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Предговор

Идеја за приређивање Збирке вежби из Развојне психологије је обједињавање
вежби које су годинама примењиване у образовном процесу са студентима
Катедре за психологију Филозофског факултета Универзитета у Приштини
са привременим седиштем у Косовској Митровици.
Збирка вежби је настала и услед сазнања да су вам потребна специфичнија
знања и вештине од оних које постојећи приручници нуде, а што је у складу
са променама које су узроковане научним и технолошким напретком и развојем друштва у целини. Вежбе, у целини, имају за циљ практичну примену
теоријских знања, оспособљавање за рад са различитим узрасним групама
(у складу са развоjним специфичностима и задацима), као и развијање сензитивности за адекватније обављање одговорног и важног посла психолога.
Збирка вежби има за циљ и да вас подстакне на размишљање, креативност
и самосталност у стицању свог знања, јер као што је Жан Пијаже говорио:
научити значи разумети!
Пред вама (студентима друге године психологије)1 је дуг пут до уобличавања знања и стицања неопходних вештина за рад. Верујем да ће вам Збирка
вежби из Развојне психологије помоћи да, како је Лав Виготски говорио, из
зоне актуелног развоја пређете у зону наредног развоја.
Аутор,
децембар, 2018.

Развојна психологија 1 и Развојна психологија 2 су предмети на другој години студија по
акредитованом програму Катедре за психологију Филозофског факултета Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Доступно на: http://fifa.pr.ac.rs/
1

Основне смернице за рад

Збирка вежби из Развојне психологије подељена је у два дела. Први део
обухвата вежбе које прате градиво из Развојне психологије 1, други део прати
градиво из Развојне психологије 2. Већина вежби је ауторска, неке су преузете из постојећих приручника и уџбеника који се користе као литература
за припремање испита.
Вежбе су конципиране с тенденцијом да прате Блумову таксономију васпитно-образовних циљева (кроз одређена питања и подстицаје),2 где је, поред
знања, разумевања и примене, важно да студенти анализирају, евалуирају и
синтетишу градиво.
Свака вежба има има назив и број, предмет (суштина вежбе), циљ (шта
се настоји постићи конкретном вежбом), теоријски део (теоријски осврт
који уобличава вежбу и пружа основне смернице за рад), материјал за рад
(наведен је неопходан материјал за рад, најчешће: папир и оловка, приступ
интернету, вода, пластелин и слично), простор за рад (назначен је простор за
реализацију вежбе, најчешће: у учионици, у кућним условима, на игралишту
или у установама где бораве деца: вртићи, школе и слично), начин рада
(наведено је да ли се вежба ради самостално, у пару* или у групи**, до 5
чланова), задатак – задаци (конкретна упутства за израду вежбе), дискусија
(део вежбе који је предвиђен за дискутовање о обрађеној теми) и евалуација
(пружа могућност да изнесете своје утиске, сугестије, идеје за наставак рада
и предлоге). Код вежби које се раде са испитаницима (најчешће децом), наЗнање (дефиниши, састави попис, запамти, именуј, забележи, понови, испричај, присети се,
изведи). Разумевање (опиши, расправљај, објасни, идентификуј, изведи, смести, размотри,
изрази, препознај...). Примена (примени, изложи, вежбај, интервјуиши, протумачи, илуструј,
изведи, преведи, прикажи...). Анализа (питај, расправљај, диференцирај, реши, разлучи,
упореди, направи инвентар, експериментиши, направи дијаграм...). Вредновање – евалуација или просуђивање корисности (просуди, процени, рангирај, одабери приоритете,
изабери, вреднуј, измери, предвиди...). Синтеза (повежи, уреди, организуј, класификуј,
формулиши, креирај, састави, припреми, предложи...).
2

веден је и узраст испитаника (деца, тј. распон година, адолесценти, одрасла
и стара лица).3
Списак коришћене литературе и предложена литература за даље читање
дата је на крају збирке и може вам помоћи да боље разумете градиво и проширите своја знања (можете је користити за приказ књиге, семинарски рад
или стручну критику). На самом крају збирке наведени су линкови (који могу
бити корисни у процесу учења) и прилози (делови из постојећих приручника
неопходни за израду вежбе, одабрани текстови, упутства за писање приказа
и извештаја и слично).
Урађене вежбе, тј. извештај о урађеном,4 предајете наставнику и/или сараднику у договореном року5 (већи број вежби реализује се током наставе,
уз коментарисање, излагање и незаобилазну дискусију6). Све урађене вежбе
омогућавају остваривање одређеног броја поена, који ће, у складу са болоњским процесом наставе, бити саставни део коначне оцене из предмета:
Развојна психологија 1 и Развојна психологија 2.
Додатне поене можете остварити радећи преглед најновијих истраживања
на задату тему која се обрађује у оквиру предмета. Након сваке од области
која се обрађује, можете да урадите преглед најважнијих и најактуелнијих,
или вама занимљивих истраживања (минимум 5 истраживања), с приказом
основне структуре (предмет, циљ, узорак, инструменти, статистичке технике,
резултати, допринос).7 Један део вежби је специфичнији и резервисан је за
студенте који су посебно мотивисани и спремни за рад, или имају неопходне
услове и испитанике за реализацију вежбе (на пример: Казати и Лезини скала).
Предавања и вежбе из Развојне психологије 1 и Развојне психологије
2 започињу разговором о вашим очекивањима од предмета, наставника,
сарадника, себе и колега. Сви пишете и предајете (анонимно) наставнику
и/или сараднику своја очекивања (што може бити корисна смерница за
организовање наставе и вежби). На крају семестра ћете радити вежбу која
има за циљ проверу испуњених очекивања, написаних на почетку семестра.
Приликом писања извештаја и дискутовања о конкретној особи (нарочито детету) важно је
заштитити идентитет (на пример: навести само иницијале имена и презимена, без навођења
осталих личних података и слично).
4
Назначено је након којих вежби се пише и предаје извештај, а упутства су у Прилозима:
Прилог 1.
5
Препорука је да у одређеној свесци или фасцикли прикупљате све урађене вежбе.
6
С обзиром на то да један део вежби обухвата лично искуство и осећања, размишљања о
сопственој породици и важним фигурма у одрастању и животу, оставља вам се могућност
да сами процените да ли ћете, шта и колико информација и сопственог доживљаја поделити
са групом, тј. осталим студентима, наставником и сарадником.
7
Ова вежба има за циљ да вас, између осталог, постепено уведе у озбиљан и захтеван
посао организовања и реализације истраживања, која су предвиђена (за заинтересоване и
истраживачки амбициозне студенте) и у оквиру Секције за развојно-педагошка истраживања, којом координирају наставници и сарадници из развојне и педагошке психологије.
3

Имате и могућност тзв. индивидуалног вредновања рада наставника и/или
сарадника (евалуације), као и самовредновања, тј. вредновање сопственог
рада (самоевалуације). Питања за евалуацију и самоевалуацију дата су у
Прилозима: Прилог 11.8

Одговори на питања о самовредновању могу бити нека врста личног дневника напредовања, док је део о вредновању наставника и сарадника значајан за добијање повратне
информације о начину и квалитету организације и реализације одређене тематске области,
с циљем да се „ослушну“ студенти, побољша квалитет наставе, а начин презентовања
градива приближи циљној групи.
8

Први део

ВЕЖБЕ ИЗ РАЗВОЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ 1

Развојна психологија – одређење
и основни појмови
Вежба број 1.
Предмет: Развојна психологија – одређење и основни појмови, њихове
одлике и значај познавања.
Циљ: Стицање нових знања, уз изношење постојећих сазнања и досадашњих информација о основним појмовима у развојној психологији (развој,
промена и узраст).
Теоријски део: Развојна психологија као фундаментална психолошка
дисциплина9 проучава развој (тј. прогресивне промене повезане са узрастом)
психичког живота у целини и појединих психичких процеса и функција
(Trebješanin, 2001), истражујући чиниоце (личне, биолошке и социјалне),
процесе, механизме и последице психичког развоја у филогенези и онтогенези.10
Развојна психологија се бави: описом развоја психичког живота, изучавањем
развојних процеса, испитивањем услова развоја, објашњавањем психичког
развоја, утврђивањем законитости психичког развоја, предвиђањем развојног
тока и понашања у (не)повољним околностима, усмеравањем развоја кроз
налажење начина како да се на развој утиче (Brković, 2011). У развојној психологији средиште интересовања су развојни процеси и њихов опис, начин
одвијања и разлози дешавања (или одговор на три основна питања: шта,
како и зашто),11 што даље омогућава предвиђање, али и утицање на развој,
тј. усмеравање развоја.
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Развојна психологија данас се сматра и фундаменталном (бави се откривањем општих
тенденција и законитости развоја или утврђивањем сличности у развоју – тзв. номеотетски
приступ) и примењеном граном психологије (бави се применом откривених тенденција
и закона развоја у решавању практичних проблема код појединаца, деце најчешће – тзв.
идиографски приступ или приступ у ком се трага за узроцима индивидуалних разлика).
10
Филогенеза проучава развој човека као врсте, а онтогенеза развој човека као појединца.
11
Питања су поређана по сложености. Одговор на питање шта подразумева опис, објашњење,
приказивање одређене појаве и процеса. Одговор на питање како подразумева разматрање
настанка, развоја, формирања и манифестације одређене појаве и процеса. Одговор на
питање зашто подразумева откривање узрока и законитости, правила, образаца јављања
одређене појаве или процеса.
9
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Задатак:
• Након што реализатор вежбе напише на табли појам – развој, ваш
задатак је да изговорите прву асоцијацију на задати појам, која се
записује на табли. На крају вежбе све написане речи ишчитајте и
донесите закључак о задатом појму, кроз призму бројних значења
појма и извесну лакоћу дефинисања. На исти начин вежбу поновите
за појмове: промена и узраст.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Развој
Вежба број 1. 1.
Предмет: Развој као основни појам у развојној психологији (грани психологије, која истражује, прати и утврђује ток развоја током целокупног
животног циклуса појединца).
Циљ: Дефинисање појма који се често употребљава у различитим контекстима и значењима (на пример: економски развој, развој друштва, пољопривредни развој, развој деце итд.).
Теоријски део: Kао важан појам у психологији и основни појам у развојној психологији, развој се односи на процес сталног позитивног мењања
психичког система, појаву нових структура и интеграцију са старим структурама. Развој представља сукцесивни низ релативно трајних, међусобно
повезаних, прогресивних и иреверзибилних промена, које се збивају у
функцији времена и имају за циљ постизање равнотеже унутар самог организма и у односима организма са средином (Trebješanin, 2001). Неретко се
развој одређује и као: успон, успињање, одмотавање, напредак, одвијање,
позитивна промена, пут ка већој диференцијацији (на пример: развој емоција), промена ка већој сложености, тј. комплексности функција, структура,
процеса, понашања итд. Стварање нових структура (облика понашања,
искуства, способности и слично) омогућава функционисање појединца
на нов, савршенији, комплекснији и успешнији начин. Развој појединца12
је комплексан и представља прогресивне ступњеве појединих функција и
целокупног организма (Smiljanić, 1999), напредак или побољшање претходног, примитивнијег ступња (Mekgark, 1975).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално

Неки теоретичари заступају гледиште да је развој континуиран процес (поступно, стално
и полако повећање и усавршавање способности и вештина које постоје од почетка), док
други сматрaју да је развој дисконтинуиран процес (у одређеним временским раздобљима
– развојним стадијумима, нагло, изненада и скоковито се појављују квалитативно нови и
различити начини тумачења и реаговања на свет) – више у: Berk, L. E. (2008). Psihologija
cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 6–7.
12
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Задаци:
• Размишљајте о развоју као путовању од тачке А (зачеће) до тачке Б
(смрт), тј. о развоју који има своју почетну и завршну тачку и који се
одвија у простору и времену. Замислите наведено путовање и на сопственом примеру прокоментаришите „своје путовање“: могућности,
тешкоће, ресурсе које користите, ваше снаге и слабости итд.
• Размислите и одговорите на следећа питања: Шта је могло да буде другачије на том путовању до сада? Како ће се „путовање“ даље одвијати?
Да ли сте задовољни како напредујете? Има ли тешкоћа и препрека?
Да ли можете да утичете на неку од тешкоћа и препрека? Ко усмерава „саобраћај“ на том путовању? Ко организује путовање? Имате ли
„иницијативу“ и слободу организације путовања? Кроз које „пределе“
пролазите, о чему размишљате, како се осећате? Да ли сте задовољни
изабраном дестинацијом? Шта и ко се мења на том путовању?
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Развојна промена
Вежба број 1. 2.
Предмет: Развојна промена, врсте и одлике развојних промена психичког
живота и промена понашања у вези са узрастом.
Циљ: Познавање основних карактеристика развојних промена ради њиховог лакшег и бржег идентификовања. Разликовање квалитативних од
квантитативних, развојних од неразвојних промена.
Теоријски део: Појам развоја увек означава промене у вези са протоком
времена (Jerković i Zotović, 2017), стога је развојна промена систематски повезана са узрастом и усмерена ка све већој диференцијацији делова, флексибилнијој интеграцији, изградњи све целовитијих структура, бољој равнотежи
и ефикасности13. Развојна промена може бити квалитативна и квантитативна14.
Квалитативне промене означавају преображај или настанак неких нових психичких структура или облика понашања и најчешће су латентне (скривене).
Квантитативне промене означавају раст, пре свега, углавном су манифестне
(очигледне, видљиве и лако мерљиве). За квантитативне промене (на пример:
промена висине, тежине, пораст броја речи итд.) адекватнија реч је раст,
док је за квалитативне промене (промене структуре и облика понашања)
адекватнија реч развој. Квантитативне промене подразумевају повећање
способности и капацитета, а квалитативне трансформацију, реорганизацију
и другачији начин функционисања способности (Jerković i Zotović, 2017).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Задаци:
• Имајући у виду да развојне промене имају одређене одлике и то: квалитативност (структурална или функционална промена система),
кумулативност (тзв. гомилање промена, које доводе до нових ступњеПостоје и неразвојне промене и то: патолошке промене (регресивне, дегенеративне
или инволутивне промене које доводе до разградње формираних структура и постојећих
функција) и промене које су репетитивне, тј. понављају се. У њих спадају цикличне или
периодичне промене (на пример: промене при смени годишњих доба, циркадијални ритмови, ритмичне промене, као што је рад срчаног мишића, менструални циклус код жена
и слично).
14
Развојна психологија проучава и квалитативне и квантитативне промене.
13
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ва у развоју), иреверзибилност (неповратност или одвијање промене
у једном правцу, у супротном је промена патолошка и неразвојна) и
прогресивност (сваки следећи ступањ, фаза, подпериод или период
у развоју који омогућава више нивое адаптације и савршенији начин
функционисања), прокоментаришите сваку од њих, наводећи адекватне
примере.
• Размислите и идентификујте квалитативне и квантитативне промене код себе у односу на претходни развојни период (детињство) и у
односу на претходни подпериод адолесценције (подпериод средње
адолесценције) од оног у ком се актуелно налазите. Наведите шта је
суштински другачије.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Узраст
Вежба број 1. 3.
Предмет: Узраст, начин рачунања узраста, важност познавања узраста
као објективне категорије протока времена.
Циљ: Стицање сазнања о значају рачунања и тачног бележења узраста
приликом праћења развоја и рада са појединцима (нарочито у раду са децом).
Теоријски део: Узраст представља временску удаљеност од рођења до
тренутка када се узраст одређује (тј. рачуна) и мери се годинама, месецима,
данима (или сатима код новорођенчета) и представља тзв. календарски узраст.
Узраст је важан појам у развојној психологији и представља предмет њеног
изучавања15. Повезаност коју истражује развојна психологија означава се формулом P= f (U), што значи да је понашање функција узраста (Smiljanić, 1999).
Узраст се одређује и као димензија развоја и достигнућа с обзиром на норме
у популацији (Крстић, 1988) и тако одређен представља ментални узраст16
или узраст достигнућа17 (наведени узрасти се, за разлику од календарског,
теже одређују). У свакодневном говору узраст се најчешће употребљава у
контексту школског система (тзв. школски узраст) или у вези са достигнутом
зрелошћу и нивоом развоја (тзв. млађи узраст, старији узраст и слично). Појмом развојни узраст означава се као узраст на коме се испољено понашање
детета јавља у развоју здравог детета (Лозановић и Радивојевић, 2013).
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету или уџбеник из
развојне психологије
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Задаци:
• Одредите свој узраст, тј. израчунајте узраст изражен у годинама, месецима и данима. Затим, увидом у једну од периодизација развоја,18
Руски психолози развојну психологију називају узрасна психологија са огранцима:
дечја психологија, психологија адолесценције, психологија одраслог доба и психологија
старачког доба (Brković, 2011).
16
Ментални узраст се одређује као способност извођења менталних опереција које се у
популацији сматрају стандардним за одређени узраст (Крстић, 1988).
17
Узраст достигнућа се одређује као количник нивоа достигнућа у некој области за одређеног појединца и нивоа извођења тих операција који је карактеристичан за одговарајући
календарски узраст (Крстић, 1988).
18
Периодизације развоја доступне су у уџбеницима развојне психологије бројних аутора
у земљи и иностранству.
15
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одредите ком развојном периоду, тј. подпериоду припадате. Шта вам
добијене информације о календарском узрасту и вашем актуелном
развојном периоду (подпериоду) показују?
• Размислите и одговорите на питања: зашто је важно рачунати и бележити календарски узраст испитаника и како нам добијена информација
о узрасту може помоћи у раду?
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Чиниоци и схватања развоја
Вежба број 2.
Предмет: Чиниоци развоја и схватања о развоју значајни за разумевање
развојног процеса.
Циљ: Стицање знања о чиниоцима и схватањима развоја. Развијање свести
о значају чиониоца развоја, с акцентом на активност, као чинилац који се
често занемарује, или му се неоправдано умањује значај.
Теоријски део: Чиниоци развоја појединца обухватају: наслеђе, средину и
активност, док се схватања о развоју деле на натуралистичко, емпиристичко
и интеракционистичко (Нешић и Радомировић, 2000). Нативизам је схватање
о чиниоцима развоја по којем је целокупни развој (развој сазнања, опажања,
мишљења, мотива итд.) пресудно одређен биолошким, урођеним, наследним
или генетским чиниоцима. Емпиризам је схватање по којем се све особине
стичу на основу услова у којима појединац живи, а развој умногоме зависи
од искуства које појединац има, тј. стиче временом (од услова средине у којој
појединац живи зависе способности појединца, карактерне особине итд.). По
интеракционистичком схватању развој је интеракција наслеђених основа и
услова средине у којој појединац живи и одраста (од наслеђа зависи утицај
средине, а од одређених срединских услова да ли ће се и колико манифестовати
наследна основа). Важно је истаћи да појединци имају потенцијал да доприносе
на активан начин свом развоју (Kaprara i Ćervone, 2003), с тим што су за развој
значајни и основни развојни процеси: сазревање и учење (Brković, 2011).
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у групи**
Задаци:
• Наведите, записујте, коментаришите и упоређујте чиниоце развоја на
сопственом примеру, кроз понуђене комбинације:
1. позитивно наслеђе, адекватни услови средине, присуство активности;
2. позитивно наслеђе, адекватни услови средине, изостанак активности;
3. позитивно наслеђе, неадекватни услови средине, присуство активности;
4. позитивно наслеђе, неадекватни услови средине, изостанак активности;
5. негативно наслеђе, адекватни услови средине, присуство активности;
6. негативно наслеђе, неадекватни услови средине, изостанак активности.
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• Пронађите на интернету резултате различитих експеримената који су
спроведени на деци (близанцима најчећше) или на животињама, а који
су имали за циљ да установе однос чинилаца развоја.**
• Размислите о утицају сазревања и учења на ваш развој. Наведите
адекватне примере.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Перспективе објашњења развоја
Вежба број 3.
Предмет: Објашњење развоја кроз различите перспективе – организмичку
и механицистичку перспективу и развојни контекстуализам.
Циљ: Упознавање и разумевање перспектива помоћу којих се објашњава
развој, уз навођење најважнијих представника и импликација у пракси.
Теоријски део: У литератури се могу пронаћи различите перспективе
објашњења развоја од којих су значајне: организмичка и механицистичка
перспектива и развојни контекстуализам (Kaprara i Ćervone, 2003). Организмичка перспектива изворе развоја проналази унутар организма (тзв. ендогени приступ), развојне промене су квалитативне и последица су наслеђа
и сазревања, а појединац активни конструктор свог развоја. Међу најзначајнијим представницима организмичког модела развоја су: Ж. Пијаже (теорија
сазнајног развоја), С. Фројд (психоаналитичка теорија) и Е. Ериксон (теорија
психосоцијалног развоја). Механицистичка перспектива развоја изворе развоја
проналази у спољашњој средини (тзв. егзогени приступ), развојне промене су
квантитативне и последица су учења, искуства и интеракције са спољашњом
средином, а појединац пасиван у обликовању свог развоја. Представници механистичког модела су: Л. Виготски (теорија културно-историјског развоја)
и Џ. Вотсон (бихејвиоризам). У развојном контекстуализаму истиче се сложена интеракција појединца и других система који га обликују током живота
(Брофенбернерова екологија људског развоја), где су понашање и психички
развој функција размене која се остварује између особе и ситуације, односно
средине (Лернеров контекстуализам) (Kaprara i Ćervone, 2003).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Задаци:
• Изаберите и прокоментаришите на сопственом примеру ваш развој,
придржавајући се различитих перспектива. Која вам је перспектива
приступачнија и разумљивија? Образложите свој одговор.
• Урадите вежбу: Психолошка анализа културног производа за децу.19
Акценат је на значају који културни производ (играчка, игра, књига,
ТВ емисија, цртани филм, видео игрице и слично) има за развој детета.
Вежба преузета из: Ivić, I., Ignjatović-Savić, N., Rosandić, R. (1989). Priručnik za vežbe iz razvojne
psihologije. Beograd: Savez društava psihologa Srbije, Deo – Lista zadataka za samostalan rad, str. 115.
19
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Предајте извештај, уз образложење зашто сте баш тај производ изабрали. Можете да пишете и о негативним утицајима одабраног производа
на развој, такође, размислите и о производима где постоје оба утицаја
(позитиван и негативан, као што је употреба рачунара).20
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Уколико изаберете производ где постоје и негативни утицаји на развој, осврните се
на поступке који могу помоћи да се „испољи“ позитиван утицај конкретног културног
производа за децу (на пример: употреба компјутера, видео-игрица, телефона итд.). Опишите улогу родитеља или значајног одраслог, који уз контролу и адекватно усмеравање
може елиминисати или умањити негативне утицаје производа (на пример: родитељ као
„интернет полицајац“ и слично).
20
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Теорије развоја
Вежба број 4.
Предмет: Теорије развоја, значај и практичне импликације различитих
теорија.
Циљ: Упознавање са водећим теоријама људског развоја. Разумевање
суштинских питања и разлика у гледиштима о људском развоју.
Теоријски део: У психолошкој литератури могу се пронаћи бројне теорије
које проучавају развој,21 покушавајући да одговоре на кључна питања развојне пихологије. Теорије се, притом, разликују у томе да ли су усмерене на
појединца или средину, на наслеђе или искуство, тј. учење, да ли посматрају
развој као континуиран или дисконтинуиран процес и слично. Беркова (2008)
наводи следеће водеће теорије које се баве основним питањима људског
развоја и то: психоаналитичке теорије (С. Фројд, Е. Ериксон); бихејвиоризам
и теорију социјалног учења (Џ. Вотсон, А. Бандура); когнитивно развојну
теорију (Ж. Пијаже); приступ обраде информација; етологију и еволуцијску
развојну психологију (Ч. Дарвин, Џ. Болби); социокултурну теорију (Л. Виготски) и теорију еколошких система (Ј. Брофенбернер).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у групи**
Задаци:
• Упоредите наведене теорије развоја и покушајте да укажете на кључне
разлике.**22
• Покушајте да напишете практичне импликације сваке од горенаведних
теорија.**
• Размислите и прокоментаришите свој досадашњи развој кроз призму
наведених теорија.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове темe.
Више у: Langer, Dž. (1981). Teorije psihičkog razvoja, Beograd: Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva.
22
Препорука је да користите следећи извор: Berk, L. E. (2008). Psihologija cjeloživotnog
razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap,. str. 15–26.
21
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Приступ деци и развоју кроз време
Вежба број 5.
Предмет: Важне личности из прошлости чија су мишљења и истраживања
обликовала приступ деци и схватања о развоју.
Циљ: Упознавање са напретком психологије као науке кроз историју,
приступима деци и схватањима о развоју која су се временом мењала (са
данашње тачке гледишта одређена мишљења сматрају се „тако очигледним“
и логичним, важно је и стећи увид у временски оквир када су та мишљења
настајала, уз препознавање храбрости мислиоца из тог периода да изнесу и
бране, за то време, револуционарне идеје).
Теоријски део: Развој психологије дели се на два велика периода, преднаучни (знатно дужи, у ком су доминирала схватања филозофа Платона,
Аристотела, Декарта, Лока и других, али и мишљења педагога и биолога)
и научни период.23 Преднаучни период био је обележен неразумевањем детињства, непрепознавањем и неуважавањем специфичности овог развојног
периода. Одрастање деце сводило се на раст и на промене квантитативне
природе (Jerković i Zotović, 2017), а дете третирано као „умањени одрасли“.
Пробитна сазнања о променама користила су се са циљем обучавања деце
за преузимање одређених улога одраслих и имала су практичну примену,
уз небригу за развојне потребе и специфичности. Временом су се приступи
мењали, што је утицало на то да се дете све више посматра кроз призму
развојног процеса, који има свој ток и временски оквир достизања одређених способности, облика понашања и слично, карактеристичних за одрасле
особе. Научни период, када је у питању развојна психологија, посебно су
обележила мишљења и радови: С. Хола, Џ. Вотсона, С. Фројда, А. Гезела,
Ж. Пијажа и Л. Виготског.24
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у групи**

