenicima

Predav.i vezbe sa ucenicima

Total
Dosta

nevazno Osrednje Dosta vazno Vrlo vazno
Razred Prvi 50,0% 23,1% 22,7% 25,0%

Drugi 50,0% 12,5% 26,2% 23,7% 23,9%
Treci 50,0% 25,0% 18,5% 27,8% 24,4%
Cetvrti 12,5% 32,3% 25,8% 26,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Sopstveno iskustvo Crosstabulation

% within Sopstveno iskustvo
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Sopstveno iskustvo

Total
U veoma

maloj meri
U dosta

maloj meri Osrednje
U dosta

velikoj meri
U veoma

velikoj meri
Razred Prvi 50,0% 9,4% 29,0% 27,0% 25,0%

Drugi 25,0% 53,1% 15,9% 18,9% 23,9%
Treci 100,0% 25,0% 18,8% 29,0% 21,6% 24,4%
Cetvrti 18,8% 26,1% 32,4% 26,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Radni staz * Ubaciti nove nas. sadrzaje Crosstabulation

% within Ubaciti nove nas. sadrzaje

Ubaciti nove nas. sadrzaje

Total
Dosta

nevazno Osrednje Dosta vazno Vrlo vazno
Radni
staz

1-10 18,8% 13,6% 19,5% 16,7%
11-20 57,1% 56,3% 42,4% 37,8% 43,3%
21-30 28,6% 12,5% 18,6% 24,4% 20,6%
31-40 14,3% 12,5% 25,4% 18,3% 19,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Radni staz * Predav.i vezbe sa ucenicima Crosstabulation

% within Predav.i vezbe sa ucenicima

Predav.i vezbe sa ucenicima

Total
Dosta

nevazno Osrednje Dosta vazno Vrlo vazno
Radni
staz

1-10 18,5% 18,6% 16,7%
11-20 81,3% 49,2% 34,0% 43,3%
21-30 50,0% 12,5% 13,8% 25,8% 20,6%
31-40 50,0% 6,3% 18,5% 21,6% 19,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Slobodne aktivnosti * Od skolskog dvorista Crosstabulation

% within Od skolskog dvorista

Od skolskog dvorista Total
Veoma
maloj
meri

Dosta
maloj
meri Osrednje

Dosta
velikoj
meri

Veoma
velikoj
meri

Slobodne
aktivnosti

ekoloske 3,4% 3,4% 3,5% 3,3%

ostale 100,0% 41,4% 72,4% 56,5% 59,4%
bez aktivnosti 100,0% 55,2% 24,1% 40,0% 37,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Slobodne aktivnosti * Opsta klima u medj.odnos. Crosstabulation

% within Opsta klima u medj.odnos.

Opsta klima u medj.odnos. Total

Nebitan
faktor

Manje
bitan
faktor

Osrednje
bitan
fektor

Bitan
faktor

Veoma
bitan
faktor

Slobodne
aktivnosti

ekoloske 6,7% 5,0% 3,3%

ostale 37,5% 75,0% 68,9% 60,0% 46,8% 59,4%
bez aktivnosti 62,5% 25,0% 24,4% 35,0% 53,2% 37,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Zagadjenost grada * Opsta klima u drustvu Crosstabulation

% within Opsta klima u drustvu

Opsta klima u drustvu Total

Nebitan
faktor

Manje
bitan
faktor

Osrednj
e bitan
fektor

Bitan
faktor

Veoma
bitan
faktor

Zagadjenost
grada

zagadjeni
gradovi 50,0% 33,3% 29,2% 10,2% 37,1% 27,2%

nezagadjen
i gradovi 50,0% 66,7% 70,8% 89,8% 62,9% 72,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Zagadjenost grada * Opsta klima u medj.odnos. Crosstabulation

% within Opsta klima u medj.odnos.

Opsta klima u medj.odnos. Total

Nebitan
faktor

Manje
bitan
faktor

Osrednj
e bitan
fektor

Bitan
faktor

Veoma
bitan
faktor

Zagadjenos
t grada

zagadjeni
gradovi 15,0% 31,1% 20,0% 42,6% 27,2%

nezagadjeni
gradovi 100,0% 85,0% 68,9% 80,0% 57,4% 72,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Zagadjenost grada * Ubaciti nove nas. sadrzaje Crosstabulation

% within Ubaciti nove nas. sadrzaje

Ubaciti nove nas. sadrzaje Total
Dosta

nevazn
o

Osredn
je

Dosta
vazno

Vrlo
vazno

Zagadjenost
grada

zagadjeni
gradovi 18,8% 22,0% 36,6% 27,2%

nezagadjen
i gradovi 100,0% 81,3% 78,0% 63,4% 72,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Zagadjenost grada * DM put-nove metode Crosstabulation

% within DM put-nove metode

DM put-nove metode Total
Sasvim
nevazna
aktivnost

Dosta
nevazna
aktivnost

Osrednja
aktivnost

Dosta
vazna

aktivnost

Vrlo
vazna

aktivnost
Zagadjenost
grada

zagadjeni
gradovi 16,2% 22,8% 41,0% 27,2%

nezagadjen
i gradovi 100,0% 100,0% 83,8% 77,2% 59,0% 72,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Zagadjenost grada * Ukrasavanje skole(skolskih pros.) Crosstabulation

% within Ukrasavanje skole(skolskih pros.)

Ukrasavanje skole(skolskih pros.) Total
Sasvim
nevazna
aktivnost

Dosta
nevazna
aktivnost

Osrednja
aktivnost

Dosta
vazna

aktivnost

Vrlo
vazna

aktivnost
Zagadjenost
grada

zagadjeni
gradovi 5,6% 23,2% 37,2% 27,2%

nezagadjeni
gradovi 100,0% 100,0% 94,4% 76,8% 62,8% 72,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Zagadjenost grada * Sadrzaji lektire i literature Crosstabulation

% within Sadrzaji lektire i literature

Sadrzaji lektire i literature Total
U veoma

maloj
meri

U dosta
maloj
meri Osrednje

U dosta
velikoj
meri

U veoma
velikoj
meri

Zagadjenost
grada

zagadjeni
gradovi 50,0% 57,1% 31,4% 17,0% 39,3% 27,2%

nezagadjeni
gradovi 50,0% 42,9% 68,6% 83,0% 60,7% 72,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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УЧЕНИЦИ И ТАБЕЛЕ - КОРЕЛАЦИЈА

Pol * U skoli Crosstabulation

% within U skoli

U skoli

Totalveoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Pol decaci 85,7% 71,4% 56,8% 41,3% 48,9% 48,3%
devojcice 14,3% 28,6% 43,2% 58,7% 51,1% 51,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mesto skole * Vidjenje zastite zivotne sredine Crosstabulation

% within Vidjenje zastite zivotne sredine

Vidjenje zastite zivotne sredine

Total
ucestvujem u

akcijama

stitim zivotnu
sredinu i
postujem

pavila

opominjem one
koji bacaju

smece
Mesto
skole

Aleksinac ,9% 6,9% 5,4% 5,7%
Bor 8,8% 7,6% 16,2% 8,3%
Zvecan 2,6% 8,8% 2,7% 7,3%
Kragujevac 14,9% 8,4% 8,1% 9,6%
Leposavic 13,2% 17,2% 8,1% 15,9%
Nis 7,9% 10,1% 8,1% 9,6%
Krusevac 8,8% 5,0% 2,7% 5,6%
Novi Pazar 11,4% 11,1% 5,4% 10,8%
Pancevo 24,6% 16,6% 35,1% 19,1%
Raska 7,0% 8,2% 8,1% 8,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mesto skole * U skoli Crosstabulation

% within U skoli

U skoli

Totalveoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Mesto
skole

Aleksinac 14,3% 4,5% 6,7% 5,5% 5,7%
Bor 14,3% 9,1% 8,7% 8,1% 8,3%
Zvecan 42,9% 20,5% 7,3% 5,5% 7,3%
Kragujevac 6,8% 6,0% 11,5% 9,6%
Leposavic 28,6% 22,7% 15,3% 15,5% 15,9%
Nis 14,3% 9,1% 11,3% 9,1% 9,6%
Krusevac 14,3% 6,8% 7,3% 4,8% 5,6%
Novi Pazar 4,5% 12,7% 11,2% 10,8%
Pancevo 42,9% 15,9% 16,7% 20,3% 19,1%
Raska 14,3% 14,3% 8,0% 8,6% 8,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Mesto skole * Preko televizije Crosstabulation