Година 1879. означава прекретницу у развоју психологије и поделу на преднаучни период
(до 1879. године) и на научни период (од 1879. године до данас). Oснивањем лабараторије
у Лајпцигу, психологија постаје наука у правом смислу те речи.
24
Више о поменутим мислиоцима, тзв. пионирима дечје психологије у: Vasta, R., Haith, M.,
Miller, S. A. (2005). Dječja psihologija. Moderna znanost. Jasrebarsko: Naklada Slap, str. 13–24.
23
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Задаци:
• Замислите да сте били дете у средњем веку (од Х до XV века) са важећим
ставом да је дете човек у малом. Направите поређење са мишљењем
Јана Амоса Коменског да дете није човек у малом и да децу треба
посматрати у развоју (према: Нешић и Радомировић, 2000). Затим, одговорите на следећа питања: шта је суштински другачије у поменутим
ставовима; како су се поменути ставови рефлектовали на однос према
деци, њиховом развоју, васпитању, образовању, свакодневном животу?
• Замислите да сте живели у периоду када је владало мишљење да децу
треба до 10. године пустити да расту без икаквог васпитања (мишљење
Жана Жака Русоа, према: Нешић и Радомировић, 2000). Шта би значило за вас, вашу породицу и осoбе из вашег окружења да вас нису
„васпитавали“ до 10. године живота?
• Сада замислите да сте били дете: током Првог светског рата; у периоду
између два светска рата; током Другог светског рата или након Другог светског рата. Којим придевима бисте описали „ваше детињство“
у сваком од горенаведених периода? Како бисте се осећали? О чему
бисте размишљали? О чему би „бринули“ ваши родитељи? Како би
се опходили према вама? Које би вам вредности преносили, чему би
вас учили и слично?
• Одговорите на следећа питања: Како је било бити дете док сте ви били
дете? Како је бити дете данас? Шта је другачије када упоредите период
када сте ви били дете у односу на децу данас? Упоредите ваше детињство са детињством ваших родитеља – шта је суштински другачије?
• Пронађите на интернету или у уџбеницима развојне психологије развој
психологије у нашој земљи и истакнуте појединце.**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Услови које треба испунити за рад са децом
Вежба број 6.
Предмет: Неопходни услови које треба испунити за рад са децом (који
и поред све већег интересовања развојних психолога за целоживотни развој
и даље представљају основни предмет истраживања).
Циљ: Упознавање са неопходним условима за рад са децом и основним
правилима приликом организовања испитивања (где, када, како, уз чију сагласност организовати испитивање и слично). Прихватање основног постулата
рада са децом – Увек радити у најбољем интересу детета!
Теоријски део: Организација и реaлизација активности (боравак деце у
вртићу, школи, извршавање одређених задатака, испитивање, прикупљање
података за истраживање и слично) са децом подразумева испуњавање низа
неопходних услова25. Пре свега треба остварити присан контакт са дететом,
испуњен разумевањем и заштитничким односом и мотивисати дете за рад (на
пример: чучнути и бити у њиховом нивоу, говорити на начин који ће деца
разумети итд.). Дете треба испитивати када је оно: здраво, наспавано, сито,
суво, када није уплашено, раздражљиво и слично. Треба водити рачуна и о
основним физичким условима (просторија мора бити проветрена, оптималне
температуре и осветљења, без буке и слично). Уколико се испитивање деце
обавља у школским просторијама, треба обратити пажњу да ли ће испитивање
нашкодити деци, ометати васпитно-образовни процес, изазвати негативне реакције код деце, родитеља/старатеља, и/или наставника и слично. Посматрано
у целини, истраживач који проучaва децу мора их заштитити од телесних и
психолошких последица које могу да настану као резултат истраживачких
поступака и процедура (Vasta, Haith, Miller, 2005).
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Задаци:
• Присетите се сопствених искустава током испитивања и одговорите на
следећа питања: Да ли су наведени услови и правила била испоштована?
Како сте се осећали? О чему сте размишљали и слично?
Услови за рад са децом регулисани су бројним правилницима и законским одредбама
које можете пронађи на интернету.
25
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• Прочитајте Конвенцију о правима детета26 и одговорите на следећа
питања: Колико се наведена права детета поштују? Каква су ваша
искуства по питању поштовања наведених права? Које дечје право
посебно издвајате? Шта можете да урадите, тј. промените у средини у
којој живите како би се наведена права још више поштовала?
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Конвенција о правима детета усвојена на Генералној скупштини УН, 20. новембра 1989.
доступна на: https://www.unicef.org/serbia/Konvencija_o_pravima_deteta_sa_fakultativnim_
protokolima (1).pdf
26
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Критеријуми нормалности –
како се нормалност процењује
Вежба број 7.
Предмет: Нормалност, процена и критеријуми нормалности, разликовање
нормалног и патолошког развоја.
Циљ: Упознавање са појмом нормалност и критеријумима нормалности. Стицање неопходних вештина за процену нормалности, разликовање критеријума и
стицање увида у грешке које могу настати применом само једног критеријума.
Теоријски део: Неки од најчешћих критеријума нормалности су следећи:
1) нормално је оно понашање које одликује већину људи – деце и које представља правило, просек, стандард; 2) нормално је оно што се приближава
замишљеном идеалу, без обзира на учесталост тог понашања у популацији;
3) нормално је оно што је природно, супротно од ненормалног, нездравог
(Smiljanić, 1999). Сваки од наведених критеријума, поред свог значаја, може да
буде и извор грешке. Наиме, уколико је неко понашање лоше, неприхватљиво
и угрожавајуће по здравље људи, а то ради већина, придржавајући се само
првог критеријума, можемо га прогласити нормалним, (на пример: већина
младих конзумира алкохол и цигарете = нормално). Проблем је и са другим
и трећим критеријумом, јер нам недостаје јасно дефинисано значење идеала, природности, нормалности и здравља, да бисмо могли да процењујемо
њихове супротности.
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у групи**
Задаци:
• Често чујете или употребите реч нормалност (на пример: нормално
понашање, нормалан догађај, нормални људи и слично) који имплицира
значење природног, очекиваног, пожељног, прихватљивог, уобичајеног
понашања. Да ли је то тако? И да ли честа употреба овог појма значи
да знамо шта се под њим подразумева?
• Одговорите на следећа питања: Шта је по вашем мишљењу нормално
понашање? Ко је по вама „нормална“ особа и због чега? Сматрате ли
себе „нормалном особом“ и због чега?
• Проценити нечију „нормалност“ није лак посао, јер постоје одређени
критеријуми, као и „замке“ у процени. Покушајте да користите само
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један од критеријума нормалности приликом процене и изнесите ваше
мишљење о „замкама“ које коришћење само једног критеријума са
собом носи.
• Одаберите одређено понашање, појаву или догађај и процените да
ли се ради о „нормалном“ понашању. Објасните које критеријуме сте
користили и зашто?**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Праћење развоја –
како и зашто се развој прати
Вежба број 8.
Предмет: Значај и начини праћења развоја детета кроз различите аспекте
развоја (психомоторни, интелектуални, социо-емоционални, морални развој,
развој говора...).
Циљ: Упознавање са значајем и начинима праћења развоја деце. Прихватање чињенице да праћење развоја омогућава да се одређене тешкоће, проблеми и одступања у развоју што раније идентификују, како би се на време
и адекватно интервенисало.
Теоријски део: Основни циљеви праћења развоја су промоција и превенција
развојних поремећаја, преко сагледавња заштитних фактора и смањења или
праћења деловања фактора ризика (Миков и Лозановић, 2017). Праћењем
развоја врши се процена развојног постигнућа и узраста развоја (кроз упоређивање и нормирање развојних постигнућа у односу на узраст у коме се
одређена понашања испољавају у развоју здравог детета) и процена нивоа
развијености (кроз упоређивање понашања испитиваног детета са типичним
понашањима која се јављају у развоју здравог детета) (Миков и Лозановић,
2017). Развој се прати како би се на време уочила одступања и кашњења у
развоју одређених функција у односу на нормативан, типичан и очекиван
развој детета, предузеле мере ране интервенције за њихово превазилажење
или ублажавање и пружила подршка здравом развоју деце на различитим нивоима. Праћење развоја важан је задатак лекара – педијатара, али и психолога,
педагога, васпитача, наставника (како би се организовао и васпитно-образовни
рад са децом у складу са њиховим могућностима, потребама, специфичностима). Неки од најважнијих одговора на питање зашто проучавати децу су:
детињство је период брзог развоја, догађаји и искуства из раног детињства
имају дугорочан утицај на каснији развој, пратећи развој деце стиче се увид
у сложене процесе одраслих, резултати истраживања могу пронаћи примену
у социјалној политици зарад добробити деце, деца су занимљив предмет
истраживања (Vasta i sar., 2005).
Материјал за рад и узраст испитаника: папир и оловка, приступ интернету, дете предшколског или раног школског узраста
Простор за рад: учионица, простор у ком борави дете
Начин рада: рад у пару*, самостално
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Задаци:
• Пронађите на интернету снимке који приказују процедуру праћења
развоја.27 Пратите процедуру, поступке, начин процене, закључке
стручњака који пратe развој и слично. Прокоментаришите шта вам је
у процедури праћења било најинтересантније, најкорисније и слично.
Посебно обратите пажњу на улогу одраслих особа, пре свега родитеља, у
постицању развоја своје деце28 и формулишите пар предлога за родитеље
из вашег окружења. Напишите кратак извештај о одгледаном и поделите
са осталима у групи.*
• Покушајте да анализирате развој једног индивидуалног случаја.29 Имате
слободу у избору: детета чији ћете развој анализирати, аспеката развоја
који ћете пратити, метода испитивања и слично.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Неке од понуђених адреса су: http://www.foundationyears.org.uk/files/2015/03/4Children_
ParentsGuide_2015_WEB.pdf; https://www.youtube.com/watch?v=KrUNBfyjlBk
28
Више о улози родитеља у подстицању развоја детета у: Михић, И. (2017). Улога родитеља
у подстицању развоја детета. У: Р. Богдановић и Н. Радловић (ур.), Зборник предавања: XX
семинар (16–20). Београд: Педијатријска школа Србије..
29
Вежбу можете пронаћи у: Ivić, I., Ignjatović-Savić, N., Rosandić, R. (1989). Priručnik za
vežbe iz razvojne psihologije. Beograd: Savez društava psihologa Srbije. Deo – Lista zadataka
za samostalan rad, str. 115.
27
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Развојне норме – врсте и извори
Вежба број 8. 1.
Предмет: Појам, врсте и извори развојних норми, значај развојних норми
за разумевање развоја.
Циљ: Стицање неопходних знања о значају примене развојних норми у
раду психолога, врстама и изворима норми.
Теоријски део: Развојне норме30 означавају стандарде који описују нормалан
(нормативан) ток животног циклуса, тј. карактеристичне типове понашања
везане и одређене узрастом, помоћу којих се пореди развој појединаца или
група. Дефинишу се и као уобичајено постигнуће, нормална реакција или
одлика типична за одређени узраст детета (Trebješanin, 2001). Усвајање норми
важна је компонента процеса социјализације, њима се исказују социјално
дефинисани узрасни захтеви, могућности, као и права појединца. Постоји
више врста развојних, тј. узрасних норми и то: дескриптивне (означавају
статистички просек и добијају се емпиријским утврђивањем модалних типова
понашања), пермисивне (означавају облике понашања који су дозвољени, али
не и обавезни за неке узрасте; на пример: пунолетством се стиче гласачко
право, али не и обавеза да се гласа), прескриптивне (означавају шта све треба
или мора да се ради на неком узрасту, подразумевају обавезност одређену
законским прописима или снажним социјалним притисцима; на пример: у
одређеном узрасту се полази у школу) и проскриптивне (означавају забрану одређеног понашања или активности; на пример: одређени ТВ садржаји
забрањени су за млађе од 12 година).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у пару*
Задаци:
• Извори норми су различити: биолошки (исказују узрасну динамику организма и појединих облика понашања), социјално дефинисани стандарди
(законски и други прописи који дефинишу шта је допуштено одређеним
Норма не значи да свако дете мора да постигне одређени ниво развоја у тачно одређеном
тренутку и она се не сме користити за утврђивање нормалности развоја детета (то се ради
на другачији начин и тај посао је препуштен стручњацима). Важно је знати и да се не сме
дете по сваку цену „утерати у норму“, јер се постижу само супротни ефекти, који могу
бити штетни по развој и опште функционисање.
30
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узрастима, а шта није), културна традиција (одређују се неке норме,
пре свега, социјалног понашања) и модално понашање (статистички
просечан вид понашања који није одређен биолошким сазревањем).
Имајући у виду наведено прокоментаришите на сопственом примеру
норме засноване на различитим изворима, које су обликовале и/или
обликују ваше понашање.
• Размислите о нормама које имплицирају одређени социјални притисак,
које се тичу вас и које су специфичне за културу, тј. супкултуру или
групу којој припадате. Наведите и неке универзалне норме (норме које
важе за све и нису културолошки условљене).
• Образложите шта значи следећа реченица – придржавање норми се
не може поистоветити са нормалношћу личности или развоја, ни
обрнуто, одступање не значи ненормалност.
• Размислите и објасните шта вам могу показати константна, велика и
изражена одступања појединца од узрасних норми и како можете даље
интервенисати.*
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Развојна мапа и развојна кружница
Вежба број 8. 2.
Предмет: Значај познавања најважнијих развојних прекретница; употреба
развојне мапе и развојне кружнице у праћењу развоја деце.
Циљ: Скретање пажње на значај познавања основних прекретница у
развоју, као и постојање нормалних одступања31. Стицање знања за идентификовање најважнијих прекретница у развоју и прихватање чињенице да је
свако дете индивидуа за себе, са сопственим темпом развоја. Оспособљавање
за коришћење развојне мапе и развојне кружнице.
Теоријски део: Развојна мапа садржи оријентационе развојне норме или норме
развоја основних психичких функција појединца и пружа увид у најкрупније
прекретнице у развоју деце од рођења до 6–7 год. живота и то у: крупној и
финој моторици (окуло-моторној координацији и праксији), перцептивним,
интелектуалним и говорним способностима, социо-емоционалном развоју. Користи се као оријентациона основа за организовање активности деце или групе
и помаже у решавању одређених практичних проблема. Поменути проблеми су:
шта дете одређеног узраста не може да чини; шта ће му бити претешко и изнад
његових могућности; шта можемо чинити у неком узрасту, које активности и
која постигнућа можемо очекивати уколико обезбедимо повољне услове детету;
како да организујемо средину за децу одређеног узраста, на пример: када купити одређене играчке и слично (Ивић, Новак, Атанацковић, Ашковић, 2004).
Материјал за рад: папир и оловка, Развојна мапа32, Развојна кружница33.
Простор за рад: учионица
Начин рада: рад у групи
Задаци:
• Прочитајте податке из развојне мапе, уз савладавање хоризонталног
начина коришћења мапе, тј. пратите развој у оквиру одређене области
Нормална одступања у развоју односе се на: нормалне индивидуалне разлике у развоју
сваке функције, нормалне индивидуалне разлике у оквиру развоја (на пример: нека деца
раније проходају, друга раније проговоре), разлике између дечака и девојчица, разлике
између деце која расту у различитим социокултурним срединама, на пример: разлика између деце која одрастају на селу и у граду (Ивић, Новак, Атанацковић и Ашковић, 2004).
32
Ивић, И., Новак, Ј., Атанацковић, Н., Ашковић, М. (2004), Развојна мапа. Београд:
Креативни центар.
33
Развојна кружница, Центар за подстицање развоја детета, Нови Сад: http://www.
porodicnaedukacija.com
31
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развоја. Пратећи шта је дете савладало до одређеног узраста, сазнаћете
на ком ступњу развоја се тренутно дете налази, шта га очекује у зони
наредног развоја, као и шта ће се десити у наредној фази развоја (Ивић
и сар., 2004). Затим понудите предлог начина рада са децом одређеног
узраста, водећи рачуна о значају подстицајних услова за њихов развој.
Прочитајте податке из развојне мапе, уз савладавање вертикалног
начина коришћења мапе, тј. пратите развој по појединим колонама
које означавају поједине узрасте (Ивић и сарадници, 2004). Пратећи
развој можете уочити шта дете или група деце могу да постигну у
различитим областима развоја (на пример: у области крупне моторике,
говорних способности и слично). На овај начин можете стећи и први
утисак о склопу или профилу развоја појединачног детета (на пример:
које функције се развијају брже, а које спорије). Прокоментаришите
закључке до којих сте дошли.
Покушајте да конструишете развојну мапу за подпериод детињства
који није обухваћен постојећом развојном мапом (тј. од 7 до 10 година),
руководећи се принципима и правилима постојеће мапе.
Исти поступак рада поновите за развојну кружницу, где се, с једне
стране круга, налази списак онога што дете (од 3, 6, 9, 12 и 18 месеци,
са 2, 3, 4 и 5 година) може да уради на одређеном узрасту, а са друге,
шта његова породица може да учини у том периоду како би подстицајно
утицала на раст и развој.34
Након савладавања употребе развојне кружнице, по истом принципу
као за развојну мапу, напишите шта може да уради васпитач за дете
конкретног узраста.
Наставите са радом и покушајте да обухватите период који није приказан постојећом кружницом, по истом принципу: шта може дете,
адолесцент, а шта породица, учитељи и наставници (као важне фигуре
у одрастању), али и друге значајне одрасле особе, да ураде како би
подстицајно утицале на развој.

Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Пример из Развојне кружнице – дете са три месеца: „Ја могу да пратим кретање покретом
главе и лагано покрећем руке и ноге. Моја породица у том узрасту може: да ми понуди
занимљиве ствари које могу да посматрам, да ме држи док ме храни...“
34
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Развој кроз задатке
Вежба број 8. 3.
Предмет: Развојни задаци35 – значај и улога испуњавања, тешкоће и
изазови неиспуњавања развојних задатака.
Циљ: Стицање знања о значају испуњавања развојних задатака и њихове
улоге у целокупном развоју појединца. Оспособљавање за посматарање
развоја кроз задатке.
Теоријски део: Развојни задаци су захтеви, очекивања, постигнућа и слично
са којима се људи суочавају у различитим животним фазама (на пример: формирање идентитета, стицање независности, избор партнера, прилагођавање
на старење итд.). Oбухватају функције, знања, вештине, ставове и слично,
које појединац мора да усвоји или њима овлада, како би могао ефикасно да
функционише на начин који се сматра адекватним, зрелим, прихватљивим
и очекиваним у одређеном развојном периоду у ком се појединац актуелно
налази. Успешно обавити развојне задатке значи обуздавати негативне особине и неговати позитивне (Nelson-Jones, 2003), што се сматра потребним
за социјално прихватљиво функционисање (Brković, 2011). Неиспуњавање и
осујећење развојних задатака може довести до застоја и проблема у развоју,
негативног исхода развојне кризе (Erikson, 2008), угрожавања успешног
преласка у наредну фазу и даљег развоја појединца у целини.
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Задаци:
• Имајући у виду да развојне периоде карактеришу специфични развојни
задаци, од чијег решавања зависи развој и функционисање појединца и
да различити аутори (у зависности од свог теоријског усмерења) наводе
бројне задатаке које појединац треба да реши, тј. оствари), наведите
развојне задатке узимајући у обзир сопствени развој (и то: појединачно
за сваки подпериод сопственог развоја, до сада – детињство и адолесценцију). Сада oдговорите на следећа питања: Шта сте до сада испунили
Више о теоријским моделима развојних задатака Ериксона и Левинсона у: Kaprara, V.
Đ., Ćervone, D. (2003). Ličnost – determinanate, dinamika i potencijali. Beograd: Dereta, str.
190–192.
35
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од развојних задатака, које нисте, а које тренутно испуњавате? Како се
испуњени, тј. неиспуњени развојни задаци рефлектују на ваш живот и
опште функционисање, а како на вашу породицу?
• Прокоментаришите значај тзв. увремењености развојних задатака.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Скрининг развоја
Вежба број 8. 4.
Предмет: Значај скрининга, примена у развојној психологији, инструменти
или алати за скрининг развоја.
Циљ: Усмеравање пажње на: значај процене развоја, појам скрининга и
основне инструменте или алате за скрининг. Развијање сензитивности за
идентификовање одређених тешкоћа у развоју или понашању на конкретном
узрасту, као и за предузимање одређених интервентних и корективних мера.
Теоријски део: Скрининг развоја36 може бити једнократна или поновљена
активност, која има за циљ процену развоја на конкретном узрасту (неколико месеци по рођењу, у трећој години и слично),37 подразумева коришћење
стандардних, валидних и поузданих инструмената или алата за скрининг
развоја или понашања. Инструменти за скрининг38 су формални инструменти, конструисани како би се пратили различити аспекти развоја (на пример:
развој крупне и фине моторике, развој интелектуалних, језичких, социјалних
и емоционалних способности, развој способности свакодневног функционисања итд.). Инструментима за скрининг развоја не утврђује се дијагноза
детета, већ се утврђује да ли се дете добро развија или не; да ли постоје одређени проблеми у развоју и, специфичније, у ком аспекту развоја постоје
проблеми и тешкоће. Постојање одређене тешкоће и проблема подразумева
наставак провере кроз формалну процедуру, за конкретан проблем и за дете
на одређеном узрасту.
Материјал за рад и узраст испитаника: папир и оловка, приступ интернету, деца предшколског узраста
Простор за рад: учионица, Дом здравља
Начин рада: рад у пару,* рад у групи**

Више о праћењу и скринингу развоја на званичној интернет страници UNICEFA.
Време када се ради скрининг развоја варира од земље до земље, као и његов значај и
примена у праћењу развоја различитих узрасних група.
38
О неким инструментима за праћење развоја деце до пет година можете прочитати у:
Миков, А. и Лозановић, Д. (2017). Инструменти за процену и праћење развоја деце до пет
година. У: Р. Богдановић и Н. Радловић (ур.), Зборник предавања: XX семинар (7–15).
Београд: Педијатријска школа Србије.
36
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Задаци:
• Погледајте на следећим адресама неке од инструмената или алата за
скрининг: www.agesandstages.com;https://www.udruzenjepedijatara.rs/pdf/
OPSTA/19_Podrska_razvoju_dece_u_ranom_detinjstvu_Instrumenti%20
za_procenu_razvoja-2013.pdf Прокоментаришите одгледано.*
• Размислите шта психолог треба да уради када процени да дете има одређених тешкоћа и проблема (или да постоји ризик од јављања тешкоћа
и проблема) у развоју, а шта када процени да је све у реду? Наведите
конкретне мере и поступке.**
• Организујте посету Дому здравља у месту у ком живите или студирате и
пратите скрининг развоја детета које спроводи стручно лице запослено
у поменутој установи. Предајете извештај.*
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Развојна одступања
Вежба број 8. 5.
Предмет: Развојна одступања – одређење, узроци, интервенције.39
Циљ: Стицање основних знања о развојним одступањима која се могу
уочити приликом процене развоја деце, неким узроцима и почетним интервенцијама.
Теоријски део: Нормални, нормативни или очекивани ток развоја40 је
развој који је уобичајан за одређени узраст где нема развојних одступања.41
Приликом процене развоја деце могу се уочити одређена развојна одступања
која се класификују у три категорије и то: деца са развојним ризиком, развојним кашњењем и развојном тешкоћом (Миков и Лозановић, 2017). Дете
је у развојном ризику када се уоче одређени симптоми који захтевају рану
интервенцију, али и када анамнестички подаци указују на развојни ризик, што
захтева праћење развоја. Под развојним кашњењем подразумевају се блага
кашњења или одступања од развојних норми у неком од аспеката развоја
(когнитивном, социјалном, емоционалном развоју, развоју говора и моторике).
Важно је обезбедити детету са развојним кашњењем што стимулативнију
средину, како би се кашњење у односу на очекивани ниво развоја надокнадило.
Под развојним тешкоћамa подразумевају се стања која су узрок одступања,
развојног кашњења или појаве неспособности у развоју детета или стања
која могу довести до проблема у развоју (Миков и Лозановић, 2017).42 У
литератури се може пронаћи и појам дисхармоничан развој, под којим се
подразумева проблем или тешкоћа у развоју одређених аспеката (одступање
од типичног развоја у једном или више аспеката), док је у осталим аспектима
развој у складу са очекиваним за дати узраст.
Материјал за рад и узраст испитаника: папир и оловка, приступ интернету, дете са одређеним одступањима у развоју
Простор за рад: учионица, простор у ком борави дете
С обзиром на то да ћете се детаљније упознати са развојним поремећајима у наставку студија, у оквиру предмета Развојна псиологија 1 дат је само кратак увод у развојна одступања.
40
Прве норме за одређивање нормативног развоја дао је А. Гезел у књизи: Gessel, A. (1925).
The mental growth of pre-school children: A psychological outline of normal development from
birth to the sixth year, including a system of developmental diagnosis. New York: MacMillan.
41
Више у: Baucal, A. (ur.). Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji. Beograd:
Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu / UNICEF. 2012.
42
Више у: World Health Organization (2012). Developmental difficulties in early childhood.
A review.
39
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Начин рада: рад у групи,** рад у пару*
Задаци:
• Пронађите податке на интернету о неком од развојних одступања (карактеристике и специфичности, заступљеност, третмани, начини рада
са децом и слично). Након тога напишите кратак извештај о подацима
које сте прикупили (посебну пажњу обратите на улогу психолога у
препознавању поремећаја, третману и начину рада са децом).**
• Покушајте да одговорите на следеће питање: зашто је битна рана идентификација развојних одступања и рана интервенција?*
• Изаберите дете са одређеним одступањем у развоју и покушајте да
одговорите на следећа питања: да ли је дете са конкретним развојним
одступањем спремно за полазак у школу и да ли је школа (чији начин
рада и ресурсе познајете: организационо, технички, кадровски и слично) спремна за дете? Ако јесте, навести зашто јесте, ако није, навести
зашто није, са препорукама за побољшање (тачније „мапирајте“ јаке
и слабе стране уз препоруке за побољшање).* Напишите извештај.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Стабилни и критични периоди развоја
Вежба број 9.
Предмет: Периоди развоја: стабилни и критични43 (прелазни) периоди,
значај критичних периода у развоју и општем функционисању.
Циљ: Упознавање са стабилним и критичним периодима развоја, значајем
који прелазни периоди имају у процесу развоја и напретка појединца, породице као система, групе.
Теоријски део: Стабилни периоди развоја су они периоди у којима је
дошло до релативно стабилне организације понашања (на пример: период
одојчета од 2 недеље до 12 месеци). Критични (прелазни) периоди развоја
су краћи периоди у којима се одиграва прелазак са једног на други стабилни
период (на пример: период адолесценције) и у њима се испољавају нове
структуре. Критични периоди су важни за развој и даље напредовање, јер
представљају срж развојног процеса и у њима се стварају новине око којих
ће се организовати следећи стабилни периоди. Карактерише их дезорганизација понашања, сукоби са социјалним окружењем и ауторитетима,
психолошка неравнотежа, промена социјалног статуса и слично. Бројне
промене у критичним периодима развоја настају услед „распада претходног стабилног периода“, „деструкције“ постојећих структура и настајање
нових. Развој је у критичним периодима пре рушилачки, него стваралачки
(Vigotski, 1996c). Виготски (1996c) даље истиче да је васпитавање деце и
младих у критичним периодима изузетно тешко, да су промене нагле и
бурне, исходи неизвесни, а развојне кризе (почевши од прве кризе у периоду новоређенчета, па до кризе у 17. години живота) неопходне за развој
и разумевање сваке личности.
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално

У психолошкој литератури појам критични период (према етолозима) односи се и на
ограничени временски период када је развој одређеног понашања једино могућ и када се
оно и најлакше учи. У овом контексту критични периоди се односе на периоде у којима се
јављају нове развојне структуре, које се скоковито испољавају, а које настају као резултат
акумулираних промена у претходном стабилном периоду развоја.
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Задаци:
• Имајући у виду да Л. Виготски сматра да постоји више криза (криза
периода новорођенчета, криза прве, треће, седме, тринаесте и седамнаесте године)44, образложите зашто су наведене године кризне.
• Које године су за вас биле „кризне“ и зашто? Објасните.
• Осврните се на своју породицу, размислите и прокоментаришите који
догађаји су били критични за вашу породицу? Да ли је неки члан ваше
породице, а и ваша породица у целини, тренутно у критичном периоду
и због чега?
• Присетите се свог поласка у школу и/или уласка у адолесценцију.
Да ли те периоде у вашем одрастању можете да назовете критичним
периодима и због чега?
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Више о кризним периодима у развоју у: Vigotski, L. (1996 c). Dečija psihologija. Sabrana
dela, Tom IV. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 213–302.
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Развојне и неразвојне кризе
Вежба број 10.
Предмет: Развојне и неразвојне кризе, значења, врсте и различити приступи кризи.
Циљ: Упознавање са значењем кризе,45врстама и приступима кризи. Развијање сензитивности за сагледавање кризе из два угла: позитивног (криза
као шанса за развој)46 и негативног (криза као ризик по развој).47 Прихватање
чињенице да је појединац под посебним ризиком, уколико се у периоду развојне кризе деси и акцидентна криза (на пример: развод родитеља у периоду
адолесценције, губитак родитеља у раном детињству и слично).
Теоријски део: Када је у питању одређење кризе, нема јасног појмовног
одређења. Најчешће се користи Капланово одређење кризе као кратке психичке
пометње, која се догађа с времена на време особама чији животни проблеми
превазилазе њихове капацитете (Влајковић, 1998). Криза, као саставни део
живота сваког појединца, означава несклад и неравнотежу између притиска
(насталих због унутрашњих и спољашњих захтева) и могућности да се на те
притиске адекватно одговори (Vlajković, 2009). У периоду кризе нарушава се
равнотежа, смањује адаптациона способност јединке и повећава вулнерабилност према деловању штетних чинилаца. Развојне (нормативне, очекиване
или универзалне) кризе везују се за развојне промене, прате развојне фазе,
неизоставни су део развоја и настају у прелазним, транзиторним или кризним
периодима развоја личности. Њихово превладавање омогућава даље напредовање, квалитетније, сложеније, зрелије нивое функционисања појединца или
система. Неразвојне (акцидентне или случајне) кризе настају као реакција
појединца на нагле и изненадне промене у спољашњем окружењу, могу бити
велике или егзистенцијалне (на пример: смрт блиске особе, тешка физичка
или психичка болест, губитак имовине у земљотресу, рату, пожару итд.) и
мале или природне, које представљају скривену или могућу „варницу“ која
води ка промени (Vlajković, 2005).48
Материјал за рад: папир и оловка
Криза (грч. Crisis – значи: пресуду, суд, одлуку, одлучну тачку, одлучујући тренутак).
Индивидуално-развојни или антропоцентрични приступ третира кризу као шансу за
развој и даље напредовање.
47
Медицинско-клинички или патоцентрични приступ третира кризу као ризик за појаву
психопатолошке симптоматологије и болести.
48
Више о кризама у: Влајковић, Ј. (1998). Животне кризе и њихово превазилажење. Београд: Плато.
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Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Задаци:
• Објасните следећу реченицу: развојне кризе представљају шансу за
развој, јер развоја нема без кризе, конфликта, нарушавања и поновног
успостављања равнотеже (Erikson, 2008).
• Опишите на сопственом примеру по једну развојну и неразвојну кризу.
Oдговорите на следећа питања: како сте се односили према конкретној
развојној кризи, како чланови ваше породице и породица као систем,
а како остале значајне фигуре из вашег окружења? Да ли и на који начин су кризе допринеле вашем развоју? Да ли су вам нанеле „штету“?
• Присетите се неког кризног догађаја и посматрајте га: 1) позитивно, као
шансу за развој и 2) негативно, као ризик по развој.49 Шта је другачије
на нивоу ваших осећања, мисли, понашања и слично?
• Наведите и образложите ваша три најважнија животна циља.50 Затим
наведите и образложите три могуће препреке које би вас могле спречити да остварите наведене животне циљеве.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Свака криза означава промену, прекретницу у развоју, шансу за даљи напредак и
квалитетније опште функционисање (тада је позитивна и подстицајна), али и ризик од
регресије у развоју (повратка на претходни ниво функционисања), слома организма или
система, нефункционалности, болести или смрти. У кинеском писму реч криза пише се
са два знака: један знак значи напредак (прилику), други значи назадовање (опасност).
50
Вежба преузета из: Stojaković, P. (2007). Psihologija za nastavnike. Banja Luka: Media
Centar, Prelom, str. 370.
49
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Важни појмови у развојној психологији
Вежба број 11.
Предмет: Појмови: зрелост, спремност за учење, оптимално време за
обучавање, убрзани развој и значај њиховог познавања.
Циљ: Скретање пажње на значај још неких важних појмова у развојној
психологији, који су уско повезани са развојем, а значајни су за процес
праћења развоја и организовања рада са појединцима и групама.
Теоријски део: Појмови зрелост, спремност и готовост често се у психолошкој литератури користе као синоними и одређују се као степен у ком
појединац може да приступи учењу или усвајању одређеног садржаја (Нешић
и Радомировић, 2000). Међутим, међу њима постоје и одређене разлике,
нарочито када је у питању појам зрелост, који има ужа и шира значења,
обухвата различите аспекте личности и не достиже истовремено максимум
у свим аспектима. Психолози се посебно интересују за појам зрелости детета
за полазак у школу (процењујући интелектуалну, социјалну и емоционалну
зрелост).51 Значај познавања појмова: зрелост, спремност за учење, оптимално
време за обучавање и убрзани развој је и у пружању могућности психолозима
да боље разумеју развој, развојне промене, организују рад и предузимају,
уколико је потребно, одговарајуће интервентне и превентивне мере.
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Задатак:
• Након што реализатор вежбе напише на табли појам зрелост, ваш
задатак је да изговорите прву асоцијацију на задати појам, која се
записује на табли. На крају вежбе све написане речи ишчитајте и донесите закључак о задатом појму. На исти начин вежбу поновите за
појам убрзани развој.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
Више о процени зрелости за школу у: Tovilović, S. i Baucel, A. (2007). Procena zrelosti
za školu. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju; Brković, А. (2011). Razvojna psihologija.
Čačak: Regionalni centar zа profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, str. 66–68.
51
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Зрелост
Вежба број 11. 1.
Предмет: Појам зрелост, различита одређења и значај познавања.
Циљ: Стицање сазнања о различитим одређењима и значајем познавања
појма зрелост за разумевање развоја појединца.
Теоријски део: Зрелост је појам који је уско повезан са појмом развој. У
психолошкој литератури могу се пронаћи различита значења зрелости и то:
најсавршенији облик понашања, зрело понашање у односу на животни период,
биолошка спремност организма, статус одраслог и припремљеност – готовост за одређену активност; затим биолошка, интелектуална, емоционална,
социјална, морална и психосексуална зрелост (Нешић и Радомировић, 2000).
Зрелост се одређује и као степен потпуне или релативне развијености неког
процеса, способности, црте, функције или личности у целини (Trebješanin,
2001) у односу на дати календарски узраст. У литератури се могу пронаћи и
појмови који су сродни појму зрелост, a то су: нормалност, прилагођеност,
ментално здравље и самоактуализација (Hrnjica, 1992).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у пару*
Задаци:
• Одговорите на следећа питања: Шта је, по вашем мишљењу, зрелост?
Како одређујете зрелост? Ко је, по вашем мишљењу, зрела особа и
зашто? Сматрате ли себе зрелом личношћу и због чега? У ком аспекту
развоја сте постигли зрелост, а у ком нисте још увек?
• Опишите један догађај (пријатан или непријатан) који сте доживели
као прекретницу у сазревању.52
• Размислите и одговорите да ли сте постигли следеће критеријуме зрелости: способност за вољење неког другог, а не само себ; способност
контролисања сопствених нагона и импулса; способност подношења
непријатности, бола и патње; поседовање зреле, а не инфантилне
савести, умерена агресивност без реакције беса или мржње, али
и без претеране бојажљивости, способност да будете независни.53
Образложите свој одговор.
Вежба преузета из: Jerković, I. (2006). Priručnik za vežbe iz razvojne psihologije (za učitelje,
nastavnike i vaspitače). Sombor: Pedagoški fakultet, Centar za izdavaču delatnost, str. 9.
53
Према: Jerotić, V. (2011). Čovek i njegov identitet. Beograd: Zadužbina Vladete Jerotića.
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• Образложите зашто је важно познавати различита значења зрелости
и какве су практичне импликације познавања зрелости појединца?*
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Спремност за учење
Вежба број 11. 2.
Предмет: Спремност или готовост за учење наставног или другог садржаја.
Циљ: Упознавање са значењем појма – спремност или готовост за учење,
значајем разумевања овог појма (нарочито приликом уписа деце у основну школу). Развијање сензитивности за тзв. релационо разумевање појма спремност.
Теоријски део: Спремност или готовост за учење представља спремност
индивидуе за усвајање задатог наставног или другог садржаја. Готовост за
учење подразумева физичку, интелектуалну, социјалну и емоционалну зрелост,
раније искуство и мотивацију за учење (Смиљанић, 1969). Под спремношћу
детета за школу и учење подразумева се и да је дете спремно да буде успешно
у тзв. типичном школском окружењу, да је зрело да размишља, учи и разуме
тзв. типичне школске садржаје који су дефинисани наставним програмом
(Tovilović i Baucel, 2007). Исти аутори постављају питање, не само спремности детета за полазак у школу већ и спремности школе за дете (дихотомно
питање: да ли је дете спремно за школу и да ли је школа спремна за дете)?
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Задаци:
• Присетите се своје спремности, тј. неспремности за школу и одговорите на следећа питања: Да ли сте ви били спремни за школу? Да ли
је школа била спремна за вас? Шта, по вашем мишљењу, представља
тзв. типично школско окружење и спремност за то окружење?
• Какво је ваше искуство из средње школе по питању спремности? Да
ли сте „спремни“ за студирање, да ли је факултет „спреман“ за вас?
Образложите свој одговор.
• Размислите и одговорите: шта недостаје за потпуну спремност за
студирање посматрану релационо – ваша спремност и „спремност
факултета“ за вас?
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Оптимално време за обучавање
Вежба број 11. 3.
Предмет: Значај оптималног времена за обучавање у развоју појединца.
Циљ: Упознавање са значењем појма оптимално време за обучавање
и могућностима да се „пропуштено време“ надокнади. Уочавање разлика
између појмова: оптимално време за учење, критични период за учење и
сензитивни период за учење.54
Теоријски део: Различите способности и вештине достижу свој максимум
у одређеном периоду. Такође, постоји период када је најоптималније да се
стиче знање и увежбава вештина. Код сваког детета и у оквиру различитих
способности и вештина постоји оптимално време за обучавање или време када
је дете зрело, када поседује извесна искуства (која чине основу за стицање
одређене вештине) и када је дете мотивисано за обучавање (Смиљанић, 1969).
Разумевање појма оптимално време за обучавање значајно је за праћење и
подстицање развоја код деце, као и креирање стимулативније средине.
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у пару*
Задаци:
• Одговорите на следећа питања: Шта сте пропустили током развоја
да научите што покушавате сада да надокнадите? Да ли вам и у којој
мери то полази за руком? Образложите свој одговор наводећи адекватне примере.
• Како бисте организовали рад са дететом које је пропустило оптимално
време за обучавање?*
• Размислите и наведите како бисте средину у којој живите могли да учините стимулативнијом за развој и даље напредовање (нарочито обратите
пажњу на значај стимулативне средине за ваше најмлађе суграђане).*
У психолошкој литератури се под оптималним временом за учење подразумева период
током кога је најбоље отпочети учење, вежбање, обуку и слично. Критични период за
учење је период који, ако се пропусти, оставља трајне негативне последице по учење
дате активности. Док се под сензитивним периодом за учење подразумева период када је
организам посебно осетљив (рањив или вулнерабилан) за деловање негативних утицаја
из спољашње средине.
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Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Убрзани развој
Вежба број 11. 4.
Предмет: Убрзани развој – аксцелерација,55 аргументи за и против убрзаног развоја.
Циљ: Стицање основних знања о убрзаном развоју и могућностима да
развој појединца буде убрзан. Развијање сензитивности: за и против убрзаног развоја.
Теоријски део: Убрзани развој или аксцелерација је повећање брзине којом
појединац пролази кроз развојне стадијуме, као и достизање неког нивоа развоја
пре него што је очекивано (Jerković i Zotović, 2017), али и начин школовања
(тзв. школска аксцелерација)56 којим се омогућава даровитој деци да брже
напредују кроз школски систем и формалне нивое школовања. Емпиријски
подаци показују да, када је у питању развој савремених генерација, постоји
евидентно убрзање развоја (Jerković i Zotović, 2017).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: рад у групи,** самостално
Задаци:
• Поред постојећих аргумената за и против убрзаног равоја које наводи
Кларицио (Нешић и Радомировић, 2000)57 наведите сопствене аргументе
за и против убрзаног школовања, специјалних одељења и слично.
• Покушајте да осмислите програм који би подстицао и убрзавао развој
деце (с акцентом на то: како организовати рад са децом и на који начин
подстицати развој).**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
Аксцелерација се у психолошкој литератури користи и да означи један од начина
школовања даровите деце, подразумева убрзано школовање (тзв. прескакање разреда).
56
Важно је да даровита деца буду са својим „интелектуалним вршњацима“, али не мање
важно је да буду и са „емоционалним и социјалним вршњацима“.
57
Нешић, Б. и Радомировић, Г. (2000). Основе развојне психологије. Јагодина: Учитељски
факултет, стр. 48.
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Генетика и развој
Вежба број 12.
Предмет: Утицај гена на развој појединца.58
Циљ: Скретање пажње на утицај гена на развој појединца. Стицање основних знања о тешкоћама у развоју и понашању које су директна последица
утицаја гена. Подсећање на појам еугеника59 и могућностима њене злоупотребе.
Теоријски део: Генетика као наука добија све више на значају, проналазећи одговоре на питања која се тичу улоге урођених и стечених чинилаца у
обликовању понашања. Између социјалног конструктивизма (који занемарује улогу урођених чинилаца у обликовању понашања људи) и биолошког
детерминизма (који заговара становиште да су гени одговорни за све облике
понашања код људи) постоји у хуманистичким наукама сукоб означен као
контраверза урођено – стечено (Tucić i Matić, 2002). У литератури се наводе
три критеријума разликовања урођеног од стеченог у развоју: 1) рано јављање;
2) универзалност и 3) редослед у јављању60. Рано јављање, присутност код
свих припадника одређене врсте и непроменљивост фаза говори у прилог
урођености понашања (Jerković i Zotović, 2017) и обрнуто, касније јављање,
непостојање одређеног понашања код свих припадника врсте и променљивост
фаза говори у прилог стечености, тј. наученом облику понашања.
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: рад у пару
Задаци:
• Размислите и одговорите на следеће питање: Шта дете добија рођењем,
а шта сазревањем и учењем?
Више о утицају гена на развој у: Tucić, N. Matić, G. (2002). O genima i ljudima – elementi
genetike i evolucije. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju; Vasta, R., Haith, M., Miller, S. A.
(2005). Dječja psihologija. Moderna znanost. Jasrebarsko: Naklada Slap (poglavlje: Genetika:
biološki kontekst razvoja, str. 89–121).
59
Еугеника (грч. eu – добри, genos – гени) односи се на примену закона наслеђивања зарад
побољшања физичких и психичких карактеристика људи, и то кроз: негативну (спречавање
тзв. инфериорних људи да имају потомство) и позитивну еугенику (подстицање тзв. супериорних људи да имају што бројније потомство). Постоје бројне могућности злоупотребе
еугенике, како у прошлости (на пример: нацистичка еугеника) тако и данас (на пример:
дијагностиковање ради утврђивања пола детета).
60
Наведени критеријуми служе више као смерница, а не као датост коју треба строго следити.
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• Пронађите на интернету радове који повезују генетику и тешкоће у
развоју и урадите приказ бар три рада (научни чланак, оргинални научни рад, студије случаја). Предајте приказ истраживања.61
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Упутства за приказ истраживања у Прилозима: Прилог 3.

Психомоторни развој
Вежба број 13.
Предмет: Психомоторни развој као један од аспеката развоја појединца.
Циљ: Упознавање са значајем адекватног психомоторног развоја. Стицање знања о рефлексима новорођенчета, ширим и ужим законитостима
психофизичког развоја.
Теоријски део: У уџбеницима развојне психологије психомоторном развоју појединца поклања се посебна пажња. Међу најважнијим показатељима
адекватног психомоторног развоја наводе се рефлекси новорођенчета (рефлекс ходања, Мороов и Дарвинов рефлекс, рефлекс Бабинског итд.), који су
значајни јер пружају податке о стању мозга и нервног система (Vasta i sar.,
2005). С друге стране, законитости развоја (интермитентност, алтернативност,
константност развојног реда, цефалокаудални и проксимо-дистални правaц
развоја, тенденција елиминисања сувишног ангажовања мишића и енергије,
развој од општег ка појединачном) показују да се моторне вештине не развијају
случајним редоследом, већ према одређеним начелима (Vasta i sar., 2005).
Постоје и уже законитости психофизичког развоја и то: тзв. интерактивна
повезаност психичког и физичког развоја и функција,62 органска основа
психичког система (нервни систем, рецептори и ефектори), развојне фазе
у свим аспектима развоја, индивидуалне разлике у брзини и ритму развоја,
дете као активан чинилац свог развоја и односа у средини није подједнако
удаљено од одрасле особе у свим аспектима развоја.
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: рад у пару*, рад у групи**
Задаци:
• Пронађите на интернету снимак/снимке који показују испитивање рефлекса новорођенчета. Прокоментаришите зашто је важно испитивати
рефлексе и шта нам информација о рефлексима показује.*
• Пронађите на интернету снимак/снимке који показују најважније прекретнице у моторном развоју63 и прокоментаришите одгледано: шта сте
Психички и физички развој узајамно су повезани, што значи да напредак у развоју
психичких функција и понашања детета зависи од биолошке организације, тј. физичког
развоја и обрнуто (Brković, 2011).
63
Предложена адреса: https://www.youtube.com/watch?v=G5wWVNYLBVk
62
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запазили, шта можете да примените у раду са децом, колика је улога
одраслих у адекватном моторном развоју деце и слично.**
• Наведите адекватне примере за сваку од законитости психофизичког
развоја (укључите и шире законитости развоја).*
• Како бисте донекле стекли увид у беспомоћност новорођенчета, покушајте да замислите да лежите у кревету, да бисте, притом, желели
да устанете, прошетате, дохватите жељени предмет, нешто поједете,
попијете или кажете, али не можете. Како бисте се осећали, о чему
бисте размишљали и слично?
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Развој говора
Вежба број 14.
Предмет: Развој говора, значај познавања развоја говора, повезаност са
интелектуалним развојем.64
Циљ: Упознавање са основама развоја говора, прелингвистичком и лингвистичком фазом развоја говора, дефектима у говору и поремећајима говора.
Теоријски део: Говорно-језички развој је сложен аспект развоја, повезан
са развојем у целини (пре свега са интелектуалним развојем детета), који теоретичари покушавају да објасне кроз различите теорије (Скинерова теорија
поткрепљења, Бандурино учење по моделу, моделовање и проширивање исказа,
теорија Чомског).65 Поменуте теорије не наводе веома важан чинилац у развоју
говора код деце, а то је њихова активност и креативност (Jerković i Zotović,
2017). У развоју говора постоје две фазе и то: предговорна или прелингвистичка фаза и говорна или лингвистичка фаза (Herlok, 1971). Предговорна или
прелингвистичка фаза траје до појаве прве речи и обухвата: плач, експлозивне
гласове, гукање и гестове (тј. подфазу вокализације и брбљања). Лингвистичка
фаза почиње појавом прве речи66 која се јавља између 11. и 14. месеца. Развој
говора посматра се и кроз развој семантике и граматике. Развој семантике је
процес усвајања речи и њиховог значења, док је развој граматике усвајање
правила, структурисања и организовања језика (Jerković i Zotović, 2017).
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у пару,* рад у групи**

Више о развоју говора у радовима америчког лингвисте Ноама Чомског (Noam Chomsky)
и у: Ignjatović-Savić, N. (Pr.) (1997). Razvoj govora kod deteta. Beograd: Zavod za udžbenike
i nastavna sredstva.
65
Више о поменутим теоријама развоја говора у: Jerković, I., Zotović, M. (2017). Razvojna
psihologija, drugo, dopunjeno i izmenjeno izdanje. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju,
str. 217–220.
66
Прва реч има своје карактеристике и то: има значење, није ни именица нити било која
друга реч и обично означава неко емоционално стање, жељу, потребу, тежњу... (Smiljanić,
1999). Најчешће се прве речи односе на значајне особе из дечјег окружења (мама, тата),
на предмете који се крећу (кола, лопта), познате радње (па-па, још) или на њихове исходе
(прљаво, вруће) (Berk, 2008).
64

61

Задаци:
• Покушајте да разумете и објасните суштину Сапир-Ворфове тезе: начин
на који гледамо свет, начин на који обрађујемо и разумемо стварност,
готово је у потпуности одређен језиком којим говоримо.
• Погледајте на интернету следеће снимке: https://www.youtube.com/
watch?v=7DPhIQh91Mw https://www.youtube.com/watch?v=pZSjm0drIGM
и прокоментаришите одгледано. Посебну пажњу обратите на улогу
одраслих особа у развоју говора код деце.
• Разговорајте са логопедом како бисте се упознали са најчешћим говорно-језичким поремећајима и грешкама, с посебним акцентом на сарадњу
психолога и логопеда, тј. код којих поремећаја комуникације67 у раном
детињству психолог консултује логопеда и обрнуто.**
• Пронађите на интернету основне информације о муцању и одговорите
на следећа питања: Шта ради психолог када је у питању муцање? Када
и како интервенисати код детета које муца или замуцкује? Покушајте
да пронађете конкретне препоруке за рад.*
• Затим покушајте на исти начин да одговорите и на следећа питања,
проналазећи на интернету конкретне препоруке за рад: Када и како
интервенисати код детета са селективним мутизмом?68 Како препознати
развојну дисфазију69 и неке од тешкоћа у развоју говора?*
• Напишите есеј: Начини подстицања говорног развоја код деце.**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Више у: Глумбић, Н. (2017). Поремећаји комуникације у раном детињству. У: Р. Богдановић и Н. Радловић (ур.), Зборник предавања: XX семинар (3–6). Београд: Педијатријска
школа Србије.
68
Селективни мутизам је анксиозни поремећај код деце у предшколском и раном школском узрасту. Манифестује се као немогућност говора у одређеним ситуацијама (у школи,
вртићу...) и у присуству одређених особа (васпитача, учитеља, непознатих особа...).
69
Развојна дисфазија је развојни језички поремећај, који обухвата поремећај способности
разумевања, структурисања и изражавања језичке мисли
67
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Интелектуални развој
Вежба број 15.
Предмет: Одређења интелигенције,70 интелектуални развој, тешкоће у
интелектуалном развоју.
Циљ: Подсећање на одређења интелигенције, различите дефиниције, тешкоће у интелектуалном развоју. Проширење знања о утицају срединских и
наследних фактора на интелектуални развој и дилеме које прате њено мерење.71
Теоријски део: Када је у питању одређење интелигенције,72 увидом у психолошку литературу стиче се утисак да нема јединствене дефиниције нити
теорије. Бројне дефиниције групишу се у три групе (Matejić Đuričić i Stojković,
2011) и то: адаптивне или билошке (способност адаптирања на услове средине), педагошке (способност брзог и лаког учења) и психолошке (способност
мишљења, решавања проблема, уочавања односа између елемената, разликовања битног од небитног). Почевши од А. Бинеа73 па надаље, мерење интелигенције, проблеми и етичке дилеме, као и утврђивање фактора који утичу на
развој интелигенције, заокупљају пажњу многих теоретичара и истраживача.
Развојну психологију нарочито интересују прве манифестације (први знаци
или „буђења“) интелигенције, које се, по Бинеу, огледају у праћењу погледом
предмета који се крећу, а по Пијажеу у појави одређене намере (интенционалнoсти) и разликовању средства од циља (Нешић и Радомировић, 2000).
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у групи**
Задаци:
• Након што реализатор вежбе напише на табли појам – интелигенција,
ваш задатак је да изговорите прву асоцијацију на задати појам, која се
Реч интелигенција потиче од латинских речи: intel – међу и legare – увиђати, што значи
увиђати међувезе између ствари и појава.
71
Више у: Tovilović, S. i Baucel, A. (2007). Prosečna zrelosti za školu. Centar za primenjenu
psihologiju, Beograd.
72
Интелигенција се најчешће одређује као глобална способност појединца која омогућава
да деловање буде сврсисходно, мисли и поступци рационални, а односи са околином
успешни и адекватни.
73
Психолог А. Бине, заједно са лекаром Симоном 1905. конструише први тест за мерење
интелигенције, познат под називом Бине-Симонова скала, која се уз одређене модификације и данас користи.
70
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записује на табли. На крају вежбе све написане речи ишчитајте и донесите закључак о задатом појму, кроз указивање на ширину и бројна
значења појма интелигенција.
Образложите зашто сматрате неку особу из вашег окружења интелигентном и обрнуто (набројте неке индикаторе интелигенције). У којим
ситуацијама и зашто се ослањате на њу, тј. њега?
Одговорите на следећа питања: Које су то ситуације у којима се ослањате искључиво на своје интелектуалне капацитете?
Образложите своје мишљење: Да ли је интелигенција једна способност или више независних способности? Може ли интелигенција да
се развија или је наследно дата способност? Како средински фактори
делују на когнитивне способности?
Имајућу у виду да Терстон74 сматра да постоји седам основних, независних примарних способности: W фактор речитости (вербална
флуентност); V фактор (способност разумевања вербално формулисаног); N (нумерички) фактор; S (просторни) фактор; М фактор (фактор
меморије); P (перцептивни) фактор и R фактор (фактор резоновања)
размислите који је фактор интелигенције најизраженији код вас и у
којим ситуацијама је најизраженији?
Шта се подразумева под емоционалном, а шта под социјалном интелигенцијом? (проширите своје знање и постојеће информације о
поменутим врстама интелигенције користећи изворе на интернету).
Размислите о етичким дилемама које испитивање интелигенције са
собом носи и поделите своје мишљење са осталима у групи.
Покушајте да наведете неке од злоупотреба тестова интелигенције
и њихове последице по појединца, породицу, групу којој појединац
припада, друштво у целини.**
Пронађите на интернету или у постојећим уџбеницима класификацију
интелектулане развијености, с посебним акцентом на категорије које
указују на недовољну интелектуалну (менталну) развијеност и тешкоће
у интелектуалном развоју.**

Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Више о Терстоновом схватању интелигенције у уџбеницима педагошке психологије
аутора из земље и иностранства и у: Gardner, H., Kornhaber, L. M., Wake, K. W. (1999).
Psihologija inteligencije. Jastrebаrsko: Naklada Slap.
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Развој из угла Жана Пијажеа
Вежба број 16.
Предмет: Когнитивно-развојни приступ у развојној психологији или теорија интелектуалног (когнитивног) развоја Жана Пијажеа, базичне поставке,
најважнији појмови, основне импликације.
Циљ: Упознавање са теоријом интелектуалног развоја Жана Пијажеа.
Стицање основних вештина за практичну примену Пијажеове теорије75, кроз
праћење и организовање рада са децом.
Теоријски део: Швајцарско-француски психолог Ж. Пијаже имао је велики
утицај на проучавање дечјег развоја, а његова теоријска гледишта и данас
прихватају многи развојни психолози (Vasta i sar., 2005). У својој теорији интелектуалног развоја, Пијаже настоји да објасни развојне промене у когнитивним
структурама и функционисању интелигенције. Примењујући клиничку методу
(полуструктурисани интервју) Пијаже је испитивао дечје разумевање различитих појмова, кроз развојне ступњеве, стадијуме или периоде (сензомоторни
и предоперационални период, период конкретних и формалних операција), за
које је карактеристичан квалитативно различит начин функционисања, али и
константан и непроменљив редослед јављања.76 Најважнији појмови у овој
теорији су: адаптација, акомодација, асимилација, организација, конзервација,
серијација, еквилибрација итд. (Pijaže i Inhelder, 1996).
Mатеријал за рад и узраст испитаника: папир и оловка, Приручник за
вежбе из развојне психологије (Ivić i sar., 1989), вода, чаше, пластелин (тесто
или глина), деца предшколског и раног школског узраста
Простор за рад: учионица, простор у ком борави дете
Начин рада: самостално, рад у пару*
Задаци:
• Имајући у виду да асимилација значи „учинити сличним“, а акомодација
„учинити различитим“, наведите одговарајуће примере, позивајући се
на сопствено искуство.
Неке од критика Пијажеове теорије можете пронаћи у: Gardner, H., Kornhaber, L. M.,
Wake, K. W. (1999). Psihologija inteligencije. Jastrebarsko: Naklada Slap. st, 132; Jerković,
I. i Zotović, M. (2017).
76
Више о Пијажеовој теорији у: Vasta, R., Haith, M., Miller, S. A. (2005). Dječja psihologija.
Moderna znanost. Jasrebarsko: Naklada Slap, str. 253–299 и у уџбеницима развојне психологије бројних аутора у земљи и иностранству.
75
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• Покушајте да објасните шта значи Пијажеово схватање да „дете само
конструише знање о свету“.*
• Урадите вежбе из Пијажеове батерије тестова за испитивање предоперационалног мишљења.77 Нарочиту пажњу обратите на вежбе
конзервације количине материје и тежине.
• Урадите вежбу – Дечја слика света.78 Ова вежба је важна јер вас упознаје
са најважнијим карактеристикама предоперационалног мишљења код
деце (као што су: егоцентризам, анимизам, артифицијализам, магијски
каузалитет итд.).
• Уколико имате неопходне услове и испитанике за реализацију задатка
урадите и вежбу: Казати и Лезини скала или Испитивање сензомоторне
интелигенције код деце у најранијем узрасту.79
• Размислите о педагошким импликацијама Пијажеове теорије и наведите
бар три импликације.* Поделите своје мишљење са осталима у групи
и направите заједничку листу импликација.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Вежбу можете пронаћи у: Ivić, I., Ignjatović-Savić, N., Rosandić, R. (1989). Priručnik za
vežbe iz razvojne psihologije. Beograd: Savez društava psihologa Srbije. Deo – Lista zadataka
za samostalan rad, str. 71–80.
78
Вежбу можете пронаћи у: Ivić, I., Ignjatović-Savić, N., Rosandić, R. (1989). Priručnik za
vežbe iz razvojne psihologije. Beograd: Savez društava psihologa Srbije. Deo – Lista zadataka
za samostalan rad, str. 65–70.
79
Вежбу можете пронаћи у: Ivić, I., Ignjatović-Savić, N., Rosandić, R. (1989). Priručnik za
vežbe iz razvojne psihologije. Beograd: Savez društava psihologa Srbije. Deo – Lista zadataka
za samostalan rad, str. 35–52.
77
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Развој из угла Лава Виготског
Вежба број 17.
Предмет: Когнитивно-развојни приступ у развојној психологији или
културно-историјска (социокултурна) теорија развоја Л. Виготског,80 базичне
поставке, најважнији појмови, основне импликације теорије.
Циљ: Упознавање са културно-историјском теоријом развоја, основним
појмовима (интериоризација, зона наредног, блиског или проксималног развоја), фазама развоја појма, разликама између спонтаних и научних појмова.
Теоријски део: Суштина културно-историјске теорије је у схватању да се
промене током историје у психичком развоју морају тумачити и разумети
променом оруђа којима се служи људски ум, притом, пресудан утицај за
развој има, не само средина већ културно и историјско наслеђе (Vigotski,
1983). Наиме, Виготски је сматрао да је развој (ментални развој: мишљење,
језик и расуђивање) продукт културе којој појединац припада и да се способности развијају кроз социјалну интеракцију са другима (Vasta i sar., 2005).
Виготски је такође сматрао да се свака психичка функција, укључујући и
говор, прво јавља у интерперсоналном односу, а затим постаје унутрашња,
тј. индивидуализује се (Jerković i Zotović, 2017), отуда и схватање да се прво
јавља социјални, егоцентрични и на крају унутрашњи говор. Карактеристични појмови у овој теорији су: интериоризација или интернализација, зона
наредног, блиског или проксималног развоја,81 спонтани и научни појмови.
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у пару*
Задаци:
• Размислите шта сте све до сада интернализовали, тј. шта је део вашег
унутрашњег, а било је део спољашњег света?
• Покушајте да што верније забележите свој унутрашњи говор, тј. размишљање у себи о некој теми. Анализирајте написано и одговорите
Више о теорији Виготског у: Vasta, R., Haith, M., Miller, S. A. (2005). Dječja psihologija.
Moderna znanost. Jasrebarsko: Naklada Slap, str. 23–24; 37–39. и у уџбеницима развојне
психологије бројних аутора у земљи и иностранству.
81
Више у: Vasta, R., Haith, M., Miller, S. A. (2005). Dječja psihologija. Moderna znanost.
Jasrebarsko: Naklada Slap, str. 388–391.
80

67

•
•

•
•

•

•
•
•

на следећа питања: какав је ваш запис у погледу комуникативности,
граматичности, да ли је разумљив другима ваш унутрашњи говор, шта
недостаје да би био разумљив или разумљивији?82
Покушајте да испитате процес формирања појмова код деце или да
пронађете на интернету снимак који приказује поменути процес.
Уз помоћ психолога и васпитача из дечјег вртића посматрајте групу
деце различитог узраста и покушајте да уочите правилности у фазама
формирања правог појма – синкрете и комплексе (као и врсте комплекса:
асоцијативни, колекција, дифузни, ланчани, псеудопојам).83*
Дефинишите појам капитализам и појам дрво.84 Шта је лакше дефинисати? Образложите свој одговор, имајући у виду карактеристике
спонтаних и научних појмова.
Руководећи се претходним примером, наведите још неке спонтане (за
чије је усвајање довољно искуство, а не систематичност и свесност) и
научне појмове (које је лакше дефинисати јер су систематски и свесно
усвојени).
Имајући у виду да Виготски сматра да се промене у психичком развоју
у току историје тумаче и разумеју променом оруђа којима се служи
људски ум, размислите и наведите која су то оруђа када је ваше одрастање у питању?
Одредите свој ниво актуелног развоја (тзв. ЗАР), тј. своје тренутно знање
из Развојне психологије 1, а онда, уз помоћ наставника или сарадника,
одредите вашу зону наредног развоја (тзв. ЗНР).
Објасните разлике између спонтаног и реактивног учења и наведите
адекватне примере.
Размислите о педагошким импликацијама теорије Виготског и наведите
бар три импликације.* Поделите своје мишљење са осталима у групи
и направите заједничку листу импликација.

Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Вежба преузета из: Ivić, I., Ignjatović-Savić, N., Rosandić, R. (1989). Priručnik za vežbe
iz razvojne psihologije. Beograd: Savez društava psihologa Srbije. Deo – Lista zadataka za
samostalan rad, str. 31
83
Више о врстама комплекса у: Ivić, I., Ignjatović-Savić, N., Rosandić, R. (1989). Priručnik
za vežbe iz razvojne psihologije. Beograd: Savez društava psihologa Srbije, str. 89–92; Vigotski,
L. (1983). Mišljenje i govor. Beograd: Nolit.
84
Вежба преузета из: Jerković, I. i Zotović, M. (2017). Razvojna psihologija, drugo, dopunjeno
i izmenjeno izdanje. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, str. 63.
82

68

Сличности и разлике
у теоријама Пијажеа и Виготског
Вежба број 18.
Предмет: Пијажеова теорија когнитивног развоја, Културно-историјска
теорија Виготског.
Циљ: Синтеза знања из Пијажеове теорије интелектуалног развоја и културно- историјске теорије Виготског. Анализа основних биографских података
научника и специфичности услова у којима су стварали, ради разумевања ширег
контекста настанка ових теорија. Евалуација или вредновање наведених теорија.
Теоријски део: Пијажеова теорија когнитивног развоја и културно-историјска теорија Виготског две су кључне теорије које објашњавају развој
детета. Важне су и због својих педагошких и практичних импликација, али
и чињенице да су њихове идеје и данас актуелне, да се експериментално
проверавају и проучавају, а неретко и критикују.85 Међу поменутим ауторима
постоје одређене сличности, али и кључне разлике (Vasta i sar., 2005). Важне
разлике у Пијажеовој теорији интелектуалног развоја и културно-историјској
теорији Виготског тичу се односа учења и развоја. Наиме, Пијаже је сматрао да
развој претходи учењу (тј. учење „каска“ за развојем), за разлику од Виготског
који је истицао супротно – учење претходи развоју (тј.учење „вуче“ развој).
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: рад у групи,** самостално
Задаци:
• Пронађите на интернету основне биографске податке о Жану Пијажеу
и Лаву Виготском, трагајући за одговорима на следећа питања: Шта је
суштински другачије на „њиховом животном путу“? Да ли је и у којој
мери специфичност ширег окружења утицала на настанак поменутих
теорија?**
• Покушајте да на основу почетних информација о когнитивним теоријама
развоја, као и подацима које можете пронаћи на интернету, напишете
основне сличности и разлике између Пијажеове теорије интелектуалног
развоја и културно-историјске теорије Виготског.**
• Пронађите на интернету основне критике Пијажеове теорије интелектуалног развоја и културно-историјске теорије Виготског.**
Једну од критика теорије Виготског можете пронаћи у: Mirić, J. (2003). Alomorfni razvoj
– Vrhovna postavka teorije Vigotskog. Psihologija, Vol. 36 (4), 437–450.
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• Одговорите на питање: која од наведених когнитивних теорија развоја
вам је прихватљивија, разумљивија, применљивија? Образложите свој
одговор.
• Објасните шта би на вашем примеру значила Пијажеова реченица:
Дете је активан учесник у свом развоју.86
• Објасните шта би на вашем примеру значила реченица Виготског:
Смислена реч је микрокосмос човекове свести.87
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Pijaže, Ž. i Inhelder, B. (1996). Intelektualni razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva.
87
Vigotski, L. (1983). Mišljenje i govor. Beograd: Nolit.
86
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Пренатална психологија
Вежба број 19.
Предмет: Пренатална психологија, пренатални развој88 – улога и значај
у целокупном развоју појединца.
Циљ: Упознавање са значајем пренаталног развоја, као и чињеницом да
психички развој почиње пре рођења.
Теоријски део: Нова сазнања, резултати истраживања и развој пренаталне
дијагностике довели су до тога да пренатални период развоја постаје предмет
све већег интересовања, не само медицинских наука већ и психологије. У
психолошкој литератури често је навођен Спелтов експеримент спроведен на
узорку трудница. Резултати експеримента показали су да постоји могућност
учења и у пренаталном периоду (тачније, могућност условљавања фетуса) и
да психички развој детета почиње у утроби мајке (Smiljanić, 1999).
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Задаци:
• Одговорите на следећа питања: Шта знате о пренаталном периоду
развоја? Шта мислите, зашто је пренатална психологија део развојне
психологије? Ко од познатих античких филозофа говори о „усељавању
душе у тело“?
• Поставите својим родитељима или старатељима питања која ће вам
помоћи да разумете боље пренатални период вашег развоја. Почните
од питања: да ли је трудноћа била жељена, да ли су оба родитеља то
желела, које су околности биле у периоду вашег пренаталног развоја, о чему су размишљали ваши родитељи, с којим страховима су
се суочавали, каква су им била очекивања и слично? Да ли је било
компликација током трудноће? Покушајте да добијете информацију и
о осталим догађајима из уже и шире породице или окружења који су
могли утицати на ваш пренатални развој. Да ли је мама водила рачуна
о исхрани, да ли је конзумирала алкохол, цигарете?
Више у: Vasta, R., Haith, M., Miller, S. A. (2005). Dječja psihologija. Moderna znanost.
Jasrebarsko: Naklada Slap, str. 122–160; Berk, L. E. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja.
Jasrebarsko: Naklada Slap, str. 75–91.
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• Која је ваша сиблинг позиција или које сте дете по редоследу рођења
својим родитељима? И шта за ваш развој значи или је значила ваша
сиблинг позиција?
• Размислите о развојном циклусу своје породице – у ком развојном периоду су били родитељи када сте се родили, какве су биле материјалне
и стамбене прилике, колико је деце било у породици и слични подаци
који ће вам помоћи да разумете шири контекст вашег пренаталног развоја и указати вам на бројне факторе који су директно или индиректно
утицали на вас.
• Размислите о развојним задацима родитеља, а који се тичу прихватања
промена које трудноћа са собом носи и постепено навикавање или
прихватање нове улоге – улоге родитеља.
• Пронађите и прочитајте текст Владете Јеротића – Пренатална психологија – мит или стварност.89 Након тога прокоментаришите прочитано,
уз навођење најинтересантнијих делова из текста.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Jerotić, V. (2011). Čovek i njegov identitet. Beograd: Zadužbina Vladete Jerotića.

Психологија детињства
Вежба број 20.
Предмет: Детињство, психолошке карактеристике детињства.
Циљ: Упознавање са психолошким карактеристикама детињства90 и значајем овог развојног периода за даљи развој и напредовање појединца.
Теоријски део: Детињство је значајан развојни период, кључан за развој
личности. Психоаналитичари, на челу са С. Фројдом, сматрају да се управо
у детињству, тј. у првим годинама живота детерминише целокупан каснији
развој појединца. У психолошкој литератури детињство се дели на: доба
одојчета и најраније детињство (обухвата прве две године живота), рано
детињство од 2. до 6. године живота и средње детињство од 6. до 11. године
(Berk, 2008). Подпериод раног детињства се у психолошкој литератури и
свакодневном говору назива предшколски период, а подпериод средњег детињства – млађи школски период. Сваки од наведених подпериода детињства
карактеришу одређене развојне специфичности и задаци, као и објашњења
развојних промена у оквиру бројних теорија.91
Материјал за рад и узраст: папир и оловка, дете од 1. до 10. године
Простор за рад: учионица, простор у ком борави дете
Начин рада: самостално, рад у пару*
Задаци:
• Након што реализатор вежбе напише на табли појам – детињство,
ваш задатак је да изговорите прву асоцијацију на задати појам, која
се записује на табли. На крају вежбе све написане речи се ишчитају и
доноси се закључак о задатом појму.
• Наведите три до пет речи које најбоље описују детињство.
• Одговорите на следећа питања: Шта карактерише детињство? Шта
је заједничко за детињство у целини, а шта је специфично за сва три
подпериода (најраније, рано и средње детињство) понаособ?*
О развоју опажања, памћења, мишљења, емоција, маште и воље у дечјем узрасту, као
и о развоју психе у: Vigotski, L. (1996а). Problemi opšte psihologije. U V. Davidova (Ur).
Sabrana dela, Tom II. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva: Vigotski. L. (1996b).
Problemi razvoja psihe. U A. Matjuškin (Ur.). Sabrana dela, Тom III. Beograd: Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva.
91
Психоаналитичка теорија С. Фројда, Пијажеова теорија интелектуалног развоја и културно-историјска теорија Виготског. Теорије моралног развоја: Ж. Пијажеа и Л. Колберга,
психосоцијална теорија Е. Ериксона – о којима ће бити више речи у другом делу Збирке
вежби из развојне психологије.
90
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• Присетите се свог детињства и покушајте да га „оживите чулно“. Наиме, наведите: укус, мирис, звук, додир, боју и слику вашег детињства
(затворите очи и покушајте да се присетите најранијег детињства).
• Посматрајте дете из свог непосредног окружења у слободној активности и наведите његове најважније карактеритике. Након тога предајте
кратак извештај.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Најраније детињство –
развојне специфичности
Вежба број 20. 1.
Предмет: Развојне специфичности најранијег детињства.92
Циљ: Синтеза досадашњих знања и стицање нових сазнања о најранијем детињству, с акцентом на развојне специфичности описане у теорији Ж. Пијажеа
и Л. Виготског.
Теоријски део: Под најранијим детињством се у психолошкој литератури
подразумева период који обухвата прве две године живота.93 Ово је период
обележен бројним развојним променама у физичком и моторном аспекту
развоја и темељ је говорних и социјалних компетенција, али и остваривања
првих блиских односа (Jerković i Zotović, 2017). Свака нова моторна вештина
омогућава деци да на другачији начин овладају својим телом и околином (Berk,
2008). Улога породице и адекватних односа са значајним фигурама (мајком
пре свих) у овом периоду развоја посебно је важна. Посматрано кроз призму
теорија, дете у најранијем детињству је у оралној и аналној фази развоја
(психоаналитичка теорија С. Фројда), у периоду сензомоторне интелигенције (Пијажеова теорија интелектуалног развоја), у стадијуму једноставних
когнитивних процеса и емоција (културно-историјска теорија Л. Виготског),
у стадијуму моралне хетерономије (Ж. Пијаже), на предконвенционалном
нивоу моралног развоја или у 1. стадијуму моралности (по Л. Колбергу) и у
фази поверења наспрам неповерења, тј. фази независности наспрам срама и
сумње (Ериксонова психосоцијална теорија).94
Материјал за рад и узраст испитаника: папир и оловка, дете у подпериоду
раног детињства или у предшколском периоду
Простор за рад: учионица, простор у ком борави дете чији се развој
анализира
Начин рада: самостално, рад у пару,* рад у групи**

Развојне специфичности у различитим аспектима развоја током најранијег детињства
описане су у бројним уџбеницима развојне психологије аутора у земљи и иностранству.
93
Период од рођења до две недеље живота назива се периодом новорођенчета, док се
период од две недеље по рођењу до 12 месеци назива периодом одојчета.
94
О теоријама моралног развоја и психосоцијалној теорији Е. Ериксона више у другом
делу Збирке вежби из развојне психологије.
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Задаци:
• Како бисте у три до пет речи описали најраније детињство? Наведите.
• Размислите: Ко је био за вас посебно важан у том периоду и зашто?
• Одговорите на следећа питања: Који су ризици у овом периоду? Део
којих система су деца у периоду раног детињства? Ко и шта је нарочито важно за нормалан раст и развој у периоду најранијег детињства?
• Питајте своје родитеље (старатеље) о току вашег раног детињства: Да
ли сте дојени и колико дуго? Ако нисте дојени – зашто нисте? Како је
текао ваш моторни развој, када сте проходали? Када сте изговорили
прву реч и која реч је то била? Какав је био сан, да ли сте имали проблема са апетитом и слично?95
• Посетите дечји вртић, тј. предшколску установу, напишите извештај
о посети са акцентом на начине рада и организовање активности са
децом у најранијем детињству, које су специфичности рада, услови
рада, играчке и игре које се организују итд.
• Предложите начине рада са децом у најранијем детињству, који би
били подстицајни по њихов развој.**
• Размислите шта би рекао Пијаже, а шта Виготски када је у питању
најраније детињство? Образложите свој одговор, руководећи се, притом,
развојним карактеристикама, подпериодима и фазама које припадају
најранијем детињству по мишљењу Пијажеа и Виготског.**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Питања која вам могу помоћи да прикупите што више релевантних информација о току
вашег раног детињства налазе се у Прилозима – Прилог 5.
95
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Развојни задаци у најранијем детињству
Вежба број 20. 1. 1.
Предмет: Најважнији развојни задаци у најранијем детињству.
Циљ: Синтетисање претходно наученог о специфичностима најранијег
детињства кроз развојне задатке. Оснаживање у предлагању интервентних
и корективних мера.
Теоријски део: Најважнији развојни задаци у раном детињству тичу се првих сепарација, као што су: прекид дојења и прва одвајања од мајке (Jerković
i Zotović, 2017). Важнo je да деца у најранијем детињству на задовољавајући
начин узимају храну и да се навикну на чистоћу (Манојловић и Младеновић,
2001). У подпериоду најранијег детињства одигравају се и најважније развојне
промене – проходавање и прва реч. У овом развојном периоду дете бива способно за разумевање и реаговање на емоције других, затим, поред основних
емоција појављују се и емоције самосвесности (стид, кривица, завист итд.),
почеци самоконтроле, саморегулације емоција и самоспознаје или доживљаја
себе (Berk, 2008). Виготски (1996c) је сматрао да је важан развојни задатак
у прве две године живота афилијација или успостављање првих, али веома
значајних емоционално-социјалних односа детета са одраслима који о њему
брину (родитељима пре свих).
Материјал за рад и узраст испитаника: папир и оловка, дете узраста од
рођења до 2 године живота
Простор за рад: учионица, простор у ком борави дете
Начин рада: самостално
Задаци:
• Присетите се детета у подпериоду најранијег детињства (из вашег ужег
или ширег окружења) и размислите које је развојне задатке испунило.
Има ли одступања, неизвршавања одређених развојних задатака? Прокоментаришите запажања и наведите конкретну подршку психолога у
њиховом остваривању.
• Размислите и образложите одговор на питање: Зашто је породица нарочито важна у најранијем детињству? И шта би за дете у прве две године
живота значила реченица: Породица може бити извор здравља и највеће
добробити за дете, али и извор болести, различитих тешкоћа и проблема?
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Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Рано детињство – развојне специфичности
Вежба број 20. 2.
Предмет: Развојне специфичности раног детињства или предшколског
периода развоја.
Циљ: Синтеза досадашњих и стицање нових сазнања о специфичностима
средњег детињства, с акцентом на развојне специфичности описане у теоријама Ж. Пијажеа и Л. Виготског.
Теоријски део: Рано детињство или предшколски период развоја обухвата
период од 2. до 6. године живота (Berk, 2008). Развојне промене започете у
претходном подпериоду развоја настављају да се усложњавају, доприносећи
и квалитативно и квантитативно општем расту и развоју детета. Посматарно
кроз призму теорија, дете се у раном детињству налази у фалусној фази развоја (психоаналитичка теорија С. Фројда), у предоперационалном периоду
(Пијажеова теорија интелектуалног развоја), у стадијуму егоцентризма96
(културно-историјска теорија Л. Виготског), у стадијуму моралне хетерономије (Ж. Пијаже), на предконвенционалном нивоу моралног развоја или
у 2. стадијуму моралности (по Л. Колбергу) и у фази иницијативе наспрам
кривице (Ериксонова психосоцијална теорија).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица, простор у ком живите
Начин рада: самостално, рад у групи**
Задаци:
• Размислите и одговорите: како бисте у три до пет речи описали рано
детињство, као развојни подпериод детињства?
• Одговорите на следећа питања: Који су ризици у периоду раног детињства? Ко и шта је нарочито важно за нормалан раст и развој у периоду
раног детињства и зашто? Део којих система су деца у периоду раног
детињства? Присетите се свог одрастања у том периоду. Ко је осим ваших
родитеља и блиских људи из окружења обележио ваше одрастање? Ког
догађаја из периода раног детињства се сећате и зашто?**
• Питајте своје родитеље/старатеље: са колико сте година пошли у школу, какав је био став ваших родитеља по питању школе и школовања,
У стадијуму егоцентризма (од 3. до 7. године) по теорији Л. Виготског долази до повезивања спољашњег и унутрашњег говора, тј. говора наглас и говора за себе (Gutović, 2006).
96
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каква је била ваша припремљеност за полазак у школу? Нарочито се
распитајте о вашој интелектуалној, емоционалној и социјалној зрелости
за полазак у школу, као и о вашој мотивацији.
• Покушајте да се присетите како сте доживели полазак у школу? Опишите своје сећање, с акцентом на емоције.
• Размислите шта би рекао Пијаже, а шта Виготски када је у питању рано
детињство? Образложите одговор, руководећи се развојним карактеристикама, подпериодима и фазама које припадају раном детињству
по мишљењу Пијажеа и Виготског.**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Развојни задаци у раном детињству
Вежба број 20. 2. 2.
Предмет: Најважнији развојни задаци у раном детињству.
Циљ: Синтетисање претходно наученог о специфичностима раног детињства
и формулисање развојних задатка. Скретање пажње на значај остваривања
развојних задатака у раном детињству.
Теоријски део: Најважнији развојни задаци у раном детињству су: полазак
и адаптација на вртић,97 први захтеви за социјалном адаптацијом и усвајањем
првих групних норми (Jerković i Zotović, 2017), а затим и припрема за школу,
обавезе и задатке које почетак формалног образовања са собом носи. Важни
развојни задаци у раном детињству су и: преузимање све веће бриге о себи,
као и постепено повећавање способности усмеравања ка циљу (Манојловић и
Младеновић, 2001). Виготски (1996c) је сматрао да је важан развојни задатак
у раном детињству играње и игра.
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Задатак:
• Присетите се детета у подпериоду раног детињства (из вашег ужег или
ширег окружења) и размислите које је развојне задатке испунило. Има
ли одступања, неизвршавања одређених развојних задатака? Прокоментаришите запажања и наведите конкретну подршку психолога у
њиховом остваривању.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Више о адаптацији деце на вртић у: Mihić, I. (2016). Vrtić kao sigurna baza: adaptacija
dece nakon jaslenog uzrasta. Novi Sad: Filozofski fakultet – http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/
default/files/db/books/978-86-6065-315-6.pdf
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Средње детињство –
развојне специфичности
Вежба број 20. 3.
Предмет: Развојне специфичности средњег детињства или периода млађег
школског узраста.
Циљ: Синтеза досадашњих и стицање нових сазнања о специфичностима
средњег детињства.
Теоријски део: У подпериоду средњег детињства настављају се претходно
започете развојне промене. Дете се у свим аспектима развоја квалитативно
мења. Развојне специфичности средњег детињства описане су у бројним
теоријама. Дете се у средњем детињству налази у латентној фази развоја
(психоаналитичка теорија С. Фројда), у периоду конкретних операција (Пијажеова теорија интелектуалног развоја), стадијум оформљеног унутрашњег
говора (културно-историјска теорија Л. Виготског), у стадијуму моралне
хетерономије (Ж. Пијаже), на конвенционалном нивоу моралног развоја или
у 3. и 4. стадијуму моралности (по Л. Колбергу) и у фази усвајања аутономије
наспрам осећаја мање вредности (Ериксонова психосоцијална теорија).
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у групи**
Задаци:
• Опишите у три до пет речи (придеви, глаголи итд.) подпериод средњег
детињства.
• Одговорите на следећа питања: Ко и шта је важно за нормалан раст
и развој у периоду средњег детињства и зашто? Део којих система су
деца у периоду средњег детињства? Који су ризици по развој у периоду
средњег детињства?
• Присетите се свог одраставња у периоду средњег детињства. Ко је осим
ваших родитеља и блиских људи из окружења обележио ваше одрастање?
Ког догађаја из периода средњег детињства се сећате и зашто?
• Размислите: Шта би рекао Пијаже, а шта Виготски када је у питању
средње детињство? Образложите одговор, руководећи се развојним
карактеристикама, подпериодима и фазама које припадају средњем
детињству по мишљењу Пијажеа и Виготског.**
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Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Развојни задаци у средњем детињству
Вежба број 20. 3. 1.
Предмет: Најважнији развојни задаци у средњем детињству.
Циљ: Упознавање са најважнијим развојним задацима у средњем детињству, значај психолошке подршке у њиховом испуњавању.
Теоријски део: Најважнији развојни задаци у средњем детињству тичу се
адаптације на школску средину,98 остваривање адекватних односа са вршњацима
у групи и ауторитетима. Важна вештина која се у овом периоду усавршава
је контрола емоција или емоционална регулација (Jerković i Zotović, 2017),
која подразумева модификацију емоција зарад успешнијег функционисања
у групи. Развојни задатак у периоду средњег детињства по мишљењу Виготског је учење (Vigotski, 1996c). Психолози саветима и психоедукативним
радом могу да пруже значајну подршку деци, родитељима и осталим важним
особама у дечјем окружењу у подпериоду средњег детињства.
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: рад у групи
Задатак:
• Имајући у виду развојне специфичности средњег детињства и развојне
задатке карактеристичне за овај подпериод детињства, размислите и
наведите конкретну подршку психолога у њиховом остваривању.
• Размислите о улози вршњака у одрастању сваког детета, као и проблемима који могу да се јаве у вршњачким групама (на пример: различите
врсте насиља: физичко, психолошко, интернет насиље и слично), с
освртом на улогу психолога у њиховом ублажавању или елиминисању.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
Неке од савета за адаптирање деце на школску средину можете пронаћи у: Митровић, М.
(2000). Мама и тата полазе у школу – Приручник за родитеље будућих првака. Београд:
Креативни центар.
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Истраживања у развојној психологији
Вежба број 21.
Предмет: Истраживања у развојној психологији, значај истраживања,
организација и реализација истраживања.
Циљ: Упознавање са карактеристикама истраживања у развојној психологији. Промишљање о различитим темама које се могу истраживати у оквиру
развојне психологије.
Теоријски део: С обзиром на то да развој укључује промене у понашању
током времена, многа истраживања у развојној психологији управо су усмерена ка испитивању разлика у понашању деце различитог узраста (Vasta i
sar., 2005). Истраживања се спроводе различитим стратегијама и то: лонгитудиналном и трансверзалном,99 кружно секвенцијалном и микроразвојном
стратегијом. Кружно-секвенцијална стратегија подразумева комбинацију
лонгитудиналне и стратегије попречног пресека, док микроразвојна стратегија
има за циљ истраживање развојних промена у настајању, што поразумева да
се интензивно и у кратком временском периоду истражује понашање мањег
броја деце (Vasta i sar., 2005). Истраживачи који се баве развојем користе и
међукултурална (независна варијабла је култура којој дете припада, а зависна
предмет њиховог занимања) и компаративна истраживања (истраживања
се спроводе на животињама, како би се се прикупиле информације које су
значајне за разумевање развоја код људи и пронашле сличности у понашањима).100 Постоји и могућност организовања истраживања развоја у контексту
или истраживања тока живота (Vasta i sar., 2005),101 што подразумева испитивање како велики догађаји (лични или средински) утичу на појединца и
мењају животни ток.
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интеренту
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у групи**
О лонгитудиналној стратегији и трансверзалној стратегији или стратегији попречног
пресека више на стр. 88.
100
Компаративна истраживања омогућавају експериментално испитивање различитих
проблема на животињама, чије би испитивање на људима било неетично, више у: Vasta,
R., Haith, M., Miller, S. A. (2005). Dječja psihologija. Moderna znanost. Jasrebarsko: Naklada
Slap, str. 81–83.
101
Развој у контексту или истраживање тока живота је варијанта лонгитудиналног истраживања (истражује се на пример: утицај историјских догађаја на живот једне генерације,
улога прелазних раздобља и слично).
99