% within Preko televizije

Preko televizije

Totalveoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Mesto
skole

Aleksinac 6,5% 6,6% 6,7% 3,8% 2,9% 5,7%
Bor 6,5% 6,6% 9,8% 10,6% 7,2% 8,3%
Zvecan ,8% 6,6% 11,9% 9,6% 4,3% 7,3%
Kragujevac 5,6% 11,7% 8,8% 12,5% 10,1% 9,6%
Leposavic 14,5% 10,2% 18,1% 21,2% 15,9% 15,9%
Nis 10,5% 8,0% 10,4% 6,7% 13,0% 9,6%
Krusevac 2,4% 6,6% 7,3% 4,8% 5,8% 5,6%
Novi Pazar 20,2% 16,8% 4,7% 7,7% 4,3% 10,8%
Pancevo 21,8% 16,8% 18,1% 17,3% 24,6% 19,1%
Raska 11,3% 10,2% 4,1% 5,8% 11,6% 8,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mesto skole * Iz ponasanja drugih Crosstabulation

% within Iz ponasanja drugih

Iz ponasanja drugih

Totalveoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Mesto
skole

Aleksinac 7,3% 4,2% 7,2% 3,3% 5,3% 5,7%
Bor 11,9% 10,4% 5,3% 8,8% 6,7% 8,3%
Zvecan 12,8% 6,3% 8,2% 3,3% 4,0% 7,3%
Kragujevac 8,3% 7,6% 9,6% 9,9% 14,7% 9,6%
Leposavic 16,5% 16,0% 16,8% 14,3% 14,7% 15,9%
Nis Е 16,7% 9,6% 5,5% 6,7% 9,6%
Krusevac 8,3% 3,5% 5,8% 7,7% 2,7% 5,6%
Novi Pazar 8,3% 15,3% 13,5% 4,4% 6,7% 10,8%
Pancevo 17,4% 14,6% 17,8% 26,4% 25,3% 19,1%
Raska 3,7% 5,6% 6,3% 16,5% 13,3% 8,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mesto skole * Svet oko nas Crosstabulation

% within Svet oko nas

Svet oko nas

Totalveoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Mesto
skole

Aleksinac 17,6% 5,1% 7,8% 4,6% 5,7%
Bor 17,6% 6,8% 4,5% 9,6% 8,3%
Zvecan 5,9% 13,6% 3,9% 7,9% 7,3%
Kragujevac 1,7% 16,9% 8,4% 9,6%
Leposavic 66,7% 11,8% 28,8% 13,0% 15,0% 15,9%
Nis 3,4% 9,1% 11,2% 9,6%
Krusevac 5,1% 3,9% 6,6% 5,6%
Novi Pazar 11,8% 11,9% 9,1% 11,4% 10,8%
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Pancevo 33,3% 35,3% 8,5% 23,4% 18,3% 19,1%
Raska 15,3% 8,4% 7,1% 8,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Ocuvanost zivotne sredine Crosstabulation

% within Ocuvanost zivotne sredine

Ocuvanost zivotne sredine

Totalzagadjena
malo

zagadjena nezagadjena
Razred III 44,9% 49,7% 61,5% 50,7%

IV 55,1% 50,3% 38,5% 49,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Sugradjani prema zastiti zivotne sredine Crosstabulation

% within Sugradjani prema zastiti zivotne sredine

Sugradjani prema zastiti zivotne sredine

Total
dobro se
odnose

trude se ali
nedovoljno

lose se
odnose

Razred III 59,4% 48,9% 42,4% 50,7%
IV 40,6% 51,1% 57,6% 49,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Vrsnjaci prema zastiti zivotne sredine Crosstabulation

% within Vrsnjaci prema zastiti zivotne sredine

Vrsnjaci prema zastiti zivotne sredine

Totalodgovorno
prilicno

odgovorno neodgovorno
Razred III 57,0% 52,3% 42,7% 50,7%

IV 43,0% 47,7% 57,3% 49,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Od svojih vrsnjaka Crosstabulation

% within Od svojih vrsnjaka

Od svojih vrsnjaka

Totalveoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Razred III 41,7% 46,6% 56,8% 60,4% 60,6% 50,7%
IV 58,3% 53,4% 43,2% 39,6% 39,4% 49,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Iz ponasanja drugih Crosstabulation

% within Iz ponasanja drugih

Iz ponasanja drugih Total
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veoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Razred III 52,3% 39,6% 50,5% 58,2% 61,3% 50,7%
IV 47,7% 60,4% 49,5% 41,8% 38,7% 49,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Cuvari prirode Crosstabulation

% within Cuvari prirode

Cuvari prirode

Totalveoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Razred III 30,3% 14,3% 48,5% 45,0% 57,5% 50,7%
IV 69,7% 85,7% 51,5% 55,0% 42,5% 49,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Likovno vaspitnje Crosstabulation

% within Likovno vaspitnje

Likovno vaspitnje

Totalveoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Razred III 38,8% 49,6% 49,8% 54,8% 69,4% 50,7%
IV 61,2% 50,4% 50,2% 45,2% 30,6% 49,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Muzicko vaspitanje Crosstabulation

% within Muzicko vaspitanje

Muzicko vaspitanje

Totalveoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Razred III 44,2% 47,4% 59,4% 47,8% 64,6% 50,7%
IV 55,8% 52,6% 40,6% 52,2% 35,4% 49,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Fizicko vaspitanje Crosstabulation

% within Fizicko vaspitanje

Fizicko vaspitanje

Totalveoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Razred III 44,3% 44,8% 50,6% 56,3% 65,0% 50,7%
IV 55,7% 55,2% 49,4% 43,7% 35,0% 49,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Razred * Sekcije Crosstabulation

% within Sekcije
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Sekcije

Totalveoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Razred III 43,1% 36,4% 55,1% 55,0% 62,2% 50,7%
IV 56,9% 63,6% 44,9% 45,0% 37,8% 49,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Uspeh u ucenju * Sugradjani prema zastiti zivotne sredine Crosstabulation

% within Sugradjani prema zastiti zivotne sredine

Sugradjani prema zastiti zivotne sredine

Total
dobro se
odnose

trude se ali
nedovoljno

lose se
odnose

Uspeh u
ucenju

nedovoljan ,5% ,9% 1,7% 1,0%
dovoljan 2,3% ,9% ,6% 1,3%
dobar 5,0% 5,2% 11,9% 7,0%
vrlo dobar 26,0% 19,0% 22,6% 22,5%
odlican 66,2% 74,0% 63,3% 68,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Uspeh u ucenju * Vrsnjaci prema zastiti zivotne sredine Crosstabulation

% within Vrsnjaci prema zastiti zivotne sredine

Vrsnjaci prema zastiti zivotne sredine

Totalodgovorno
prilicno

odgovorno neodgovorno
Uspeh u
ucenju

nedovoljan ,6% ,8% 1,6% 1,0%
dovoljan 2,2% 1,2% ,5% 1,3%
dobar 7,3% 4,3% 10,4% 7,0%
vrlo dobar 26,8% 18,4% 24,0% 22,5%
odlican 63,1% 75,4% 63,5% 68,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Uspeh u ucenju * U decjem vrticu Crosstabulation

% within U decjem vrticu

U decjem vrticu

Totalveoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Uspeh u
ucenju

nedovoljan ,9% 1,0% 2,1% 1,0%
dovoljan 5,1% ,5% 1,4% 1,2% 1,3%
dobar 3,8% 7,8% 6,3% 5,7% 12,9% 7,0%
vrlo dobar 22,8% 15,7% 21,2% 26,4% 28,2% 22,5%
odlican 68,4% 75,7% 71,2% 64,3% 57,6% 68,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Uspeh u ucenju * Od svojih vrsnjaka Crosstabulation

% within Od svojih vrsnjaka

Od svojih vrsnjaka

Totalveoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Uspeh u
ucenju

nedovoljan ,6% ,9% 4,2% 3,0% 1,0%
dovoljan 1,8% ,6% ,9% 2,1% 3,0% 1,3%
dobar 8,0% 3,1% 6,4% 10,4% 21,2% 7,0%
vrlo dobar 16,6% 21,5% 25,0% 25,0% 36,4% 22,5%
odlican 73,0% 74,8% 66,8% 58,3% 36,4% 68,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Uspeh u ucenju * Srpski jezik Crosstabulation

% within Srpski jezik

Srpski jezik

Totalveoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Uspeh u
ucenju

nedovoljan ,5% 1,4% 2,6% 1,0%
dovoljan 1,3% 1,2% ,5% 2,1% 1,7% 1,3%
dobar 1,3% 4,9% 8,5% 7,1% 9,5% 7,0%
vrlo dobar 20,3% 13,6% 19,0% 25,0% 33,6% 22,5%
odlican 77,2% 80,2% 71,6% 64,3% 52,6% 68,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Uspeh u ucenju * Fizicko vaspitanje Crosstabulation