85

Задаци:
• Прикажите три до пет истраживања из развојне психологије по сопственом избору и предајте приказ истраживања.102
• Пронађите на интернету примере међукултуралних и компаративних
истраживања, као и истраживања развоја у контексту. Поделите пронађене податке и своје утиске са осталима у групи.**
• Покушајте да напишете нацрт истраживања (са неопходном структуром),103 за истраживање неког развојно-психолошког проблема.104 **
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Упутство за приказ истраживања у Прилозима: Прилог 3.
Неопходна структура нацрта наведена је у Прилозима: Прилог 4.
104
Уколико истраживање и реализујете, добијене резултате можете презентовати и на
неком од научно-стручних скупова у земљи и региону.
102
103
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Стратегије, методе и технике
у развојној психологији
Вежба број 22.
Предмет: Стратегије, методе и технике које се користе у развојној психологији.105
Циљ: Упознавање са стратегијама, методама и техникама које се користе
у развојној психологији. Разумевање значаја и примена у раду.
Теоријски део: Стратегије су различити правци у истраживању развоја
психичких појава, повезаних са узрастом, најчешће се користе у психологији
за испитивање промена које настају у психофизичком развоју. Стратегија
истраживања је шири појам од методе, јер се у оквиру једне стратегије може
користити више различитих метода (Gutović, 2006). Методе се одређују као
начини организовања објективног, систематског и ваљаног истраживања
психолошке стварности, док се под техникама у психологији (психолошким
техникама) подразумевају специјализовани поступци за системастко и објективно прикупљање различитих података, затим поступци за обраду и анализу
података (Trebješanin, 2001).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: рад у пару
Задатак:
• Размислите шта бисте желели да истражујете у оквиру развојне психологије. Затим одговорите на следећа питања: Које тешкоће прате
истраживања у развојној психологији? Које вас „препреке“ очекују у
организацији и реализацији истраживања? Када истражујете развој,
о чему морате да водите рачуна? Коју бисте стратегију применили,
коју методу и технику? Од чега би ваш одабир стратегије, метода и
техника зависио?**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
Више у: Fajgelj, S. (2010). Metode istraživanja ponašanja. – IV dopunjeno izdanje. Beograd:
Centar za primenjenu psihologiju.
105
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Стратегије истраживања
у развојној психологији
Вежба број 22. 1.
Предмет: Основне стратегије истраживања или приступи у истраживању
развојних промена: лонгитудинална и трансверзална стратегија (стратегија
попречног пресека).
Циљ: Стицање основних сазнања о основним стратегијама истраживања
у развојној психологији, најважнијим предностима и недостацима, могућностима примене.
Теоријски део: Две основне стратегије које се користе у развојној психологији106 су: лонгитудинална (испитује се једна мања група субјеката у дужем
временском периоду, испитивање се понавља више пута на истој групи испитаника) и стратегија попречног пресека (укључује се више група субјеката
различитог узраста и испитивање се врши само једном). Наведене стрaтегије
имају своје предности и недостатке, при чему су предности једне недостаци
друге (Smiljanić, 1999). Тако се као предност лонгитудиналне стратегије
често наводи: ангажовање мањег броја субјеката, могућност контролисања
варијабли, подробније испитивање природе индивидуалних разлика, могућност дубљег разумевања и упоређивања у односу на ранији ступањ, а као
недостаци: неекономичност, немогућност понављања испитивања, дужина
трајања, осипање узорка и утицај мерних инструмената.
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: рад у пару,* рад у групи**
Задаци:
• Осмислите шта бисте желели да истражујете, како би то истраживање
изгледало када би била примењена лонгитудинална стратегија истраживања, а како стрaтегија попречног пресека (уз навођење предности
и недостатака једне и друге стрaтегије).107 *
О осталим специфичним приступима у развојној психологији више у: Brković, А.
(2011). Razvojna psihologija. Čačak: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u
obrazovanju, str. 18–19.
107
Имајући у виду да као студенти друге године студија још увек не располажете довољним знањима из методологије, неопходна је додатна помоћ наставника и/или сарадника.
106
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• Пронађите на интернету примере истраживања реализоване лонгитудиналном и хоризонталном стратегијом.**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Методе у развојној психологији
Вежба број 22. 2.
Предмет: Најчешће методе које се користе у развојној психологији (пригодно и систематско посматрање, експеримент).
Циљ: Синтеза досадашњих знања о методама које се користе у развојној
психологији. Указивање на предности и недостатке метода, као и на њихов
значај у развојној психологији.
Теоријски део: Основни циљ посматрања (пригодног и систематског) је
објективан опис неке појаве, догађаја или процеса. Како би се тзв. научно
или систематско посматрање разликовало од обичног, простог или пригодног посматрања, мора се знати: 1) предмет посматрања, 2) циљ посматрања
и 3) метод и инструменти посматрања. Научно посматрање карактерише и
холистички приступ, као и потпуни опис појаве, догађаја или процеса у просторном и временском контексту. Важно је код системaтског посматрања и
да посматрани нису свесни присуства посматарача (Jerković, 2006). Постоје
различите врсте експеримената, које су значајне за развојну психологију
и то: лабораторијски експеримент, експеримент у природним условима и
експеримент са паралелним групама (Нешић и Радомировић, 2000). Основне
карактеристике експеримента су: понављање изазивања појаве, контрола
услова под којима се посматрана појава јавља, квантификација и мерење
испитиваних варијабли и, пре свега, систематско варирање услова у којима
се испитивана појава јавља.
Материјал за рад и узраст испитаника: папир и оловка, деца узраста од
6 до 10 година
Простор за рад: учионица, простор у ком борави или се налази дете
Начин рада: самостално, рад у пару,*рад у групи**
Задаци:
• Организујте пригодно (тзв. просто) посматрање, забележите утиске, затим
организујте систематско посматрање, тј. посматрајте одређену појаву
(на пример: децу док се играју на игралишту, децу у некој заједничкој
активности и слично). Имајте у виду да систематско посматрање мора
унапред да испуни одређене критеријуме, тј. морате дефининисати:
шта посматрате – предмет посматрања; зашто посматрате – циљ
посматрања; када и чиме посматрате – метод и инструменти посма-
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трања). Након посматрања напишите извештај и упоредите пригодно
и систематско посматрање (које су сличности и разлике, тј. предности
и мане).*
• Организујте посматрање поступком кратких временских узорака (на
пример: посматрајте каква је сарадња и који су најчешћи конфликти
деце у првом разреду) и поступком анализе ситуације (на пример:
пратите говор деце током школских и ваншколских активности).108
Предајте извештај.*
• Анализирајте бар један експеримент, по сопственом избору, чији опис
можете пронаћи у уџбеницима или на интернету. Предајте извештај.
• Организујте дебату на тему: Експеримент у развојној психологији: да
или не (с акцентом на етичке дилеме и недоумице, тј. шта може, а шта
не да се експериментално истражује).**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Поступак кратких временских узорака (посматрање се врши у серијама кратких временских узорака, са тачно утврђеним распоредом посматарња, којe омогућавају стицање
увида у одређено, најчешће социјално, понашање деце) и поступак анализе ситуације
(посматрају се промене у понашању које настају као последица мењања ситуације у којој
се деца налазе) варијанте су систематског посматрања (Gutović, 2006).
108
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Анализа садржаја
Вежба број 22. 2. 1.
Предмет: Анализа садржаја, значај употребе и врсте анализе.
Циљ: Упознавање са значајем употребе анализе садржаја у прикупљању
података, јединицама и предметима анализе, као и врстама анализе садржаја.
Теоријски део: Анализа садржаја се као научна метода прикупљања и анализе података заснива на кодирању текста, тј. порука (Fajgelj, 2010). Анализом
садржаја добијамо податке како о оном ко је творац (аутор) датог садржаја,
тако и о онима којима је порука путем датог садржаја намењена. Јединица
анализе садржаја је људски производ и може бити: реч (на пример: колико
често се појављује одређена реч у садржају који се анализира); слика, видео
или секвенаца која се понавља (на пример: колико се конкретна личност
појављује у одређеној ТВ емисији), мисаони садржаји који се понављају
у одређеном тексту који се анализира и слично. Постоје две врсте анализе
садржаја: квалитативна (анализатор настоји да уочи и открије смисао поруке
или информације коју садржај који се анализира преноси) и квантитативна
(анализатор настоји да пронађе у садржају који се анализира елементе који
се могу измерити, тј. квантификовати).
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интеренту
Простор за рад: учионица
Начин рада: рад у пару
Задатак:
• С обзиром на то да предмет анализе садржаја може бити разноврстан
(различита документа, званичне преписке, извештаји, дневници, фотографије, писма, текст у штампаним или електронским медијима,
радио и ТВ емисија, сајт, профили на друштвеним мрежама и слично109)
анализирајте садржај по сопственом избору, руководећи се неким
основним принципима анализе садржаја (а то су: систематичност,
постојање јединице анализе и садржаја). Урадите и квалитативну и
квантитативну анализу. Предајте извештај о урађеном.
Препорука је да приликом анализе садржаја водите рачуна да садржај буде примерен и
у директној или индиректној вези са темама које се обрађују у оквиру предмета Развојна
психологија 1 и Развојна психологија 2.
109
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Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Фокус група
Вежба број 22. 2. 2.
Предмет: Фокус група као метод: могућности примене.
Циљ: Упознавање са могућностима фокус групе, предностима и значају
примене у развојној психологији.
Теоријски део: Фокус група је начин прикупљања података у квалитативним истраживањима и подразумева дискутовање на одређену тему, са малим
бројем изабраних учесника (обично од 8 до 12), уз неопходног модератора
који дискусију усмерава. Важно је да модератор не утиче на исход разговора,
већ да обезбеди да се размотре све области задате теме и да ставови свих
учесника буду што је могуће јаснији. На овај начин прикупљају се подаци
о мишљењима, ставовима и осећањима испитаника. Фокус група је корисна
за прикупљање још увек недовољно испитаних појава, нових информација
и реакција на новине. Може бити значајна и за прикупљање информација
о томе како различите друштвене групе опажају свој статус или заједничке
тешкоће (Fajgelj, 2010).
Материјал за рад и узраст испитаника: папир и оловка, дикатфон – уређај
за снимање тона, деца, адолесценти, одрасла или стара лица
Простор за рад: простор у ком се реализује фокус група
Начин рада: рад у пару
Задатак:
• Осмислите и реализујте фокус групу (поштујући основна правила и
принципе рада)110 са различитим узрасним групама на тему коју сами
одаберете. Након обраде података, предајте извештај (предлог тема:
Актулени проблеми у адолесценцији, одраслом или старом добу и слично).
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
Више о плану и спровођењу интервјуа у фокус групама у: Fajgelj, S. (2010). Metode
istraživanja ponašanja. – IV dopunjeno izdanje. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju,
str. 392–397.
110
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Социометријски поступак
Вежба број 22. 2. 3.
Предмет: Социометријски поступак, могућности практичне примене,
начини обраде података.
Циљ: Упознавање са социометријским поступком и применом добијених
података (могућностима за бројне интервенције у групи и праћење ефеката
интервентних мера кроз ретестирање или поновљено тестирање). Обучавање
за прикупљање, обраду и имплементацију података.
Теоријски део: Социометријским поступком111 добијамо информације: о
структури групе и статусу појединца у групи, кроз испитивање спремности
чланова дате групе да једни друге бирају (или одбацују) у обављању заједничких активности.112 Примењује се најчешће у школским одељењима, али и
у свим осталим групама, у којима појединци неминовно обављају заједничке
активности. Добијени подаци обрађују се на три начина: социограмом (за
мање групе), социометријском матрицом (за веће групе) и социометријским
индексима (Smiljanić, 1999). Применом социометријске методе добијамо
социометријске категорије (усамљени; неизабрани; одбачени; апстиненти;
популарни; непопуларни; узајамно привлачење; узајамно одбијање; нереципрочни избори), индивидуалне (индекс социјалне привлачности и социјалне
одбачености, индекс + и – социјалне експанзивности) и групне индексе (индекс
групне кохезивности, групне тензије и групне интегрисаности).
Материјал за рад и узраст испитаника: папир и оловка, деца школског
узраста
Простор за рад: учионица, школско одељење (основна школа)
Начин рада: самостално, рад у групи**
Социометријски поступак примењује се у изучавању структуре групе, тј. постојећих
– реалних социјалних односа и у изучавању социјалне перцепције или опажених, тј.
претпостављених социјалних односа у групама до 30 испитаника, уз услов да су испитаници део групе бар 6 месеци. Творац овог поступка је Јаков Морено, а примена нарочито
значајна у школским одељењима за добијање података на основу којих психолог може
адекватно да интервенише.
112
Више о поступку прикупљања и начину обраде социометријских података у: SmiljanićČolovič, V. (1973). Sociometrija i ispitivanje socijalne percepcije. Beograd: Zavod za udžbenike
i nastavna sredstva, као и у уџбеницима из развојне психологије бројних аутора у земљи
и иностранству.
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Задаци:
• Одговорите на следећа питања: Кога бисте из ове групе студената (актуелне групе на предавањима и вежбама) изабрали да: заједно одете
на путовање, у биоскоп или пијацу, у куповину, на пусто острво итд.
Како бисте проверили вашу социјалну перцепцију, одговорите: ко би,
по истим критеријумима, изабрао вас? Написано упоредите са одговорима других студената.
• А сада размислите: Кога бисте изабрали као партнера у заједничком
решавању неког задатака (вежбе) из развојне психологије. Зашто?
(образложите избор). Ко би изабрао вас за исти задатак?
• Размислите о свом социјалном статусу током одрастања. Који критеријуми су и у ком периоду вашег живота били кључни, тачније, шта
се у вашем окружењу „рачунало“ као значајно за ваш социјални статус? Који критеријуми су вама били важни за избор најбољег друга и
другарице и како су се критеријуми мењали временом? (на пример:
најбољи друг/другарица је дете из комшилука или дете истог пола,
истих интересовања, најбољи ђак, физички најснажније или најлепше
дете итд.).
• Спроведите социометријско испитивање у одређеној групи,113 израчунајте све индексе, протумачите добијене податаке, препоручите
евентуалну интервенцију (тамо где је неопходно) и пратите ефекте
предузетих мера, понављајући испитивање након пар месеци.**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

113
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Предлог је да организујете социометријско испитивање у једном одељењу основне школе.

Технике у развојној психологији
Вежба број 22. 3.
Предмет: Технике које се често користе у развојној психологији.
Циљ: Упознавање са основним техникама у развојној психологији: упитником
и интервјуом, аутобиографским и биографским поступком, тестом/тестовима.
Теоријски део: У друштвеним наукама користе се бројне и различите технике мерења (Fajgelj, 2010). Свака од њих значајна је и корисна за добијање
одређених података и неопходних информација. Технике које се користе у
развојној психологији нису ништа другачије од оних које се користе у другим
гранама психологије. Њихова специфичност огледа се у томе што се користе
за проучавање развоја психичког живота појединаца различитог узраста.
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у пару*
Задаци:
• Поделите са осталима у групи ваша досадашња знања о техникама
истраживања.
• Одговорите на следећа питања: Каква су ваша досадашња искуства у
коришћењу техника? Шта сматрате највећом предношћу, а шта највећим
недостатком техника које се примењују у развојној психологији?
• Пронађите на интернету одређење појма тест, основне карактеристике
тестова, поделу тестова114 и одговорите на питање: Зашто је примена
тестова важна у развојној психологији?*
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Психолози имају на располагању бројне стандардизоване тестове (тестове општих и
специфичних способности, групне и индивидуалне тестове, тестове личности итд). Тестови су важне технике у развојној психологији и у психологији у целини, које се обрађују
детаљно у оквиру других предмета на студијском програму за психологију, тако да ћете
додатна и неопходна знања о тестовима стећи у наставку студирања.
114
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Упитник и интервју
Вежба број 22. 3. 1.
Предмет: Упитник и интервју, предности и недостаци.
Циљ: Подсећање на основне карактеристике упитника, питања у упитнику, тј. формама питања, грешкама које могу да се направе приликом
конструкције упитника. Упознавање са врстама интервјуа, предностима
и недостацима.
Теоријски део: Упитником и интревјуом прикупљају се различите врсте
података (чињенице о појединцу, мишљења, ставови, знања, понашања и
слично). Упитник је формализован и посредан начин прикупљања података, где се питања постављају писмено или усмено, а испитаник на њих
увек одговара писмено. Питања у упитнику могу имати различите форме
(најчешће су питања отвореног – без понуђених одговора и затвореног типа
– с понуђеним одговорима). Упитник је намењен, пре свега, испитивању
ставова и преференција у анкетним истраживањима, па се често назива и
анкетом (Fajgelj, 2010). Интервју је циљем усмерени разговор између испитивача и испитаника, који може имати различите облике (тј. структуру),
садржаје, али и циљеве (Gutović, 2006). Према структурисаности, интервју
може бити: структурисан (унапред припремљена питања), неструктурисан
(неприпремљена питања, тзв. слободан разговор) и полуструктурисан (само
оквирно припремљена питања). Наведене врсте интервјуа имају своје предности, али и недостатке.
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у групи**
Задаци:
• Обавите интервју са чланом уже или шире породице – у једној форми
интервју треба да буде структурисан, у другој неструктурисан (тему
и број питања бирате сами). Након обављених интервјуа напишите
извештај, с акцентом на разлике између поменутих врста интервјуа.
Извештај треба да садржи, између осталог, преглед предности и недостатака једне и друге врсте интервјуа.
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• Организујете у оквиру своје групе (на предавањима или на вежбама)
структурисани, полуструктурисани и неструктурисани интервју.115
Пратите вођење сва три интервјуа, упоредите их и прокоментаришите
предности и недостатке сваког од њих.**
• Саставите упитник на тему коју сами одаберете (препорука је да тема
буде „психолошкa“), водећи рачуна да у упитнику буду питања различитог типа, тј. форме. Након састављања упитника, испитајте једни
друге, ради провере јасности питања (свака група добија питања друге
групе).**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Тему сами бирате, с тим што је препорука да тема буде „психолошка“ и у складу са
темама које се обрађују у оквиру предмета Развојна психологија 1 и 2, на пример: развој
детета кроз раличите аспекте итд.
115
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Аутобиографски и биографски поступак
Вежба број 22. 3. 2.
Предмет: Аутобиографски и биографски поступци као начини прикупљања података.
Циљ: Упознавање са могућностима употребе аутобиографског и биографског поступка у прикупљању података о испитаницима. Указивање на неке
предности и недостатаке наведених поступака. Скретање пажње на значај
биографских студија за напредак развојне психологије и схватање развоја
(аутори студија: Тидеман, Дарвин, Бине, Пијаже и други).
Теорисјки део: Аутобиографски поступак подразумева бележење података
о самом себи (у целини или у деловима), и као такав важан је извор информација, али и грешака. Биографски поступак подразумева бележење података
о другима, на основу праћења одређених запажања или регистровања података. Биографски подаци класификују се: према врсти информација, извору
добијања и степену проверљивости података. Приликом професионалне
селекције (поред резултата тестова) биографски подаци могу бити значајни
критеријум одабира, јер садрже додатне изворе података о испитанику. Значај
примене биографских студија у развојној психологији је несумњив и огледа
се у систематском праћењу развоја деце. У психолошкој литератури наводи
се значај првих биографских студија деце и то: Тидеманове (1787. год.),
Дарвинове (1840. год.) Сигисмундове (1856. год.), Кусмаулове (1859. год.),
Прајерове (1882. год.) и других студија (Манојловић и Младеновић, 2001).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад и групи**
Задаци:
• Напишите кратку биографију (пар реченица) неке особе по сопственом
избору, служећи се основим правилима биографског поступка.
• Напишите кратку биографију (пар реченица) колегинице или колеге
који седи до вас. Размислите колико су подаци које сте добили релевантни и како их можете проверити?
• Напишите кратку аутобиографију (пар реченица) и, уколико желите,
прочитаје осталима у групи. Прокоментаришите шта сте сазнали о
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колегиници/колеги на основу наведених аутобиографских податка, а
што до сада нисте знали.
• Прокоментаришите предности и недостатке аутобиографског и биографског поступка. Посебно обратите пажњу на неке од недостатака
аутобиографског и биографског поступка који се најчећше наводе у
литератури: тешка проверљивост података, проблем објективности,
тачности, валидности и слично. Размислите о начинима њиховог евентуалног ублажавања или елиминисања.**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Дечја игра и играчке
Вежба број 23.
Предмет: Игра као васпитно, дијагностичко и терапеутско средство.
Циљ: Подсећање на значај и улогу игре као васпитног, дијагностичког
и терапеутског средства, с освртом на неке тешкоће и проблеме у њиховој
интерпретацији. Разумевање значаја игре116 и играчака117 за адекватан раст,
развој детета и организовање рада са децом.
Теоријски део: Игра је слободна, спонтана активност која је сама себи
циљ (Манојловић и Младеновић, 2001) и као таква нарочито је значајна за
развој деце. Игра и игровне активности су условљене дечјим општим развојем
(Gutović, 2006). Л. Виготски је сматрао да је игра примарни тип делатности
у предшколском узрасту, упоређујући улогу игре у психичком развоју деце
предшколског узраста са улогом учења у психичком развоју деце млађег
школског узраста.118 Постоје различите врсте игара и бројни критеријуми
њихове класификације, најчешће је у литератури наведена подела игара на:
функционалне, игре маште, рецепцијске и стваралачке игре, затим игре са
правилима, дидактичке игре, групне игре, игре имитације, усамљеничке,
упоредне и кооперативне игре итд. (Манојловић и Младеновић, 2001).
Mатеријал за рад и узраст испитаника: папир и оловка, приступ интернету, деца узраста од 1. до 10. године
Простор за рад: учионица, простор у коме борави дете
Начин рада: самостално, рад у групи**
Задаци:
• Одговорите на следеће питање: Које захтеве треба да испуни „добра
играчка“?**
• Одговорите на следећа питања: Која је ваша омиљена играчка из детињства? Имате ли је још увек? Да ли је ваша играчка испуњавала захтеве
добре играчке? На који аспекат вашег развоја је посебно утицала? Да ли
бисте допустили свом детету да се игра истом том играчком и зашто?
Више у: Eljkonjin, Lj. (1990). Psihologija dečje igre. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva.
117
Више у: Saton-Smit, B. (1989). Igračke i kultura. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva.
118
Из Поговора Д. Б. Ељкоњина за: Vigotski, L. (1996a). Problemi opšte psihologije. U: V.
Davidova (ur.). Sabrana dela, Tom II. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
116
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• Анализирајте једну од играчака неког детета из вашег ближег или даљег
окружења и упоредите је са вашом омиљеном играчком?
• Осврните се око себе и од материјала, предмета који су вам доступни направите себи играчку. Опишите како сте се осећали у процесу
стварања играчке, као и како се осећате сада када имате тзв. пригодну
играчку у рукама.
• Размислите: Чиме се руководе родитељи када купују играчке својој
деци? Да ли их купују за дете или за себе?
• Наведите по једну од игара из свог детињства, имајући у виду поделу
игара по врстама.
• Наведите по једну од игара из свог детињства које доприносе развоју:
комуникације и стваралаштва, интелигенције, моторног развоја, фине
моторике.
• Посматрајте децу у игри (у парку, школском дворишту, играоници итд),
с акцентом на врсту игре, поштовање/непоштовање правила игре, актере игре, понашања поједине деце у игри и слично. Предајте извештај.
• Објасните зашто је игра значајно васпитно, али и дијагностичко и
терапеутско средство.
• Напишите есеј на тему: Улога и значај игре за развој детета.**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

103

Дечји цртеж
Вежбе број 24.
Предмет: Цртеж као васпитно, дијагностичко и терапеутско средство.
Циљ: Анализирање значаја и улоге дечјег цртежа као васпитног, дијагностичког и терапеутског средства. Упознавање с начинима тумачења цртежа.
Скретање пажње на проблеме у интерпретацији и „замку“ патологизације,
али и значај дечјег цртежа за рад са децом у пракси.
Теоријски део: Дечји цртеж је jедан од основних начина изражавања детета
и важна помоћна техника при утврђивању ступња психичког развоја. Као
продукт дечје активности, цртеж је важан канал комуникације са дететом у свим
условима (Jerković i Zotović, 2017). Помоћу дечјег цртежа можемо да добијемо
информације о емоционалном и социјалном развоју, интелектуалној зрелости,119
о односу детета према околини, дечјем доживљају блиских људи (члановима
уже и шире породице, окружењу), дечјем ставу према свету итд. Пажљиво
анализирајући дечји цртеж можемо добити и податке о: дечјем таленту (на
пример: када квалитет и естетика цртежа превазилази узраст детета); немиру
и узнемирености детета (на пример: испрекидане и непотпуне линије), бесу
(на пример: дубок траг на папиру или пробушен папир); нестрпљивости (на
пример: недовршен цртеж) и слично.120 Значајно за рад психолога је тумачeње
цртежа на тему: Моја породица и Mој страх, јер се деца најбоље и најлакше
изражавају путем цртежа (оно што не умеју, не желе или не смеју да кажу,
изразе путем цртежа, употребом одређених боја, линија, распоредом фигура
на цртежу, карактеристичним предметима и слично).
Материјал за рад и узраст испитаника: папир, оловка, приступ интернету,
гумица, бојице различитих боја, дете од 2. до 10. године
Простор за рад: простор у комe дете борави (кућни услови, просторије
у предшколској или школској установи)
Начин рада: самостално, рад пару*, рад у групи**
Задаци:
• Образложите шта у пракси значи: Дечји цртеж је васпитно, дијагностичко и терапеутско средство? А шта значи препорука да се цртеж
Више у: Ignjatović, T., Vujanić. Lj., Radoš, K. (1997). Priručnik za Gudinaf – Haris test
crtanja ljudske figure. Beograd: Društvo psihologa Srbije – Centar za primenjenu psihologiju.
120
Примере дечјих цртежа, различитог узраста, можете пронаћи на интернету.
119
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користи као почетно и помоћно средство, које је неопходно комбиновати
и употпунити са осталим техникама? Објасните зашто је то важно.*
• Замолите дете из ближег или даљег окружења (члана породице, дете
из комшилука и слично) да нацрта цртеже на тему: 1. Моја породица121
и 2. Мој страх, а затим их интерпретирајте. Притом је важно да водите
рачуна о неким правилима интерпретације (као што су: општи емоционални тон цртежа, вођење рачуна о употребљеним бојама, распореду
фигура које се цртају и слично), као и одређеним „замкамa“, као што
су: патологизација и инсистирање на значењу свега што је нацртано.
• У складу са стадијумима развоја дечјег цртежа и временског раздобља
њиховог јављања (1. стадијум шкрабања – од 2. до 4. године; 2. прешематски стадијум – од 4. до 7. године; 3. шематски стадијум – од 7.
до 9 година, 4. стадијум почетног реализма од 9. до 12. година и 5.
псеудонатуралистички стадијум од 11. до 12. година па нагоре)122 анализирајте цртеже које су прикупили сви студенти у групи и одредите
ком ступњу развоја дечјег цртежа припада конкретан цртеж. Издвојите
„специфичне цртеже“ и образложите зашто их издвајате.
• Напишите есеј на тему: Дечји цртеж као израз психичког развоја.**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Више у: Stefanović, S. (1998). Psihodijagnostička upotrebljivost dečjeg crteža porodice. U:
Kondić, K. (ur.): Psihodinamska razvojna psihologija. Beograd: Plato.
121

Више о стадијумима развоја дечјег цртежа по Левенфелду у: Jerković, I., Zotović,
M. (2017). Razvojna psihologija, drugo, dopunjeno i izmenjeno izdanje. Beograd: Centar za
122

primenjenu psihologiju, str. 269–271.
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Други део

ВЕЖБЕ ИЗ РАЗВОЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ 2

Рано учење
Вежба број 1.
Предмет: Појам – рано учење, значај и улога раног учења.
Циљ: Упознавање са значајем раног учења за развој појединца.123
Теоријски део: Рано учење124 дефинише се узрастом на ком се одиграва
и односи се на учење у првим данима, недељама, месецима и годинама
живота. Неке карактеристике раног учења су: перманентност, иреверзибилност, трајност, делимична и тешка променљивост ефеката, неприметност
и спорост (Radonjić, 1985). Постоји критични125 или сензитивни период126
за рано учење, што значи да је учење најуспешније током тог периода, док
су ефекти каснијег учења (или учења након критичног или сензитивног
периода) мање трајни и успешни. Критични период за учење се одређује
као оптимални распон времена у коме мора доћи до међусобног утицаја
наследних структура и околине, тачније, то је период у ком мора доћи до
одговарајуће активности биолошких структура, под утицајем повољних
стимулуса из средине, уколико се то не деси, доћи ће до губљења или
значајног умањења биолошких основа или диспозиција за развој одређене
способности (Brković, 2011).
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално

Више у: Baucal, A. (ur.). Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji. Beograd:
Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. / UNICEF. 2012, доступно на адреси: https://
www.udruzenjepedijatara.rs/pdf/OPSTA/2_Standardi_za_razvoj_i_ucenje_dece_ranih_uzrasta_u_Srbiji.pdf
124
Утискивање је облик раног учења који има адаптивне функције: физичка заштита и
помоћ у исхрани (као услов за егзистенцију), механизам за идентификацију сопствене врсте
(као услов за касније адекватно социјално и сексуално понашање) (Stefanović Stanojević,
2008). Реакција праћења је урођена, али избор објеката који ће се пратити је научен у
првим данима живота. Након истека критичног периода, утискивање за тзв. билошки
објекат изостаје (пример: Спалдингов експеримент са пилићима).
125
Критични периоди, према етолозима, су ограничени временски периоди када је развој
одређеног понашања једино могућ и када се оно и најлакше учи.
126
Сензитивни периоди су временски периоди када се одређена понашања лакше и брже уче,
што не значи да и након тог периода није могуће учење, али је оно теже и свакако спорије.
123
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Задаци:
• Одгледајте филм Соба127 (енгл. – Room; 2015; режија: Lenny Abrahams,
сценарио: Emma Donoghue; глумци: Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean
Bridgers...).
• Напишите извештај након одгледаног филма, с акцентом на улогу
значајне одрасле особе и покушајима да се „надокнади“ пропуштено,
као и на различита реаговања особа из окружења.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

127
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Пронађите филм на интернету.