% within Fizicko vaspitanje

Fizicko vaspitanje

Totalveoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Uspeh u
ucenju

nedovoljan ,5% 2,1% ,6% 2,0% 1,0%
dovoljan 1,5% 1,0% 1,8% 1,0% 1,3%
dobar 5,2% 1,0% 5,4% 9,9% 17,0% 7,0%
vrlo dobar 20,6% 18,8% 20,5% 26,8% 30,0% 22,5%
odlican 72,2% 77,1% 71,7% 63,4% 50,0% 68,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Uspeh u ucenju * Promene koje zelim u zastiti i unapredjenju  zivotne sredine Crosstabulation

% within Promene koje zelim u zastiti i unapredjenju  zivotne sredine

Promene koje zelim u zastiti i unapredjenju  zivotne sredine Total

da ima vise
parkova,
zelenila i
drveca

da fabrike
budu manji
zagadjivaci

i da se
ugrade

da ima
kontejnera
za razlicite

vrste
smeca

da ima
manje
vozila i

izduvnih
gasova

da ima
vise akcija

za
uredjenje
zivotne
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filteri zbog
reciklaze

sredine

Uspeh u
ucenju

nedovoljan ,4% 2,4% 1,6% 1,0%

dovoljan 6,3% 1,4% 1,2% 1,6% 1,3%
dobar 6,3% 2,1% 6,8% 3,7% 10,8% 7,0%
vrlo dobar 23,4% 14,6% 16,4% 20,7% 26,5% 22,5%
odlican 69,9% 77,1% 75,3% 72,0% 59,5% 68,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Zagadjenost grada * Vidjenje zastite zivotne sredine Crosstabulation

% within Vidjenje zastite zivotne sredine

Vidjenje zastite zivotne sredine

Total
ucestvujem u

akcijama

stitim zivotnu
sredinu i
postujem

pavila

opominjem one
koji bacaju

smece
Zagadjenost
grada

zagadjeni gradovi 36,0% 33,0% 54,1% 34,8%
nezagadjeni gradovi 64,0% 67,0% 45,9% 65,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Zagadjenost grada * Sugradjani prema zastiti zivotne sredine Crosstabulation

% within Sugradjani prema zastiti zivotne sredine

Sugradjani prema zastiti zivotne
sredine Total

dobro se
odnose

trude se ali
nedovoljno

lose se
odnose

Zagadjenost
grada

zagadjeni
gradovi 29,7% 41,1% 32,8% 34,8%

nezagadjeni
gradovi 70,3% 58,9% 67,2% 65,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Zagadjenost grada * U porodici Crosstabulation

% within U porodici

U porodici Total
veoma
malo malo osrednje mnogo

veoma
mnogo

Zagadjenost
grada

zagadjeni
gradovi 55,6% 63,6% 40,5% 37,5% 30,7% 34,8%

nezagadjeni
gradovi 44,4% 36,4% 59,5% 62,5% 69,3% 65,2%
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Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Zagadjenost grada * U decjem vrticu Crosstabulation
% within U decjem vrticu

U decjem vrticu Total
veoma
malo malo osrednje mnogo

veoma
mnogo

Zagadjenost
grada

zagadjeni
gradovi 51,9% 43,5% 28,4% 30,0% 30,6% 34,8%

nezagadjeni
gradovi 48,1% 56,5% 71,6% 70,0% 69,4% 65,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Zagadjenost grada * Od svojih vrsnjaka Crosstabulation

% within Od svojih vrsnjaka

Od svojih vrsnjaka Total
veoma
malo malo osrednje mnogo

veoma
mnogo

Zagadjenost
grada

zagadjeni
gradovi 37,4% 25,2% 41,4% 41,7% 15,2% 34,8%

nezagadjeni
gradovi 62,6% 74,8% 58,6% 58,3% 84,8% 65,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Zagadjenost grada * Muzicko vaspitanje Crosstabulation

% within Muzicko vaspitanje

Muzicko vaspitanje Total

veoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Zagadjenost
grada

zagadjeni
gradovi 33,0% 36,0% 43,0% 25,4% 25,0% 34,8%

nezagadjeni
gradovi 67,0% 64,0% 57,0% 74,6% 75,0% 65,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Zagadjenost grada * Posete, izleti i ekskurzije Crosstabulation

% within Posete, izleti i ekskurzije

Posete, izleti i ekskurzije Total

veoma malo malo osrednje mnogo
veoma
mnogo

Zagadjenost
grada

zagadjeni
gradovi 31,6% 19,2% 44,3% 27,8% 35,6% 34,8%

nezagadjeni
gradovi 68,4% 80,8% 55,7% 72,2% 64,4% 65,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