Рано искуство – лишавaње
Вежба број 1. 1.
Предмет: Утицај раног негативног искуства на развој, последице лишавања по развој и опште функционисање.
Циљ: Упознавање са значајем раног искуства за развој личности, последицама раног лишавања и одрастања у социјалној изолацији или у средини
која је социјално депривирана. Развијање сензитивности према деци која,
из различитих разлога, доживљавају негативно рано искуство или рано
лишавање.128
Теоријски део: Рано искуство значајно је за адекватан, како органски,
тако и ментални развој појединца, а последице раног негативног искуства
по ментално здравље и функционисање личности сложене.129 Значај раног
искуства истицали су многи научници, нарочито психоаналитичари (С. Фројд
је истицао да су догађаји и искуства у првим годинама пресудни за каснији
живот појединца, сматрaјући рано детињство формативним периодом). За
разумевање утицаја раног искуства на развој (животиња и људи) важно је поменути истраживања и радове, пре свих, К. Лоренца (на птицама), Х. Харлоуа
(на резус мајмунима), Р. Шпица (на хоспиталозованој деци130), Џ. Болбија
(испитује однос дете – мајка, развијајући теорију афективног везивања131),
али и случајеве тзв. дивље деце или деце која су, најчећше, под недовољно
јасним околностима одрастала у изолацији.132 Три групе истраживања баве
се испитивањем раног искуства на каснији развој и тичу се: студија раније
изоловане деце, студија на деци која су расла у неповољним условима и сту128
Неки до разлога су: психички проблеми родитеља, недостатак адекватне бриге и неге,
едукативна запуштеност и слично.
129
Сложеност последица раног негативног искуства по ментално здравље и функционисање
личности огледа се у немогућности елиминације наслеђа као узрока неадекватног развоја,
недоумице које се односе на различите ефекте „надокнаде или поравњања“, трајања негативног раног искуства и бројних других фактора.
130
Синдром хоспитализам односи се на низ негативних психофизичких последица афективног лишавања и поремећаја у развоју личности детета, изазваних прекидом објектног
односа са мајком због хоспитализације тј. дуготрајног одвајања.
131
Више о теорији афективног везивања у научним радовима и публикацијама проф. др
Татјане Стефановић Станојевић; затим у: Мирић, Ј. и Димитријевић, А. (ур.) (2006). Афективно везивање.Експериментални и клинички приступи. Београд: Центар за примењену
психологију; Половина, Н. (2007). Осећајно везивање: теорија, истраживања, пракса.
Београд: Институт за педагошка истраживања.
132
Примери: случај Амале и Камале и случај Џини у: Jerković, I. i Zotović, M. (2017).
Razvojna psihologija, drugo, dopunjeno i izmenjeno izdanje. Beograd: Centar za primenjenu
psihologiju, str. 155–156.
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дија које се баве анализом ефекта планираних акција за надокнаду заостајања
код деце са успореним развојем (Jerković i Zotović, 2017).
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету или снимљен филм
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Задаци:
• Прочитајте Коначна запажања о случају потпуне изолације или студију
о Ани и Изабели – аутор Кингзли Дејвис (Kinglsey Davis).133 Прокоментаришите прочитано, с акцентом на специфичности, сличности и
разлике приказаних случајева лишавања.
• Одгледајте филм Ничије дете134 (2014; режија и сценарио: Вук Ршумовић; глумци: Денис Мурић, Павле Чемерикић, Милош Тимотијевић...).
Напишите извештај након одгледаног филма, с акцентом на негативан
утицај раног учења – лишавања и аспекте развоја који су најугроженији,
као и могућностима и начинима „надокнаде“ пропуштеног.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Поглавље 3 из књиге Klark, A. M., Klark, A.D. (1987). Rano iskustvo. Beograd: Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva, str. 45–53.
134
Пронађите филм на интернету.
133
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Компензаторни програми – интервенције
Вежба број 1. 2.
Предмет: Улога и значај компензаторних програма и раних интервенција.
Циљ: Стицање основних знања о компензаторним прогрaмима, као и
о ефектима програма. Развијање сензитивности према деци чији је развој
угрожен депривираношћу средине у којој одрастају.135
Теоријски део: Компензаторни програми136 су систематски и планирани
програми, организовани од стране стручних лица, којима се настоје надокнадити утицаји раног негативног искуства на развој детета. У психолошкој
литератури наводе се различити ефекти, тј. дејства компензаторних програма,
па се тако каже да ефекте треба тумачити у контексту садржаја примењених
програма и тестова евалуације; затим да су ефекти бољи у оним доменима у
којима је степен почетног заостајања био мањи и да дуготрајни програми с
додатном стимулацијом имају боље ефекте од оних програма који су краткотрајнији и код којих изостаје додатна стимулација. Слагање постоји када
је у питању узраст када почиње компензаторни програм, прецизније, ефекти
су бољи уколико се што раније организује систематски и планирани програм
„поправљања“ утицаја раног негативног искуства на развој детета. Програми
који су увремењени, интензивни, дуготрајни и с широким спектром деловања
могу дати значајне и трајне резултате у превазилажењу неповољних утицаја
(Tovilović i Baucel, 2007).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у групи**
Задаци:
• Прокоментаришите Платоново мишљење (428–348. п. н. е.) да је први
корак најважнији. Затим, мишљење Џона Лока (1632–1704) да мали
или готово неосетни утисци из нашег раног детињства имају врло
важне и трајне последице.
• Прокоментаришите Џ. Вотсоново мишљење (1928) да је до три године
Деца која имају негативно рано искуство и којима недостаје адекватна рана стимулација су свуда око нас. Најчешће се ради о деци која су из тзв. маргинализованих група (на
пример: Роми, деца мигранти, изблеглице, деца из материјално угрожених породица....).
136
Компензација – надокнада, намирење, уравнотежавање (Крстић, 1988).
135
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•
•
•

•
•

већ постављен читав дететов емоционални план и мишљење, а затим
и мишљење С. Фројда (1949) да је психолошки посматрано дете отац
човека.
Прочитајте Крајње лишавање код близанаца – детаљно проучавање
случаја, аутор Јармила Колухова (Jarmila Koluchova).137 Прокоментаришите прочитано, с акцентом на ефекте компензаторних програма.
Одговорите на следећа питања: Шта могу, а шта не компензаторни
програми? Када су ефикаснији, а када њихов утицај има мали или
недовољан ефекат? Образложите одговор.**
Осмислите компензаторни програм за Тарзана и/или Моглија – дечака
из џунгле (водећи рачуна о основним принципима компензаторних
програма и аспектима развоја који су њиховим раним лишавањем
најугроженији).**
Погледајте снимак на следећој адреси:
https://www.youtube.com/watch?v=8fOJGmIdj0c и прокоментаришите
улогу и значај раних интервенција.
Осмислите за дете из вашег ближег или даљег окружења, које живи у
неповољним срединским условима, рану интервенцију, водећи рачуна о
реалним могућностима, тј. доступним организационим, материјалним,
људским ресурсима.**

Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Поглавље 3 из књиге Klark, A. M., Klark, A. D. (1987). Rano iskustvo. Beograd: Zavod za
udzbenike i nastavna sredstva, str. 45–53.
137
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Емоционални развој
Вежба број 2.
Предмет: Емоционални развој, улога и значај у целокупном развоју
појединца.
Циљ: Упознавање са емоционалним развојем и значајем емоционалног
развоја у општем функционисању сваког појединца. Скретање пажње на
карактеристике дечјих емоција.
Теоријски део: Емоција, као основни психички доживљај, представља специфично узбуђено стање организма које је изазвано емоционалним стимулусом
или ситуацијом, а манифестује се кроз субјективни/лични доживљај, физиолошке промене и промене у понашању особе (Trebješanin, 2001). Емоције се
деле на: примарне и секундарне, пријатне и непријатне, емоције слабог или
изузетно јаког интензитета (тзв. афекте) итд.138 Емоционали развој је значајан
аспект развоја, подразумева формирање и сазревање различитих позитивних
и негативних емоција (Gutović, 2006). Уско је повезан са социјалним развојем
(често се у литератури може пронаћи термин емоционално-социјални или
социо-емоционални развој), заснован на еволуционистичким принципима139 и
неопходан за опстанак појединца. Развој емоција је постепен140 и на почетку
живота се описује континуумом – пријатност и непријатност, тј. узбуђење и
смирење. Временом се емоције диференцирају, постајући све сложеније. На
развој емоција битно утиче средина, стимулација детета од стране родитеља
и најближе околине, тачније искуство које дете стиче повезујући емоције са
ситуацијама. Одрастањем дете социјализује своје емоције, тачније прилагођава своје изражавање емоција правилима (очекивањима и ставовима) која су
културолошки условљена (Vasta i sar., 2005). Дечје емоције имају одређене
карактеристике: оне су површинске по начину изражавања, краткотрајне
и пролазне, затим честе и нестабилне, али и снажне, интензивне, дубоке
(Smiljanić, 1999).
Постоје различити критеријуми поделе емоција и теорије којима се покушава објаснити њихова сложеност. Неке од њих су: Џејмс-Лангеова теорија, Кенон-Бардова теорија,
теорија активације итд.
139
Постоји урођена способност за емоционално реаговање: на пример резултати истраживања Ф. Гудинаф (испитивала је емоционално понашање глуве и слепе девојчице) показују
да су примарни облици испољавања емоција одређени наслеђем.
140
У уџбеницима развојне психологије, аутора у земљи и иностранству, приказан је развој
емоција током детињства, али и у различитим периодима и подпериодима целокупног
животног циклуса појединца, детаљно у: Berk, L. E. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja.
Jastrebarsko: Naklada Slap.
138
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Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Задаци:
• Размислите зашто је адекватан емоционални развој значајан у општем
функционисању сваког појединца? Образложите свој одговор.
• За тренутак се вратите у своје детињство и реците које емоције „боје“
ваше детињство?
• Одговорите на следећа питања: Да ли сте имали тзв. дозволу од стране
значајних особа из вашег окружења да изражавате своје емоције? Или
нисте? Покушајте да разумете како се дозвола или немање дозволе да
изражавате своја осећања одразила на ваш емоционални развој?
• Прокоментаришите шта на вашем примеру значи тзв. социјализација
емоција?
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Страхови код деце –
развојни и неразвојни страхови
Вежба број 2. 1.
Предмет: Развојни и неразвојни страхови, разликовање и разумевање.
Циљ: Упознање са основним карактеристикама страхова код деце, врстама страхова и неким од могућих интервенција у циљу елиминисања или
ублажавања емоције страха.
Теоријски део: Неизостaван део живота сваког појединца је емоција страха.
Почевши од најранијег детињства па надаље, кроз живот, суочавамо се са различитим страховима. Страхови се деле на три велике групе и то: урођени (од
губитка подлоге и јаког звука), развојни (нормални и очекивани за одређени
узраст) и неразвојни или стечени страхови (Zlotovic, 1989). Развојни страхови
су део емоционалног развоја, временом их дете „прерасте“ уз неопходну емоционалну стабилност и подршку породице. Примери развојних страхова су
страх од одвајања, страх од непознатих особа, али и страх од повреда, мрака,
чудовишта, затим страхови од природних појава, опасних животиња, смрти
и слично. Неразвојни страхови временом су стечени страхови, настали путем
учења (и то класичним условљавањем и учењем по моделу, где је модел најчешће родитељ), могу бити лично и социјално пожељни страхови, јер штите
дете од бројних опасности (висине, струје, воде и слично), али некада захтевају
и стручну интервенцију за превазилажење. У психолошкој литератури може се
пронаћи и објашњење за тзв. педагошке страхове или страхове које родитељи
намећу деци из тзв. педагошких разлога. Претње типа: ако ниси добар разболећу се, однеће те вештица и слично, затим претње лекарима, избацивањем
из куће и слично, дугорочно посматрано, имају лош ефекат по развој детета
(Kondić, 2000). Развојем и сазревањем дете стиче све више знања и искуства, па
се и страхови, тј. предмети страхова и њихово испољавање временом мењају.
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у групи**
Задаци:
• Присетите се сопствених страхова из детињства и одговорите на следећа
питања: Шта су тада ваши родитељи (старатељи) и остале значајне
особе из вашег окружења предузимале? Да ли су и колико њихове
интервенције биле ефикасне?
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• Разговaрајте са родитељима из вашег окружења о актуелним страховима
њихове деце и начинима њиховог превазилажења. Предајте извештај
о ефикасности начина који родитељи, са којима сте разговарали, примењују.
• Размислите и одговорите: Када страхови треба да забрину родитеље/
старатеље, а када су корисни итд.?
• Осмислите начин да дете превазиђе страх. Које савете бисте дали родитељима? Како бисте помогли детету?**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Дечје поимање смрти
Вежба број 2. 2.
Предмет: Поимање смрти и прихватање губитка на дечјем узрасту.
Циљ: Упознавање са поимањем смрти код деце и прихватањем губитка.
Скретање пажње на значај психолошке помоћи и подршке.
Теоријски део: Губитак је наизоставни део живота сваког појединца и
под губитком се најчешће подразумева смрт особе.141 Постоје различити
ставови према смрти142 и начини суочавања са смрћу, који су, поред личних
карактеристика појединца и специфичности ситуације, великом делом и
културолошки условљени (Berk, 2008). Поимање смрти и губитка је развојно
условљено и везано је за узраст детета, когнитивне капацитете за поимање
смрти, затим за развојно и средински условљене фазе и модалитете страха
(Kondić, 2000). Резултати различитих истраживања показали су да код деце
од 3 до 10 година постоје три стадијума када је у питању поимање смрти
и то: стадијум порицања смрти (од 3 до 5 година; смрт је привремена и
реверзибилна, не искључује живот), стадијум персонификације смрти
(од 5 до 9 година; смрт се може контролисати, иреверзибилна је, али не и
универзална) и стадијум реалистичког схватања смрти (од 9 до 10 година;
смрт као престанак телесних активности; она је универзална, природна и
дефинитивна) (Kondić, 2000).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у пару*
Задаци:
• Пристетите се сопствених губитака у периоду детињства и повежите
са узрастом када вам се губитак догодио, тј. са развојним нивоом и
могућношћу да схватите „шта се дешава“.
Појам губитака није смо везан за смрт. Губитак је и развод родитеља, губитак имовине,
пресељење, хронична болест или повреда, губитак улоге, положаја или статуса у друштву,
губитак кућног љубимца...
142
Више о разумевању и ставовима према смрти у: Berk, L. E. (2008). Psihologija cjeloživotnog
razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 622–627.
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• Покушајте да замислите реалну ситуацију у којој треба да пружите
психолошку помоћ и подршку детету које је доживело неки губитак.143
Опишите како бисте поступали, о чему бисте водили рачуна, како бисте
разговарали са дететом итд.*
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Конкретне препоруке можете пронаћи у: Винчестер, К. и Бејер, Р. (2005). Шта да радиш
ако ти се родитељи разведу – приручник намењен деци. Београд: Креативни центар; Бејер,
Р. и Винчестер, К. (2005). Како разговарати с децом о разводу – приручник за родитеље.
Београд: Креативни центар; Ромен, Т. (2006). Шта да радиш када умре неко кога волиш.
Београд: Креативни центар.
143
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Афективно везивање –
значај и начини испитивања
Вежба број 3.
Предмет: Афективно везивање: одређење, значај, начини испитивања,
импликације.
Циљ: Упознавање са одређењем и значајем афективне везаности, развојем
и начинима процене. Идентификовање сопствених образаца афективне везаности. Скретање пажње на импликације образаца афективне везаности у
различитим релацијама.
Теоријски део: Џ. Болби (Ј. Bowlby) уводи појам афективног везивања у
психологију, истичући да се ради о трајним афективним везама које деца
формирају са примарним фигурама одраслих који о њима брину. Афективна
везаност односи се на трајну психолошку повезаност између људских бића
(Bowlby, 1969) и представља примарну потребу, с еволутивним компонентама
(осигуравање преживљавања, физичка и психичка заштита, стварање осећаја
сигурности итд). Афективно везивање је емоционална веза једне јединке са
другом, однос особе према другима и према себи (Stefanović Stanojević, 2006),
који се манифестује кроз: тражење близине, безбедног уточишта и сигурне
базе и сепарациони протест при одвајању. Теорија афективног везивања је
теорија о пореклу и природи човекове осећајности (Stefanović Stanojević,
2005), а афективно везивање важан концепт данашњице, којим се објашњава
функционисање појединца током целокупног животног циклуса у различитим релацијама, као и емоционални односи у животу одрасле особе. Објекти
афективне везаности и начини испољавања мењају се временом и зависе
од развојне фазе појединца (родитељи, вршњаци, партнери, сопствена деца
итд.). Унутрашњи радни модели представљају интернализоване ране односе
привржености (Bowlby, 1969), стечени су у детињству и значајно детерминишу понашање појединца у различитим интеракцијама са другим особама
(Stefanović Stanojević, 2005). Поменути модели омогућавају предвиђање понашања појединца у односу на брачне партнере и сопствену децу (Stefanović
Stanojević, 2001), имају тенденцију да се репликују у односима са другим
одраслим особама и трансгенерацијски се преносе (Stefanović Stanojević, 2012).
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
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Задаци:
• Наведите три до пет придева,144како бисте описали ваше одрастање,
однос са родитељима (појединачно за оца и мајку) и другим значајним
особама из вашег окружења. Затим наведите три до пет придева који
описују ваш однос према породици у целини.
• Прочитајте приказе карактеристичних случајева који осликавају обрасце
афективне везаности145 и интеракција опсервираних током истраживања
(посете истраживача породици, тачније мајци и детету).146
• Попуните Упитник за процењивање породичне афективне везаности
(Brenan, Clark, Shaver, 1995, према: Стефановић Станојевић, 2011);
Упитник за процењивање Афективне везаности са вршњацима – блиским пријатељима (Armsden & Greenberg, 1987,147 према: Стефановић
Станојевић, 2011) и Упитник за процењивање партнерске афективне
везаности (Bartolomew & Horowitz, 1991, према: Стефановић Станојевић, 2011). Након тога, одредите своје доминантне обрасце афективне
везаности (према партнерима, породици, вршњацима, блиским пријатељима) следећи дата упутства. Када одредите своје доминантне обрасце
везаности прокоментаришите шта то значи за вас и ваше свакодневно
функционисање.
• Размислите и прокоментаришите следећу мисао И. Јалома:148 Деца која
су ускраћена за везу материнске љубави не успевају да развију базично
поверење неопоходно да би волелеа себе, затим веровала да ће их други
волети или волела што су жива. Као одрасли људи таква деца постају
отуђени, повлаче се у себе и често проводе живот у непријтељским
односима са другима људима.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Можете да користите и друге врсте речи, осим придева.
Stefanović Stanojević, T. (2011). Afektivna vezanost – razvoj, modaliteti i procena. Niš:
Filozofski fakultet, str. 211–216. afektivna-vezanost-cela-knjigapdf.pdf
146
Stefanović Stanojević, T. (2011). Afektivna vezanost – razvoj, modaliteti i procena. Niš:
Filozofski fakultet, str. 138–145. afektivna-vezanost-cela-knjigapdf.pdf
147
1 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpp.433/abstract-Revidirana verzija (B. Vukčević,
2010) Zbornik radova sa DPPa.
148
Више о И. Јалому и његовим делима на: www.yalom.com
144
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Социјални развој
Вежба број 4.
Предмет: Социјални развој, значај и улога, социјализација личности.
Циљ: Развијање сензитивности за промене у социјалном развоју које
настају у различитим периодима. Скретање пажње на значај социјалног
развоја у општем функционисању појединца. Идентификовање важнијих
карактеристика појединих животних фаза.
Теоријски део: Социјални развој је још један значајан аспект развоја
појединца. Односи се на учење одређених социјалних улога и социјализацију (Gutović, 2006), представља процес149 трансформације биолошког бића
у личност са одређеним карактеристикама и начином понашања (Нешић и
Радомировић, 2000), тј. процес током којег друштво обликује уверења, очекивања и понашања детета (Vasta i sar., 2005). У психолошкој литератури се
најчећше наводе теорије социјализације (С-Р теорије у којима се социјализација
објашњава стицањем спремности да се појединац у датој ситуацији понаша
на одређени начин и когнитивно-развојне теорије у којима се истиче значај
развоја и сазревања) и механизми који омогућавају социјализацију (учење,150
имитација и идентификација) (Нешић и Радомировић, 2000). Чиониоци који
утичу на социјални развој деле се у две групе и то унутрашњи и спољашњи
(захтеви ситуације, ограничења задатка и ограничења због притиска других)
(Jerković i Zotović, 2017). Социјални развој је развојни процес који пролази
кроз четири стадијума и то: асоцијални стадијум (од рођења до 3–4. године),
егоцентрични или пресоцијални стадијум (од 3–4. до 7–8. година), стадијум
истраживања социјалних проблема (од 7–8. до 13–14. године) и стадијум свесне
организације социјалних односа (од 13–14. године) (Jerković i Zotović, 2017).
Материјал за рад, узраст испитаника: папир и оловка, Приручник за
вежбе из Развојне психологије (Ivić i sar., 1989), деца узраста од 4 до 14
година
Простор за рад: учионица, простор у ком борави дете
Начин рада: самостално, рад у пару*
Више о процесу социјализације у: Ivić, I., Havelka, N. (ur.) (1990). Proces socijalizacije
kod dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
150
Више о учењу у: Radonjić, S. (1985). Psihologija učenja. Beograd: Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva.
149
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Задаци:
• Покушајте да „предвидите“ своју будућност за период који је пред
вама, користећи досадашња знања о развоју личности, лична искуства,
сазнања о одређеним наследним болестима, постојећем стилу и квалитету
живота, специфичностима уже и шире средине у којој живите и слично,151 притом обухватите различите аспекте ваше личности, почевши од
физичког здравља и изгледа (на пример: како ћу физички изгледати...),
имајући у виду дате временске оквире (за 10, 30 и 50 година).
• Сада одговорите на следећа питања: На прослави 10, 30 и 50 година
матуре – да ли и шта ће у вашем животу бити другачије од вршњака?
Како видите себе као психолога за 10, 20, 30 и 40 година?
• Напишите три до пет кључних речи које карактеришу сваку од наведених подпериода по психолошко-педагошкој периодизацији психофизичког развоја152: пренатални период153 (од зачећа до рођења, око
270 дана); период новорођенчета (прве две недеље од рођења); одојче
(од 2. недеље до 12 месеци), рано детињство (од 1. до 6–7. године),
средње детињство (од 6–7. до 10–11. године), позно детињство или
предадолесценција (од 11–12. до 13–14. године), рана адолесценција
(од 14–15. до 17–18. године), касна адолесценција (од 18–19. до 20–23.
године), рано зрело доба (од 24–25. до 30. године), средње зрело доба
(од 30. до 50. године), позно зрело доба (од 50. до 65. године), рана
старост (од 66. до 70. године), средња старост (од 71. до 80. године),
позна старост (од 81. до 110. године).
• Урадите вежбу: Социјални односи међу децом током заједничких
активности (узраст испитаника од 6 до 14 година).154 Након урађене
вежбе предајте извештај.*
• Урадите вежбу: Схватања правила игре (узраст испитаника од 4 до 13
година).155 Након урађене вежбе предајте извештај.156
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
Детаљније о вежби у: Stojaković, P. (2007). Psihologija za nastavnike. Banja Luka: Media
Centar, Prelom, str. 368–370.
152
Психолошко-педагошка периодизација психофизичког развоја доступна у: Нешић, Б.,
Радомировић, Г. (2000). Основе развојне психологије. Јагодина: Учитељски факултет, стр. 89.
153
Пренатални период се дели на три подприода и то: овум (од 0 до 14 дана), ембрион (од
2. до 10. недеље) и фетус (од 10. недеље до рођења).
154
Вежбу можете пронаћи у: Ivić, I., Ignjatović-Savić, N., Rosandić, R. (1989). Priručnik za
vežbe iz razvojne psihologije. Beograd: Savez društava psihologa Srbije, str. 106.
155
Вежбу можете пронаћи у: Ivić, I., Ignjatović-Savić, N., Rosandić, R. (1989). Priručnik za
vežbe iz razvojne psihologije. Beograd: Savez društava psihologa Srbije, str. 110.
156
Напомена: изаберите игру која одговара данашњим интересовањима деце.
151
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Морални развој
Вежба број 5.
Предмет: Морални развој, улога и значај у целокупном развоју појединца.
Циљ: Упознавање са значајем, специфичностима и сложеношћу моралног
развоја, морално васпитање деце и младих.157
Теоријски део: Морални развој један je од аспеката развоја, значајан за
разумевање функционисања појединца у одређеном друштву. Моралност
се сматра унутрашњом структуром која контролише, али и надзире понашање, чак и када спољашњи надзор није присутан (Jerković i Zotović, 2017).
Психолози проучавају психолошке процесе који су у основи моралности, тј.
баве се аспектима моралности: моралним просуђивањем (когнитивни део),
моралним емоцијама (афективни део) и моралним деловањем (бихевиорални,
конативни – вољни део), као и специфичностима моралног развоја.158 У психолошкој литератури могу се пронаћи супротна схватања када је у питању
развој моралности. Наиме, сматра се да моралност настаје под притиском
средине и процесом учења или је резултат сазревања и долази „изнутра“ (тзв.
природна условљеност или предодређеност). Постоје и схватања о развоју
моралности која помирују претходна два, истичући значај интеракције средине
и појединца, тј. његових унутрашњих структура и развојних способности.
Без обзира на различита схватања моралности и наглашавање другачијих
аспеката, сви су сагласни да се савест почиње обликовати у раном детињству
(Berk, 2008) и да је морални развој сложен и веома значајан за свакодневно
функционисање појединца.
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у групи**
Задаци:
• Запишите једну своју моралну мисао, а онда одговорите на следећа
питања: Која емоција се „крије“ иза те мисли; које понашање следи
након таквих мисли и емоција?
Више у: Миочиновић, Љ. (2004). Морални развој и морално васпитање. Београд: Институт за педагошка истраживања.
158
Морал је друштевена творевина, облик друштвене свести који представља скуп вредности, норми, идеала, обичаја и прописа, којима се одређује шта је добро и праведно, а
шта није (Trebješanin, 2001), а његови елементи су: мисли, осећања, емоције и понашање.
157
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• Како разумете појам правда? Да ли сте правични? Који су ваши критеријуми правичности? За кога из вашег окружења можете рећи да је
правичан и због чега? А за кога не и зашто?
• Наведите скорашњу ситуацију у којој сте поступили правично и обрнуто?
• Одгледајте филм Клопка159 (2007; режија: Срђан Голубовић; сценарио:
Ненад Теофиловић; глумци: Небојша Глоговац, Наташа Нинковић, Аница
Добра...) и/или филм Добар брак160 (A Good Marriage, 2014; сценарио:
Stephen King; директор: Peter Askin; глумци: Joan Allen, Anthony Lapaglia,
Stephen Lang). Прокоментаришите моралну дилему главних јунака.
• Покушајте да објасните везу културе и морала. Како и колико друштво
и наше окружење, услови одрастања и слично обликују морал?
• Пронађите на интернету значање појма – морално васпитање и начине
како се особа „морално васпитава“ (циљеве, задатке, принципе и садржаје
моралног васпитања).** Поделите информације са осталима у групи.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада, као и предлог сопствене обраде дате теме.
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Пронађите филм на интернету.
Пронађите филм на интернету.

Теорије моралног развоја
Вежба број 5. 1.
Предмет: Морални развој кроз теорије Ж. Пијажеа, Л. Колберга, Џ. Реста.
Циљ: Упознавање са теоријама моралног развоја. Скретање пажње на
практичне импликације теорија које се баве моралним развојем.
Теоријски део: Морални развој161 се у психологији објашњава кроз различите теорије. Поред психоаналитичке теорије (истиче се значај моралног
афекта, а занемарује сазнајни развој) и теорије социјалног учења (истиче
се значај моралног понашања, регулисан награђивањем и кажњавањем), за
развојну психологију су значајне когнитивно-развојне теорије Ж. Пијажеа и
Л. Колберга (морални развој је процес који карактерише низ квалитативно
различитих стадијума мишљења уз истицање когнитивнo-сазнајне стране моралности) и холистички приступ моралности Џ. Реста162 (истиче значај четири
компоненте моралног развоја и њихове интеракције). Ж. Пијаже објашњава
морални развој кроз фазу хетерономне моралности (тзв. моралност принуде
– карактерише је моралност ауторитета и дужности; поштовање слова, а не
духа закона и објективно схватање одговорности, преовлађује до 7. године) и
фазу аутономне моралности (преовлађује од 8. до 12. године, чиниоци који је
изазивају су: сарадња са вршњацима, интелектуални напредак и попуштање
принуде) (Jerković i Zotović, 2017). Морални развој Л. Колберг објашњава као
процес који се одвија кроз три нивоа и шест стадијума (предконвенционални,
конвенционални и постконвенционални – сваки ниво по два стадијума), где
сваки стадијум има квалитативно различите структуре које су хијерархијски
организоване, а редослед непроменљив, универзалан и константан (Jerković
i Zotović, 2017).
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у пару,* рад у групи**
Задаци:
• У литератури можете пронаћи пример у коме дете случајно разбија
десетак шољица, а друго намерно разбија само једну шољицу. Дете
Више у: Мирић, Ј. (2001). Развој моралног мишљења. Београд: Калеком.
Више у: Стоиљковић, С. (1998). Личност и морал. Београд: Институт за педагошка
истраживања.
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треба да процени ко је рђавији и због чега.163 Одговорите: Како би на
дату ситуацију одговорило или реаговало дете од 3 године, како дете од
8, а како адолесцент од 13 година, затим адолесцент од 18 и 23 годинe,
одрасла особа од 40 итд.? Шта је у њиховим одговорима суштински
другачије? Образложите.
• Прочитајте моларну дилему (Прилог 6).164 Након тога, одговорите на
следећа питања: Шта мислите о наведеној моралној дилеми? Какав би
ваш одговор био са 4 године, какав са 8 година или са 12 година? Шта
је суштински другачије и због чега се одговори разликују?
• Осмислите неки догађај са моралном дилемом и образложите његово
различито тумачење у зависности од узраста.*
• Размислите о педагошким импликацијама теорија моралног развоја
(наводићи бар две импликације).**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

На овај начин је Пијаже испитивао схватање лажи, казне и правде код деце.
Наведена морална дилема (позната под називом: Хајнцова морална дилема) може се
пронаћи у бројним уџбеницима и најчешће је навођена морална дилема која се користи
у едукативне сврхе.
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Емпатија
Вежба број 5. 2.
Предмет: Емпатија – oдређење и значај.
Циљ: Упознавање са значењем и значајем емпатије у разумевању моралног развоја. Развијање сензитивности за различите „истине“, у зависности
од угла гледања.
Теоријски део: Под емпатијом165 се у психологији означава процес непосредног уживљавања у емоционална стања, мишљења и понашања друге особе
(Trebješanin, 2001). Емпатија је урођена способност за доживљавање емоционалног стања друге особе, представља основу моралног развоја и значајна је
за његово разумевање (Хофман, 2003). Међу истраживачима и теоретичарима
не постоји слагање када је у питању одређење емпатије и њених компонената
(истичу се афективне или когнитивне компоненте, а у складу са њима се и
емпатија одређује као афективна или когнитивна реакција). Хофман (2003)
истиче да емпатија садржи афективне и когнитивне компоненте и да је за
појаву емпатије неопходна одређена афективна способност, али и зрелије
когнитивне способности. Такође, истиче и да је емпатија „васпитљива“, тј.
да на развој дечјих емпатијских тенденција утиче процес социјализације (пре
свих, значајан је утицај родитеља и вршњака).
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Задаци:
• Прочитајте причу о Црвенкапи из вуковог угла (Прилог 7). А онда одговорите на следећа питања: Како сте разумели причу? Шта је основна
порука? Како поруку коју преноси ова прича можете применити у
практичном раду или у свакодневном животу?
• Покушајте да и у другим бајкама промените угао гледања (пример: бајке
Снежана и седам патуљака из угла маћехе, Ивица и Марица, из угла маћехе,
Лепотица и Звер, из угла звери, Трнова ружица, из угла вештице итд.).
• Присетите се неког скорашњег догађаја (пријатног или непријатног)
ком сте били сведоци и покушајте да замислите како бисте се ви понашали у истој ситуацији.
Појам емпатија потиче од две грчке речи: en = у, pathos = осећај, уживљавање (Trebješanin,
2001).
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• Окрените се према својој колегиници/колеги до вас и питајте је/га како
се осећа. Покушајте да се „уживите“ у њена/његова осећања, мисли,
дилеме...
• Замените места са колегиницом или колегом. Промените улоге на
тренутак и запитајте се као се осећате, о чему размишљате и слично.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Развој из угла Ерика Ериксона
Вежба број 6.
Предмет: Психосоцијална теорија Ерика Ериксона, значај и импликације.
Циљ: Упознавање са основама психосоцијалне теорије Е. Ериксона, њеним значајем у разумевању развоја током целокупног животног циклуса и
практичним импликацијама.
Теоријски део: Теорија Е. Ериксона166 назива се психосоцијалном теоријом167 јер развој личности објашњава интеракцијом и односом појединца
са породицом, ужом и широм социјалном средином. Е. Ериксон168 се бави
развојем (обухватајући целокупни живот појединца, од рођења до смрти),
који се одвија кроз осам фаза, при чему свака фаза развоја означава кризу (тј.
прекретницу у развоју). Кризе настају као последица сазревања појединца
и социјалних захтева које средина поставља пред појединца, јављају се у
одређено оптимално време и универзалне су. Свака криза може се разрешити на два начина: позитивно или негативно (Влајковић, 1998). Уколико се
криза реши позитивно, јавља се врлина, карактеристична за сваку фазу, што
омогућава даљи развој и адекватно функционисање (и супротно, уколико је
исход кризе негативан). Свака криза има свој назив, време када се јавља и
врлину (фаза поверења – неповерења, 0–1. године – нада; фаза аутономије –
срама и сумње, 1–3. године – воља; фаза иницијативе – кривице, 3–6. године,
сврха; фаза марљивости, продуктивности – инфериорности, 6–12. године –
компетентност¸ 5. фаза идентитета – конфузије идентитета, 12–20. године
– верност; фаза интимности – изолације, 20–40. године – зрела љубав; фаза
плодности – стагнације, 40–65. године – брига; фаза интегритета – очајања;
од 65 године па надаље – мудрост (Erikson, 2008).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Више о психосоцијалној теорији Е. Ериксона у уџбеницима развојне психологије аутора
у земљи и иностранству.
167
Теорија Е. Ериксона се назива и его-психологијом, због значаја који придаје егу, сматрајући га важним за динамику и развој личности.
168
E. Ериксон је за психологију значајан и зато што је увео појам идентитета. Осећање
личног идентитета засновано је на запажању самоистоветности и непрекидности човековог
постојања у времену и простору, као и запажању да други људи опажају и признају ову
чињеницу. Појединац са личним идентитетом има доживљај континуитета, без обзира на
околности, између онога што се догодило, што се догађа у садашњости и што ће се десити
у будућности (Erikson, 2008).
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Начин рада: самостално, рад у групи**
Задаци:
• Образложите шта значи следећа реченица Е. Ериксона: човек се развија
читав живот.
• Оптимални осећај идентитета по Е. Ериксону доживљава се као осећање
да знате куда идете. Одговорите: Знате ли куда идете?
• Успешан развој подразумева: доживљавање позитивних искустава,
али и тзв. мале дозе негативних искустава. Прокоментаришите: шта
би значила наведена реченица у вашем случају? Да ли сте током одрастања имали „дозирана негативна искуства“? Како је то утицало на
ваш развој? Шта се дешава са оном децом које родитељи максимално
штите од негативних искустава?
• Означите на правој линији тј. замишљеном континууму где се налазите, покушајте да обухватите актуелну фазу развоја и бар 4. фазу
развоја, (период средњег детињства). Затим, у фазама претпоставите
ваш положај на континууму у 1, 2. и 3. фази развоја, као и у фазама
које следе (6, 7. и 8.)
• Покушајте језички да формулишете позитивне и негативне исходе
свих осам развојних криза по Е. Ериксону (на пример: 5. фаза или
период адолесценције: ја сам оно што јесам насупрот ја сам оно што
прижељкујем да сам169).**
• Размислите о особама из вашег окружења (родитељи, браћа, сестре,
остали) и одредите фазу њиховог актуелног развоја по Е. Ериксону, а
затим одредите на правој линији, тј. замишљеном континууму где се
налазе, наводећи и врлину коју су достигли.
• Прочитајте реченице које се налазе у Прилозима (Прилог 10) и одговорите које од тврдњи важе за С. Фројда, а које за Е. Ериксона? Тачне
одговоре такође можете пронаћи у Прилозима.
• Размислите колико је теорија Е. Ериксона значајна за рад психолога.
Образложите одговор.**
• Размислите о педагошким импликацијама Ериксонове теорије (наводићи бар две импликације).**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Више у: Erikson, E. (2008). Identitet i životni ciklus. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva.
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Психологија адолесценције
Вежба број 7.
Предмет: Адолесценција – одређења и значај овог развојног периода у
целокупном животном циклусу.
Циљ: Подсећање на најважније карактеристике адолесценције и значај
проучавања овог развојног периода.170 Коришћење сопствених искустава у
разумевању промена које се дешавају у адолесценцији.
Теоријски део: Адолесценција је у психолошкој литератури најчешће одређена као веома значајан развојни период и предмет интересовања многих
научника, теоретичара, практичара. Период адолесценције се сматра важном
развојном кризом у животу сваког појединца, током које се дешавају бројне
трансформације и промене, које постепено воде ка сазревању психичког апарата и укупног психосоцијалног функционисања младе особе (која престаје
да буде дете и почиње да бива одрасла особа). Адолесцент трага за својим
идентитетом и одговорима на бројна питања. Специфичност периода адолесценције огледа се и у бројним одвајањима, која су предуслов индивидуације и
одрастања, затим у губитку нарцистичке равнотеже и формирању идентитета
(Vlajković, 2009), контрадикторним тежњама и емоционалном амбиваленцијом.
О сложености адолесценције и значају за целокупни развој сваког појединца
указују и различите теорије адолесценције: биолошке (истичу значај наследних фактора, минимизирајући утицај средине); психосоцијалне (истичу
значај интеракције билошке структуре појединца и околине, тј. окружења
и културе у којој адолесцент живи); развојно-когнитивне теорије (истичу
значај когнитивног развоја); Селманова теорија социјалне когниције (истиче
се да адолесценти користе нове когнитивне вештине и социјалне стратегије,
како би разумели и решили проблеме у социјалним односима, предвидели
своју позицију, као и осећања и понашања других поједнаца у различитим
социјалним ситуацијама); теорије учења (истичу да је кључни фактор развоја
искуство и средина и да се свако понашање може стећи) (Lacković-Grgin,
2006) и еколошко-контекстуалистичке теорије (истичу сложену интеракцију
појединца и других система који га обликују током живота, док су понашање
и психички развој функција размене која се остварује између особе и ситуације, односно средине) (Kaprara i Ćervone, 2003).
Почетак емпиријског проучавања адолесценције везује се за С. Хола који уводи појам
адолесценије у науку, 1904. године објављује књигу „Адолесценија“ у којој, између осталог, скреће пажњу научној јавности на неопходност емпиријског проучавања периода
адолесценције (Lacković-Grgin, 2006).
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Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Задаци:
• Изнесите ваше искуство везано за адолесценцију, с освртом на суштинске разлике у односу на претходни развојни период (детињство).
• Адолесценција као кризни период представља истовремено ризик, али
и шансу за напредак и даљи развој на комплексном путу ка одраслости.
Образложите шта то значи?
• Адолесценција се сматра најзначајнијим, али и „најтежим“ периодом
у животу сваког појединца. Прокоментаришите шта то значи.
• Адолесценција се често назива периодом „бура и олуја“. Прокоментаришите шта то значи.
• Да ли је за вас период адолесценције био „буран и олујан“ или није? Који
су вас „немири обузимали“ током одрастања? Образложите одговор.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Адолесценција – развојне специфичности
Вежба број 7. 1.
Предмет: Развојне специфичности адолесценције.
Циљ: Упознавање са развојним специфичностима адолесценције. Сагледавање могућности и тешкоћа адолесценције кроз сопствено искуство
одрастања.
Теоријски део: Период адолесценције прате бројне квалитативне и
квантитативне промене (које су свеобухватне и односе се на све аспекте
развоја и на различите нивое функционисања). Промене у адолесценцији
обухватају интрапсихичку и интерпсихичку стварност адолесцената, од
којих је криза идентитета и тзв. „губљење тла по ногама“ најзначајнија криза
(Erikson, 2008). Њихова бројност, наглост, јачина, као и релативно кратко
време одигравања стварају потенцијал за дезорганизацију адолесцената.
Промене у анатомској, физичкој, емоционалној, интелектуалној, социјалној, моралној и сексуалној области су изражене и веома значајне за даљи
развој и раст. Почетак адолесценције обележен је пубертетом, тј. читавим
низом физичких и хормонских промена, које се завршавају постизањем
полне зрелости и способношћу репродукције (Vasta i sar., 2005). У овом
периоду успешност превладавања свих претходних фаза развоја „се тестира
или ставља на пробу“, тачније долази до укрштања или преламања лоших
решења из претходних развојних фаза (Erikson, 2008). Адолесценција је
важан период развоја (Đorđević, 1988), који обележава криза на личном и
породичном нивоу и развија се око два процеса (Polovina, 2000). Први процес се односи на то како адолесцент прихвата сопствене промене, а други
на то како родитељи доживљавају промене код адолесцената и промене
своје позиције и улоге у њиховим животима (Polovina, 2000). За развој
адолесцената важан је социјални амбијент у коме се они развијају, затим
обичаји и културне норме, социјалне релације, место које адолесцент има
у друштву ком припада, очекивања и однос старијих према адолесцентима,
слободно време, масмедији итд. (Gutović, 2006).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
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Задаци:
• Одговорите на следећа питања: Ко сам ја? Шта могу? Шта смем?
Какав/ва би требао/ла да постанем?171
• Објасните има ли тзв. злоупотребе и претеривања када је адолесценција
као развојни период у питању?
• У периоду адолесценције је танка линија између патологије и нормалних појава и облика понашања. Образложите зашто је то тако и
од чега зависи.
• Доње границе адолесценције су приближно исте код различитих аутора,
горње се разликују. Објасните зашто је то тако.
• Зашто је адолесценција криза на личном и породичном нивоу? Коме
је „теже“ – адолесцентима или родитељима? Образложите одговор
користећи сопствена искуства.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Питања преузета из Предговора Ж. Требјешанина (стр. 14) за књигу: Erikson, E. (2008).
Identitet i životni ciklus. Zavod za udžbenike, Beograd.
171
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Развојни задаци у адолесценцији
Вежба број 7. 2.
Предмет: Развојни задаци у адолесценцији, улога и значај у развоју.
Циљ вежбе: Упознавање са најважнијим развојним задацима у адолесценцији, значајем њиховог испуњавања, као и изазовима и тешкоћама услед
неиспуњавања или одлагања.
Теоријски део: E. Ериксон (2008) истиче да је централни задатак адолесценције у свим културама развој идентитета, као и да формирање идентитета
представља најзначајнију промену у развоју личности. Формирање идентитета
се дешава од 12. до 18. године и обухвата пету фазу развоја или фазу идентитета наспрам конфузије идентитета, са верношћу као врлином (Erikson,
2008). Ериксон (2008) успостављање кохерентног осећаја идентитета сматра
основним и најважнијим задатком адолесценције и позитивним разрешењем
кризе у овом периоду, као и највећом и најзначајнијом променом у развоју
личности. Формирање идентитета укључује различите процесе: успостављање
доживљаја истоветности, развијање личне идеологије и животне филозофије,
прихватање сопствене прошлости, успостављање континуитета у личним
искуствима, оријентацију према будућности, успостављање кохерентног, тј.
усклађеног система вредности итд. Значајан развојни задатак у адолесценцији
је формирање друштвеног, полног и радног селфа (Kuburić, 1994). Према
Хавингхурсту (Havinghurst, 1965) важни развојни задаци су: прихватање
сопственог физичког изгледа, улоге сопственог пола и одређених друштвених вредности. Затим, савладавање интелектуалних вештина, остваривање
економске и емоционалне независности у односу на блиске одрасле особе,
остваривање правилног односа према браку и брачном партнеру, професионално усмеравање и припремање за будућу каријеру и професионални рад.
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Задаци:
• Размислите које сте развојне задатке испунили до сада? Које нисте још
увек? И шта то значи за ваш развој?
• Присетите се особе/а које су вам помогле у остваривању развојних
задатака и размислите о значају наведене помоћи.
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• Размислите шта бисте, руковођени сопственим искуством, поручили
будућим адолесцентима, а шта њиховим родитељима? А шта бисте поручили, из ове временске перспективе, својим родитељима, а шта себи?
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Психологија одраслог доба
Вежба број 8.
Предмет: Психологија одраслог или зрелог доба.
Циљ: Упознавање са основним предметом проучавања психологије одраслог или зрелог доба. Скретање пажње на значај проучавања и неке од
разлога научног и стручног занемаривања одраслог доба.
Теоријски део: Одрасло или зрело доба је дуг развојни период (обухвата
период од 40-так година, од адолесценције до старог доба), који је дуго и неоправдано занемариван од стране истраживача и практичара. Један од разлога
научног и стручног занемаривања одраслог доба можемо пронаћи у схватању
да је одрасло доба период стагнације и постизања платоа у развоју (Влајковић, 1998), али у претежно биолошкој оријентацији психологије и делимичне
несензитивности за адаптационе проблеме који су специфични за период
одраслог доба. Интересовање за овај период развоја и повећан број истраживања интензивира се шездесетих година 20. века (Lacković-Grgin, 2006; Božin,
2009). На све веће интересовање за проучавање одраслог доба172 утицала је
развојна психологија целокупног животног циклуса (Lacković-Grgin, 2004), као
и схватање да се у одраслом добу дешавају промене, да се појединци мењају
и развијају, као и да развој у периоду одраслог доба, такође, може бити буран
и интензиван. Психологија одраслог доба је данас део развојне психологије и
бави се изучавањем развоја психичког живота и променама у првим постадолесцентним годинама, па до уласка у старо доба, а пре свега питањима развоја
способности прилагођавања на бројне професионалне, породичне и друштвене
захтеве, који могу проузроковати адаптационе проблеме (Brković, 2000).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Задаци:
• Опишите у пар речи одрасло или зрело доба (можете да користите
различите врсте речи).
На већи број истраживања и повећано интересовање за одрасло доба утицао је и развој
андрагогије, (педагошке научне дисциплине која се бави образовањем одраслих) и трагање
за одговорима на питања која се тичу способности и мотивације за учење код одраслих
особа, адаптације на сопствене промене и промене у окружењу.
172
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• Зашто је период одраслог доба значајан за развој појединца? Образложите одговор.
• Да сада организујете истраживање на узорку одраслих особа, шта бисте
желели да испитујете и зашто?
• Урадите приказ истраживања у којима су узорак чиниле одрасле особе.173
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Потрудите се да прикажете новија истраживања.

Одрасло или зрело доба –
развојне специфичности
Вежба број 8. 1.
Предмет: Развојне специфичности одраслог доба.
Циљ: Упознавање са најважнијим карактеристикама одраслог доба и
значајем проучавања овог развојног периода.
Теоријски део: Период одраслог доба обухвата период од 25. до 65. године и дели се на три подпериода. Тако, Хавигхурст (Havighurst, 1972, према
Vlajković, 2001) дели период одраслог доба на: рано одрасло доба, средовечност
(или средње одрасло доба) и касне године одраслог доба. Постоје различити
теоријски приступи и научници који, у складу са тематским подручијима
интересовања, настоје да разумеју и објасне психофизичко функционисање
одрасле особе и пронађу одговор на питање зашто и како се људи мењају
током овог развојног периода. У психолошкој литератури се могу пронаћи
следећи приступи и то: бихејвиорални приступ или приступ социјалног учења
(Бандура и Салинџман; учење и мотивација), психоаналитички приступ (Фројд
и Ериксон; личност и мотивација) хуманистички приступ (Маслов и Колберг, мотивација и морални развој), атрибуцијски (Витбоурн, самопоимање
и социјална психологија) и дијалектички приступ (Ригел; личност и животне
кризе), као и приступи под називом – обрада података (Стернберг; учење и
памћење) и индивидуалне разлике (Kател, Хорн и Гилфорд, интелектаулни
развој и личност) (Schaie i Willis, 1996).174
Материјал за рад и узорак испитаника: папир и оловка, уређај за снимање
тона – диктафон, одрасле особе
Простор за рад: простор у ком се реализује фокус група
Начин рада: самостално, рад у групи**
Задатак:
• Обавите разговор са својим родитељима (старатељима) о специфичностима периода у ком се налазе. Напишите извештај и поделите
информације са осталима у групи.
• Наведите најчешће тешкоће и изазове у одраслом добу.175
Више о наведеним теоријским приступима у: Schaie, K. W, Willis, Sh, L. (2001). Psihologija
odrasle dobi i starenja. Jastrebаrsko: Naklada Slap, str. 22–24.
175
Трагајући за одговором на ово питање, размишљајте о својим родитељима/старатељима.
174
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• Организујете квалитативно истраживање применом фокус групе на
тему: Квалитет живота у одраслом добу.176**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Квалитет живота Светска здравствена организација (WHO – World Health Organization)
дефинише као перцепцију позиције појединца у различитим контекстима (културолошком,
друштвеном и срединском).
176
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Развојни задаци у одраслом добу
Вежба број 8. 2.
Предмет: Развојни задаци у одраслом добу, улога и значај у развоју.
Циљ: Упознавање са развојним задацима у одраслом добу, значајем њиховог испуњавања, као и изазовима и тешкоћама њиховог неиспуњавања
или одлагања.
Теоријски део: Хавигхурст (Havighurst, 1972, према: Vlajković, 2001) наводи
карактеристичне развојне задатке за сваки од три подпериода одраслог доба.
Тако, рано одрасло доба обележава: избор партнера, завршетак школовања,
заснивање породице, проналажење посла итд; средње одрасло доба: одгајање
деце, изграђивање каријере, брига о родитељима, друштвена одговорност,
активно провођење слободног времена итд, док су за касно одрасло доба
карактеристични задаци који се односе на прихватање да физичка снага
опада, прилагођавање на пензионисање и нове улоге (на пример: улога баке
и деке) итд. Левинсон (Levinson, 1978, према: Berk, 2008) наводи следеће
развојне задатке у одраслом добу: у периоду раног одраслог доба (од 17. до
22. године): одвајање од породице, све већу независност појединца праћену
проналажењем свог места и улоге у друштву; у периоду средњег одраслог
доба (прелазном периоду или периоду средовечности од 40 до 45 године)
доминира процес индивидуализације, значајaн за опште функционисање
појединца. Након тога следe периоди: надградње животне структуре (од 45.
до 50. године), њене евалуације – ревидирања (од 50. до 55) и кулминације
(од 55. до 60).
Материјал за рад и узраст испитаника: папир и оловка, уређај за снимање
тона – диктафон, одрасле особе
Простор за рад: простор у ком се реализује фокус група
Начин рада: самостално, рад у групи**
Задаци:
• Размислите које развојне задатке су испунили ваши родитељи до сада,
а које нису. И шта то значи за ваш развој, тј. како се рефлектује на вас?
• Организујете квалитативно истраживање применом фокус групе на
тему: Најчешћи проблеми, тешкоће и изазови у одраслом добу.**
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Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Психологија старог доба
Вежба број 9.
Предмет: Психологија старог доба или геронтопсихологија.
Циљ: Указивање на значај психологије старог доба. Упознавање са појмовима старост177 и старење (с акцентом на активно и позитивно старење).178
Теоријски део: Психологија старог доба или старења (геронтопсихологија) бави се старењем као динамичким процесом и старошћу као животном
етапом, проучавајући процесе старења и дајући описе понашања старих
особа (Smiljanić, 1979). Прецизније, психологија старења проучава психичке
промене које се дешавају у старом добу, а резултат су процеса старења. Основни проблеми геронтопсихологије су проучавање односа између старења
и процеса развоја (Јовановић, 2013), али и откривање повезаности опадања
психичких функција са органским променама и променама у условима и
начинима живота; откривање праве природе феномена старења, откривање
узраста када значајније почињу да опадају органске и психичке функције
и слично. Савремена геронтопсихологија пребацује тежиште са биолошких узрока опадања способности у старости на социјалне факторе, што, са
прихватањем концепта целоживотног развоја и образовања, намеће потребу
за организованим приступом проблемима старог доба (кроз осмишљавање и
реализацију бројних програма и услуга које имају за циљ помоћ старим особама у: процесу адаптације на промене, ублажавању или решавању проблема
са којима се сусрећу, активном и позитивном старењу и слично).
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интеренту
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Задаци:
• Одговорите на следеће питање: Можемо ли говорити о развоју у старом
добу? Аргументујте свој одговор.
С. Хол је 1922. године објавио књигу „Старост“ у којој је дао први систематски преглед
литературе и чињеница о психологији старења. У овој књизи С. Хол је, између осталог,
скренуо пажњу да индивидуалне разлике које постоје међу старима и да се оне не смеју
занемарити (Јовановић, 2013).
178
Више на сајту Герoнтолошког друштва Србије: www.gds.org.rs
177

145

• Након одгледаног анимираног филма Небеса (енгл. Up, продукција
Disney/ Pixar)179, прокометаришите филм, с почетном инструкцијом
која се односи: на значај проналажења смисла у животу, интегритета,
реорганизације живота и животних циљева (нарочито након губитка
брачног партнера).
• Урадите приказ истраживања180 у коме су узорак чиниле старе особе.181
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Пронађите анимирани филм на интернету.
Нека од истраживања можете пронаћи у: Крстић, М. Ранђеловић, Д., Минић, Ј. (2015).
Међународни тематски зборник: Старење и квалитет живота: транзиција и евроинтеграције. Косовска Митровица: Филозофски факултет.
181
Потрудите се да прикажете новија истраживања.
179
180
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Старо доба – развојне специфичности
Вежба број 9. 1.
Предмет: Развојне специфичности старог доба.
Циљ: Упознавање са специфичностима старог доба. Разматрање могућности да се старим особама пружи помоћ и подршка.
Теоријски део: Старо доба се дели на три подпериода: рано, средње и касно
или позно и у психолошко-педагошкој периодизацији: рана старост обухвата
период од 66. до 70. године, средња старост од 71. до 80. године, док позна
старост период од 81. до 110. године живота (Нешић и Радомировић, 2000).
Овај период обележавају промене у бројним аспектима функционисања
старе особе и адаптациони проблеми (изазвани и измењеним здравственим
статусом). У литератури се могу пронаћи три групе дефиниција старења
које се односе на старост као период у развоју појединца и то: хронолошке,
физиолошке и социолошке.182 Када је у питању старење као процес који
прати старост, у литератури се наводи подела на патолошко и физиолошко
старење.183 У старом добу дешавају се промене у понашању као последица
слабљења физичке снаге и брзине, општег здрaвственог стања, могућности
да се старе особе адекватно прилагоде променама итд. Органске промене
су дегенеративне и регресивне и дешавају су у: нервном систему, чулним
органима, организму у целини (Schaie i Willis, 2001), чулној осетљивости,
психомоторним функцијама, учењу и памћењу, интелектуалним способностима, сексуалном нагону (Нешић и Радомировић, 2000), емоционалном и
социјалном аспекту функционисања. Све промене које се дешавају старим
особама захтевају ново прилагођавање, тј. адекватну адаптацију на њих (што
неретко захтева помоћ и подршку ужег и ширег окружења).
Материјал за рад и узраст испитаника: папир и оловка, уређај за снимање тона, старе особе
Простор за рад: учионица, простор у ком се реализује фокус група
Начин рада: самостално, рад у групи**
Хронолошке дефиниције старост дефинишу искључиво годинама, базиране су на биолошким променама и опадању бројних функција (старост почиње у 60. или 65. години).
Физиолошке дефиниције старења односе се на дегенеративне процесе, опадање функција и
способности, што се манифестује на различитим нивоима функционисања, док социолошке
дефиниције старења истичу ставове и понашања у складу са годинама одређене особе.
183
Патолошко старење је изазавано болестима и поремећајима органа и њихових функција,
док је физиолошко старење везано за успоравање рада органа и постепено мењање функција.
182
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Задаци:
• Одговорите на следеће питање: Шта је специфично у старом добу?
• Прокоментаришите следећу реченицу: старење је проклето одустајање
од једне по једне ствари (Jalom, 2017, стр. 48).
• Пронађите на интернету истраживања која се баве проблемом усамљености код старих особа. Закључке истраживања поделите са осталима
у групи.**
• Организујте квалитативно истраживање применом фокус групе на
тему: Квалитет живота у старом добу.**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Развојни задаци у старом добу
Вежба број 9. 2.
Предмет: Развојни задаци у старом добу.
Циљ: Упознавање с развојним задацима у старом добу, значајем њиховог
испуњавања и тешкоћама неиспуњавања.
Теоријски део: Као и у свим развојним периодима током животног циклуса, тако и у старом добу постоје одређени развојни задаци чије је успешно
испуњавање значајно за психофизичко функционисање појединца. Хевинхурст (Havinghurst, 1962, према: Schaie i Willis, 2001) наводи следеће развојне
задатке у старом добу: прилагођавање старих на опадање телесне снаге и
здравља, прилагођавање на пензију и на мању економску обезбеђеност, тј.
смањење материјалних средстава, прилагођавање на смрт брачног партнера,
успостављање јасне повезаности са осталим старим особама, усвајање и флексибилно прилагођавање друштвених улога и успостављање задовољавајуће
физичке околине за живот и функционисање. У психолошкој литератури
наведени су и следећи развојни задаци у старом добу: прилагођавање на губитак или смањење радне активности, успостављање нових социјалних веза
са другим пензионерима, одржавање контакта са широм социјалном заједницом, одржавање задовољавајуће бриге за властите потребе итд. Старо доба
у психосоцијалној теорији Е. Ериксона обухвата осму фазу развоја или фазу
интегритета наспрам очајања. Ова фаза актуелна је од 65. године до смрти
и у њој се формира мудрост као врлина (Erikson, 2008), са интегрисаним и
задовољавајућим искуствима или супротно (Влајковић, 1998).
Материјал за рад и узраст испитаника: папир и оловка, стара особа
Простор за рад: учионица, простор у ком борави стара особа
Начин рада: самостално
Задаци:
• Присетите се својих бака и дека или старих особа из вашег окружења.
Које емоције изазива присећање на њих, њихов живот итд? Које развојне задатке испуњавају/не испуњавају?
• Обавите разговор са старом особом из вашег блиског окружења. Забележите своје утиске након разговора, страхове које имају,184тешкоће са
Више о страху од смрти у: Jalom, I. (2011). Gledanje u Sunce – Prevazilaženje užasa od
smrti. Novi Sad: Psihopolis Institut.
184

149

којима се конкретна стара особа сусреће, начине на које можете да јој
помогнете, пружите подршку, организујете помоћ и слично.
• Обавите разговор са особом која је завршила своју професионалну
каријеру, тј. отишла у пензију. Покушајте да на основу добијених информација закључите којој групи припада у односу на то како реагује
на пензионисање и старост (по С. Реинхард).185
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Пет група у односу на реаговање на пензионисање и старост по С. Реинхард (Reichard,
1962, према: Smiljanić, 1979): старе особе са конструктивним ставом према животу, неамбициозне и од околине зависне особе, одбрамбени типови који одбијају помоћ других,
гневне и незадовољне особе и они који „мрзе сами себе“, преувеличавајући своје недостатке.
185
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Еколошка развојна психологија
Вежба број 10.
Предмет: Еколошка развојна психологија, значај и могућности примене.
Циљ: Упознавање са еколошком развојном психологијом, њеним значајем и могућностима примене у циљу бољег разумевања развоја појединца
током целокупног животног циклуса и директног или индиректног утицаја
различитих система.186
Теоријски део: Еколошки развој је процес који се одвија у сложеном систему
двосмерних и реципрочних односа током целог живота и подразумева процес
сталног усклађивања организма и средине (Bronfenbrener, 1997). Еколошком
теоријом развоја (моделом екологије људског развоја) објашњава се развој
кроз четири нивоа различитих система и то кроз: микросистем (који чине
особе из најближег окружења појединца и интеракције са њима, свакодневна
околина детета и активности детета), мезосистем (низ међусобних веза, тј.
односа и интеракција међу члановима два или више окружења у којима је
особа у свом развоју активан учесник), егзосистем (једно или више окружења
која не укључују особу као активног учесника, али у којима постоје збивања,
тј. дешавања која утичу на окружење или су под утицајем окружења у коме
се конкретна особа налази)187 и макросистем (доследност облика и садржаја
микросистема, мезосистема и егзосистема опажених у оквиру дате културе
или субкултуре, али и сваки систем веровања, норми, вредности, ставова,
обичаја или идеологије која лежи у основи те доследности) (Bronfenbrener,
1997). Еколошка развојна психологија је модел развоја у ком се анализира
однос између детета и средине, уз истицање да се развој одвија у контексту,
тј. унутар шире социјалне и културалне околине, затим да средина утиче на
дете, али и дете на средину која га окужује (Levkov, 1985).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у групи**

Поред четири система (микросистем, мезосистем, егзосистем и макросистем) у психолошкој литератури наводи се и пети систем, тзв. хроносистем. Хроносистем садржи временску димензију, тј. односи се на низање динамичних промена у околини (Brković, 2011).
187
На пример: посао родитеља, локална власт, чланство у одрeђеним одборима и удружењима итд.
186
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Задаци:
• Одговорите на следећа питања: Колико је контекст у ком сте одрастали утицао на ваш развој? Колико вас је „обележио“ и детерминисао?
• Присетите се и опишите везе између система у којима сте били активан
учесник током свог одрастања (вртић, школа, формална и неформална
група итд.). Опишите квалитет тих веза, затим наведите која осећања
изазива сећање на поменуте системе и слично.
• Покушајте да повежете неки развојни исход са неким збивањем/дешавањем унутар егзосистема (на пример: ратна дешавања, политички
протести, поплаве и слично).
• Размислите о утицају различитих система на развој, узимајући, притом,
у обзир и позитивне и негативне утицаје, као и могућности за њихову
евентуалну модификацију у оба смера (њихово уклањање или ублажавање, уколико се ради о негативном утицају и обрнуто, јачање уколико
се ради о позитивном утицају).**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Целоживотни развој
Вежба број 11.
Предмет: Целоживотни развој – психологија целоживотног развоја.
Циљ: Прихватање гледишта о целоживотном развоју и могућностима које
схватање развоја као целоживотног процеса пружа. Развијање сензитивности
да се развој посматра као вишедимензионалан и вишесмеран процес.
Теоријски део: Психологија целокупног животног развоја омогућила
je да се развој појединца третира као континуирани процес који траје од
рођења до смрти (Влајковић, 1998). У овом концепту се истиче улога и
значај животних догађаја у развоју188 (Lacković-Grgin, 2004), али и значај
који појединци придају животним догађајима. Концепт развоја кроз цео
животни век189 веома је значајан са становништа разумевања и проучавања
развоја, њиме је уобличена развојна психологија (Lacković-Grgin, 2004) и
проширено поље интересовања и истраживања на одрасло и старо доба.
Суштина целоживотног развоја је схватање да je развој: процес који се
дешава током целокупног живота појединца, у свим периодима и подпериодима и свим аспектима развоја; да је вишедимензионалан (под утицајем
билошких, психолошких и социјалних чиниоца) и вишесмеран (животни
путеви појединца су различити, подразумевају и добитке и губитке, тј. и
побољшања и слабљења); затим пластичан (тј. променљив, најинтензивнији
је у првим годинама живота и временом слаби); реципрочан (подразумева
сталну интеракцију околине и појединца); контекстуалан („уклопљен“ у
вишеструке контексте) и захтева мултидисциплинарно проучавање ради
потпунијег разумевања (Berk, 2008).
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у пару*

Догађаји могу бити: везани за узраст (њихово јављање и трајање је предвидљиво и
очекивано), карактеристични за одређени историјски период (ратови, епидемије, технолошки изуми и слично) и ненормативни (непредвидљиви, неуједначени, не дешавају се
свима) (Berk, 2008).
189
Развој кроз цео животни век – енгл. Life Span Devalopment Psychology.
188
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Задаци:
• Синтетишите досадашње знање из развојне психологије и „посматрајте“
себе кроз целокупни животни циклус и све аспекте развоја. Поделите
утиске и закључке са осталима у групи.
• Напишите есеј: Целоживотни развој – мит или чињеница.*
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Извори здравља појединца и породице
Вежба број 12.
Предмет: Неки од извора здравља појединца и породице.
Циљ: Упознавање са изворима здравља појединца и породице, појмом
салутогенезе и основним поставкама салутогеног модела здравља.
Теоријски део: Салутогенеза190 означава трагање за факторима и изворима
здравља појединца, групе, система, друштва у целини, њиховом очувању
и унапређењу, уз супротстављање вишевековној доминацији патогенезе
(трагању за факторима болести и дихотомном моделу здравља). Примарни
фокус салутогенезе191 је промоција здравља, добитка и раста (кроз континуирано
јачање капацитета здравственог потенцијала као почетне тачке) и проактивна
функција (кроз стварање услова за напредак, развој и благостање). Арон
Антоновски (Arron Antonovsky, 1923–1994; америчко-израелски медицински
социолог) 70-их година прошлог века научно утемељује, теоријски и практично
развија салутогени модел здравља, третирајући здравље као процес (код сваког
појединца могућа су померања у смеру здравља – благостања, мира, спокојства
и живота или у смеру болести – поремећаја, слома организма, неспокојства и
смрти). Салутогени модел здравља сматра се добрим теоријским оквиром за
промоцију здравља становништва широм света (Antonovsky, 1987), важном
основом за превентивне или интервентне програме и новим системом здравствене
заштите. Ресурсе отпорности или изворе здравља Антоновски (1979) одређује
као карактеристике појединца, групе или средине које помажу овладавање
тензијом која је изазвана различитим стресовима, али и карактеристике које
помажу у избегавању или сузбијању различитих стресора (Božin, 2001). Централни ресурс отпорности или извор здравља у салутогеном моделу је осећај
кохерентности, али и генерализовани (као што је материјално стање) или
специфични ресурси (као што је самопоштовање) (Минић, 2015).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално
Салутогенеза – лат.: salus – здравље, добробит, добро осећање, благостање и genesis –
порекло (Вујаклија, 1997).
191
Више о салутогенези на: www.salutogenesis.fi; www.iuhpe.org, као и у радовима и публикацијама Арона Антоновског и истраживача у земљи и иностранству који су салутогено
оријентисани.
190
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Задаци:
• Наведите сопствене снаге, изворе или ресурсе здравља. А затим наведите
снаге, изворе или ресурсе здравља своје примарне породице? Да ли се
временом снаге мењају и како ту промену објашњавате? Размислите
шта можете од наведених снага да „искористите“ у раду са: особама у
различитом развојном периоду (у детињству, адолесценцији, одраслом
и старом добу – појединачно).
• Наведите сопствене слабости и ограничења. А затим наведите слабости
своје примарне породице? Да ли се временом слабости мењају и како
ту промену објашњавате?
• Одговорите на следеће питање: Шта могу – шта не могу у раду са децом
(предшколског и раног школског узраста, појединачно), адолесцентима,
одраслима и старима?192
• Погледајте табелу у Прилозима (Прилог 8) и одговорите шта од наведеног препознајете код себе, а може вам користити у раду са особама
различитог узраста.
• Наведите још неку своју карактеристику, одлику, особину, вештину,
специфична знања и слично (што није наведено у поменутој табели),
а за које сматрате да су важне за ваш рад и да вам могу помоћи.
• У складу са својим размишљањима, искуством и постојећим знањима
наведите и неке од група, тј. делова популације са којима бисте посебно
желели да радите,193 односно не бисте желели да радите.194 Уз навођење
групе, важно је да наведете и разлоге (за и против).
• Да ли, шта и како можете да промените код себе како бисте били компетентнији као психолог? Које кораке треба предузети како бисте се
оспособили за рад са појединцима свих развојних периода, особама из
различитих делова полулације, припадницима различитих група итд.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Вежба се односи на сваки појединачни развојни период.
На пример: рад са децом у раном детињству у предшколској установи, тј. вртићу.
194
На пример: рад са старим особама у геронтолошком центру, рад са децом у предшколским установама.
192
193
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Улога психолога у подстицању развоја
Вежба број 13.
Предмет: Неке од улога и задатака психолога у подстицaњу развоја.
Циљ: Примена стечених знања у формулисању улога психолога у подстицању развоја, са акцентом на рад психолога у вртићу и школи.195
Теоријски део: Значајна улога психолога је применa психолошких знања у
сваком периоду развоја појединца. За рад психолога са децом, адолесцентима,
одраслима и старима неопходно је познавање основних специфичности сваког
развојног периода, као и карактеристичних развојних задатака. Што се тиче улога
психолога, у литератури се наводе: саветодавна, едукативна, процењивачка и
истраживачка (Пајевић, 2006), док специфични задаци проистичу из основних
улога и врсте радних организација. Постоје и одређени општи принципи рада,
који су саставни део професионалног ангажовања психолога (као што су: поштовање правила и принципа психологије као науке и струке, континуиран рад на
заштити и унапређењу менталног здравља појединаца свих узраста и слично).
Основа рада психолога у предшколској установи (вртићу) и у школи је примена
психолошких (теоријских и практичних) знања како би се, пре свега, подстицао
раст и развој деце, остварио, али и унапредио васпитно-образовни рад.
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: рад у пару
Задатак:
• Организујте посету психологу у вртићу или у школи (у месту у ком живите
или студирате). Разговарајте о улогама и задацима психолога, активностима и начинима рада са децом, сарадњом са родитељима, односом са
колегама итд. Напишите извештај и размените своја искуства, утиске,
стечена знања, добијене информације и слично са осталима у групи.
• Пронађите на интернету тзв. примере добре праксе у којима је истакнута
улога психолога у подстицању развоја.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
Више у: Минић, Ј. и Јаредић, Б. (2014). Хоћу да знам шта ради психолог. Косовска
Митровица – Београд: Филозофски факултет – Центар за примењену психологију.
195
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Деца којима је потребна додатна подршка
и помоћ у одрастању
Вежба број 14.
Предмет: Деца којима је потребна додатна подршка и помоћ у одрастању
(као и у процесу васпитања и образовања).
Циљ: Стицање основних знања о деци којима је потребна додатна подршка
и помоћ у одрастању, као и у процесу васпитања и образовања. Указивање
на значај и улогу психолога у раду са децом која се налазе у ситуацији хендикепа, као и са даровитом децом.
Теоријски део: Деца, којима је потребна додатна подршка у процесу
васпитања и образовања, захтевају, поред општих припрема за полазак у
школу, и посебну припрему196 у односу на предстојеће школске активности
и организовање рада, а у складу са тим да ли је у питању дете са: развојним
ризиком или кашњењем, развојном тешкоћом (Миков и Лозановић, 2017);
дете ометено у развоју (дете у ситуацији хендикепа)197 или даровито дете.198
У литератури се може пронаћи следећа класификација ометености у развоју:
деца са оштећењем сензорних функција, са поремећајима когнитивних функција или локомоторних функција, тежим емоционалним или поремећајима
социјализације, деца са комуникацијским или комбинованим сметњама и
деца са хроничним обољењима (васпитно-образовни рад са њима спроводи
се по индивидуалном плану рада и напредовања тзв. ИОП-у 1 и ИОП-у 2).199
Важна улога психолога је и у идентификовању даровите деце и у организовању
наставе која ће даровитост као потенцијал даље развијати, што се постиже
аксцелерацијом (убрзаним школовањем), формирањем специјалних одељења
са даровитим децом или израдом индивидуалног плана рада и напредовања
(тзв. ИОП 3). Даровитост, по најприхваћенијем Рензулијевом моделу, производ је интеракције и међузависности три елемента: натпросечне способности,
мотивације и креативности (Altaras, 2006).200
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
http://www.cafamily.org.uk/media/655450/about_diagnosis_living_without_a_diagnosis_
feb_2013.pdf
197
Више о Квебешкој класификацији на: http://www.disabilitymonitor-see.org/documents/
ADVOCACY/Disability%20Creation%20Process/Kvebeska%20klasifikacija.pdf
198
Препорука ја да одгледате серију која верно и систематски описује проблеме даровите
деце под називом Млади Шелдон (енгл. Young_sheldon, 2017).
199
Детаљније ћете се упознати са индивидуалним образовним планом (ИОП-ом 1 и 2) у
оквиру предмета Педагошка психологија.
200
Доступно на: https://www.scribd.com/document/175046225/Altaras-2006-Darovitost-iPodbacivanje
196
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Начин рада: самостално, рад у групи**
Задаци:
• Одговорите на следећа питања: Шта прво помислите када чујете – деца
којима је потребна додатна подршка у процесу васпитања и образовања
или у процесу одрастања? Које ваше емоције најбоље описују децу
којима је потребна додатна подршка у процесу васпитања и образовања
и у процесу одрастања?
• Ко су деца која су „другачија“ од друге деце?201 Шта све чини ту различитост? Наведите.
• Каква су ваша искуства са децом којима је потребна додатна подршка и
помоћ током њиховог одрастања (присетите се својих вршњака током
школовања или детета из вашег непосредног окружења)? Да ли је током
вашег школовања било примене специфичног рада са децом којима је
била потребна додатна подршка и помоћ током њиховог одрастања?
• Који су изазови рада са децом која су у ситуацији хендикепа, а који
са даровитом децом? Шта бисте ви урадили као психолог по питању
њиховог школовања и подстицања развоја?**
• Пажљиво прочитајте текст – Наше путовање202 (Прилог 9) у коме је мама
детета ометеног у развоју сликовито описала како изгледа „подизати“ дете
коме је потребна посебна подршка у одрастању. А затим одговорите на
следећа питања: Зашто је то велики губитак? Шта се губи, а шта се добија?
• Размислите и одговорите на следећа питања: Који су ваши главни утисци након прочитане приче? Какве емоције изазива прочитано код вас?
О чему размишљате? Које су основне снаге, ресурси којима ова мајка
располаже? Које су слабости? Како можете да јој пружите подршку?
• Замислите другачију, негативну верзију ове приче (негативна очекивања,
бол, тугу, разочарење). Како бисте се тада осећали? Замислите како
би изгледао рад са мајком која има таква осећања и приступ детету.
• Каква су ваша искуства, тј. познајете ли неког из вашег ближег или
даљег окружења ко је доживео сличан или исти „губитак“?
• Опишите осећања, размишљања, планове, понашање особе, породице
која има дете ком је потребна додатна подршка у процесу васпитања,
образовања и одрастања.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје
за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
На пример: даровита деца најчешће се описују следећим реченицама: Они могу боље
од других, брже, другачије, квалитетније, успешнијe…
202
Текст је, између осталог, прича о изневереним очекивањима родитеља, али и васпитача,
учитеља, наставника, када су у питању деца, њихове потребе, могућности, способности
и слично. Затим прича о постојању различитости, прихватању да је дете у ситуацији хендикепа другачије, да није „дете које смо очекивали“, да је дете које захтева да много тога
научите, да се прилагодите, промените... али је ипак ДЕТЕ.
201
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Препоруке за рад са појединцима
различитог узраста
Вежба број 15.
Предмет: Рад са појединцима различитог узраста.
Циљ: Примена стечених знања о развојним специфичностима и задацима
у раду са појединцима различитог узраста.
Теоријски део: Развојне специфичности и задаци карактеристични за сваки
развојни период значајни су за организовање рада са појединцима. Важна улога
психолога је у праћењу развоја сваког појединца, прилагођавању интервенција
развојним специфичностима, вођењу рачуна о фазама животног циклуса породице, праћењу испуњавањa развојних задатака, предлагању мера (имајући
у виду развојне специфичности и карактеристике сваког развојног периода
и специфично, сваког развојног подпериода). Психологија целоживотног
развоја омогућила је да се развој прати од рођења до смрти, кроз различите
аспекте развоја и специфичности сваког периода и подпериода (Berk, 2008).
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: самостално, рад у пару*
Задаци:
• Размислите и наведите о чему све морате водити рачуна када организујете рад са појединцима и групама.
• Како и на који начин узраст појединаца и групе утиче на ваш рад?
Образложите свој одговор.
• Пронађите на интернету тзв. примере добре праксе за рад са појединцима и групама различитог узраста. Поделите информације са осталима
у групи.*
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Препоруке за рад са децом
Вежба број 15. 1.
Предмет: Основне смернице за oрганизовање рада са децом.
Циљ: Примена стечених знања о развојним специфичностима детињства са
циљем формулације конкретних препорука за рад са децом. Скретање пажње
на значај индивидуализације у процесу васпитања и образовања.
Теоријски део: Важно је рад са децом прилагодити, пре свега, њиховом
узрасту, затим интересовањима, потребама, могућностима, способностима, индивидуалним разликама. Један од начина рада са децом базиран на
индивидуалним разликама је интервенцијски програм (енгл. Floortime)
С. Гринспана (S. Greenspan).203 Индивидуализована настава подразумева
организовање наставног рада на начин који ће бити, пре свега, утемељен
на индивидуалним разликама међу ученицима и на њиховом самосталном
раду. Кроз прилагођавање наставних активности ученицима и поштовање
индивидуалних разлика, индивидуализована настава пружа могућност ученицима да напредују у складу са својим способностима и темпом који је њима
својствен. Суштина индивидуализоване наставе је у примени различитих
дидактичко-методичких поступка, како би се задовољиле потребе сваког
ученика и позитивно утицало на процес учења и развој у целини.204
Материјал за рад и узраст: папир и оловка, приступ интернету, уређај
за снимање тона, деца
Простор за рад: учионица, простор у ком се реализује фокус група
Начин рада: рад у пару,* рад у групи**
Задаци:
• Осмислите начин рада са децом (имате слободу у одабиру активности,
простора и дефинисању циљева). Притом, имајте у виду средину у
којој живите и расположиве ресурсе (просторне, људске, материјалне,
организационе и слично).**
• Пронађите на интернету тзв. примере добре праксе за рад са децом.
Поделите информације са осталима у групи.*
Више на: https://www.stanleygreenspan.com/
Више о индивидуализацији наставе у уџбеницима педагошке психологије аутора у
земљи и иностранству, као и у радовима бројних аутора на тему индивидуализације у
процесу васпитања и образовања.
203
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• Организујте фокус групу (предложене теме: Квалитет живота деце
у нашој земљи. Шта деца желе? Како деца проводе слободно време?
Шта их плаши? Шта замерају родитељима? Да сам ја родитељ, ја
бих...).**
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Препоруке за рад са адолесцентима
Вежба број 15. 2.
Предмет: Препоруке и основне смернице за организовање рада са адолесцентима.
Циљ: Примена стечених знања о развојним специфичностима адолесценције са циљем формулације конкретних препорука за рад са адолесцентима.
Теоријски део: У периоду адолесценције дешавају се бројне промене на
когнитивном нивоу (апстрактно мишљење), промене у моралном, емоционалном и социјалном развоју, што резултира квалитативно другачијем функционисању у односу на претходни развојни период – детињство. Адолесценција
се сматра периодом „провокативним“ за појаву психопатолошких симптома
и различитих облика ризичних понашања. У периоду адолесценције се могу
јавити нови, али и активирати и интезивирати стари поремећаји понашања
и различити облици психопатологије (Ćurčić, 2005).
Материјал за рад и узраст испитаника: папир и оловка, приступ интернету, уређај за снимање тона, адолесценти
Простор за рад: учионица, простор у ком се реализује фокус група
Начин рада: рад у групи,** рад у пару*
Задаци:
• Осмислите начин рада са адолесцентима (имате слободу у одабиру
активности, простора и дефинисању циљева). Притом, имајте у виду
средину у којој живите и расположиве ресурсе (просторне, људске,
материјалне, организационе и слично).**
• Пронађите на интернету тзв. примере добре праксе за рад са адолесцентима. Поделите информације са осталима у групи.*
• Организујте фокус групу са адолесцентима (предложене теме: Тешкоће
са којима се сусрећу адолесценти; Проблеми адолесцената у нашој
земљи; Адолесценција виђена очима адолесцената; Да сам ја родитељ
адолесцента, ја бих....).*
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Препоруке за рад са одраслима
Вежба број 15. 3.
Предмет: Препоруке и основне смернице за организовање рада са одраслима.
Циљ: Примена стечених знања о развојним специфичностима одраслог
доба у циљу формулације конкретних препорука за рад.
Теоријски део: У периоду одраслог доба очекује се достизање зрелости
у свим аспектима развоја, али и бројни адaптациони проблеми. Један од карактеристичних адаптационих проблема у одраслом добу је незапосленост,
одлазак деце из породичног дома,205 проблеми изазвани пензионисањем итд.
У психолошкој литератури наводи се и тзв. криза средњих година, која се
по Левинсону (Levinson, 1978, према: Schaie i Willis, 2001) јавља од 35. до
50. године живота, а интезивира се око четрдесете године и карактеришу
је бројне дилемe, преиспитивања одлука, циљева, промене на личном и
социјалном плану итд. Одрасла особа у средњем одраслом подпериоду је
„генерација у сендвичу“ између своје деце и сопствених родитеља (Schaie i
Willis, 2001),206 док je касно одрасло доба потенцијално кризни подпериод
због интензивнијих телесних промена.
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: рад у групи,**рад у пару*
Задаци:
• Осмислите начин рада са одраслима (имате слободу у одабиру активности, простора и дефинисању циљева). Притом, имајте у виду средину у
којој живите и расположиве ресурсе (просторне, људске, материјалне,
организационе и слично).**
• Пронађите на интернету неке од семинара, радионица, едукација које
могу бити корисне одраслим особама (уз образложење зашто су корисне). Поделите информације са осталима у групи.*
У психолошкој литератури је одлазак деце из породичног дома познат под називом
синдром „празног гнезда“.
206
Брига о својој деци и родитељима који старе адекватно је приказана у филму: Маторци
(engl. – Folks; 1992; режија: Ted Kotcheff, сценарио: Robert Klane; глумци: Tom Selleck,
Don Ameche, Anne Jackson...). Препорука је да филм одгледате.
205
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• Размислите шта се подразумева под „продуженом адолесценцијом“ и
шта би то значило на вашем примеру?
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
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Препоруке за рад са старима
Вежба број 15. 4.
Предмет: Препоруке и основне смернице за организовање рада са старима.
Циљ: Примена стечених знања о развојним специфичностима старог доба
у циљу формулације конкретних препорука за рад.
Теоријски део: Резултати истраживања показују да се неактивност и социјална изолација сматрају главним узроцима убрзаног негативног психофизичког
мењања у старости (Brković, 2011), а да међу најуочљивијим социо-психолошким
обележјима старости спада усамљеност207 и самоћа старих лица (Јовановић,
2013). О старењу и старости постоје бројни стереотипи које изазивају одређене
последице и то: презаштићивање старих, одбацивање и нетрпељивост, незаинтересованост и равнодушност, повлачење и изолација (Јовановић, 2013).
Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету
Простор за рад: учионица
Начин рада: рад у групи,** рад у пару*
Задаци:
• Осмислите начин рада са старима (имате слободу у одабиру активности, простора и дефинисању циљева). Притом, имајте у виду средину у
којој живите и расположиве ресурсе (просторне, људске, материјалне,
организационе и слично).**
• Пронађите на интернету тзв. примере добре праксе за рад са старим
особама. Поделите информације са осталима у групи.*
• Распитајте се да ли у средини у којој живите или студирате постоји
удружење старих лица (пензионера) или геронтолошки центар. Уколико
постоји, организујете посету и размислите како бисте могли волонтерски да се укључите у њихове активности или осмислите активности
које би за циљ имале помоћ и подршку члановима удружења, тј. корисницима центра.
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.
207
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Погледајте кратак филм Мозаик на: https://www.youtube.com/watch?v=y5DsnAh9Iwc&t=279s

Препоруке деци, родитељима, васпитачима,
учитељима, наставницима
Вежба број 16.
Предмет: Препоруке – поруке и основне смернице за родитеље, васпитаче, учитеље, наставнике.
Циљ: Синтеза стечених знања о развојним специфичностима (детињства,
адолесценције, одраслог и старог доба) са циљем формулације конкретних
препорука деци, родитељима, васпитачима, учитељима, наставницима. Скретање пажње на основне принципе позитивне психологије.
Теоријски део: Последњих неколико деценија приметан је развој позитивне
психологије,208 чији се основни принципи могу применити у раду са групама
и појединцима различитог узраста. Позитивна психологија209 је фокусирана
на ментално здравље појединца и чиниоце који омогућавају раст и развој.
Бави се проучавањем позитивних искустава, врлинама, особинама личности
и условима који омогућавају адекватно развијање и оптимално функционисање (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000), срећом (Rijavec, Miljković, Brdar,
2008) и конструктима као што су: нада, задовољство животом, послом и
породицом, смисао живота итд.
Материјал за рад: папир и оловка
Простор за рад: учионица
Начин рада: рад у групи
Задатак:
• Имајући у виду развојне специфичности свих развојних периода, знања која
сте до сада стекли и основне принципе позитивне психологије, напишите:
1. Поруке које би деца предшколског и школског узраста упутила
својим родитељима;
2. Поруке које би адолесценти упутили својим родитељима;
3. Поруке које би родитељи упутили својој деци (предшколског и
школског узраста);
4. Поруке које би родитељи упутили својим адолесцентима;
5. Препоруке које бисте ви упутили родитељима деце (предшколског
и школског узраста);
М. Селинџман се сматра оцем позитивне психологије (1998. године као председник
Америчког психолошког друштва предложио је назив за нову област психологије која је
опште прихваћена).
209
Више о позитивној психологији на: www.ppc.sas.upenn.edu/
208
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6. Препоруке које бисте ви упутили родитељима адолесцената;
7. Препоруке које бисте ви упутили васпитачима, учитељима и наставницима;
8. Препоруке које бисте ви упутили својим професорима (на факултету).
Дискусија
Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби,
идеје за наставак рада и/или ваш предлог обраде ове теме.

Хвала на пажњи и сарадњи.
Пуно успеха у наставку развојног процеса!
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ПРИЛОЗИ

Прилог 1:
Упутство за писање извештаја након урађених вежби

Сваки извештај мора да садржи датум и место израде, назив вежбе, тј.
задатка, циљ вежбе, закључке до којих сте дошли, као и опште утиске о
урађеном. У извештају након урађене вежбе, за чију реализацију је било
неопходно ангажовати испитанике (дете/децу, адолесцента/е, одрасла или
стара лица), неопходно је навести, поред већ наведеног, и уочене проблеме,
препоруке за наставак праћења развоја, мере за подстицање развоја или за
рану интервенцију, општи утисак о испитанику (најчешће детету). Вежбе
које су преузете из других приручника или књига имају већ јасно наведену
структуру извештаја, које се придржавајте.
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Прилог 2:
Упутство за писање приказа књига

Приказ књиге требa да уведе читаоца у садржај књиге, уз неопходно
фокусирање на њен предмет. Читаоцу приказ треба да пренесе неопходну
информацију и да садржи: основне податке о аутору/ауторима, издавача и
годину издања, број страна, поглавља, наслова и поднаслова, број рефернци
које је аутор/и користио/ли (тзв. технички детаљи књиге). Неопходан део
приказа књиге је и: кратак опис основне идеје, критички приступ садржају
и форми, доживљај приказивача током читања, као и назнака о томе шта
читалац може да очекује од књиге која се приказује. Важно је навести коме
се дата књига посебно препоручује (навести циљану читалачку популацију)
и зашто се препоручује.
Када приказујете књигу, осврните се на начин обраде и систематизовања
грађе. Покушајте да објасните контекст у којем се појављује књига коју приказујете и њено место у одређеној области. Важно је да приказ буде заснован
на темељном, пажљивом читању и добром просуђивању приказивача. Урадите вредносно поређење новог наслова са раније објављеним књигама из
ове области. Уколико је мало друге грађе доступно на дату тему или књига
има значајан допринос струци, науци и разумевању савремених проблема,
истакните ту чињеницу (као и сваку другу предност књиге коју приказујете).
Препорука је да приказујете новија издања или издања на стрaном језику
и да избегавате препричавање. Суштина је приказ написан на 10-ак страна,
који ће читаоцу дати јасан и сажет увид у књигу.
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Прилог 3:
Упутство за писање приказа истраживања

Приказ истраживања подразумева анализу неколико кључних елемената
истраживања. На самом почетку неопходно је навести наслов истраживања
која се приказују, назив часописа, зборника, књиге у којој је истраживање
публиковано, издаваче, аутора/е рада, годину издања. Следећи елементи
приказа истраживања односе се на: Увод (описати проблематику истраживања, теоријски оквир истраживања и сврху истраживања), Проблем (навести
проблем, циљ/еве, задатак/е истраживања), Хипотезу/е (навести хипотезе
истраживања), Методологију истраживања (навести који су инструменти
коришћени у истраживању, узорак, поступак истраживања), Резултати истраживања (навести основне резултате истраживања), Дискусија (навести
како су добијени резултати продискутовани), Закључак (навести основне
закључке истраживања), Коришћену литературу (навести број рефернци,
да ли су референце новијег или старијег датума и слично).
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Прилог 4:
Нацрт истраживања – неопходна структура

Организација и реализација истраживања подразумева предузимање низа
корака. Пре свега писање нацрта истраживања, који мора имати одређене
елементе, тј. неопходну структуру и то: довољно јасан наслов, увод, теоријски оквир, дефинисан проблем и предмет истраживања, циљ/еве и задатак/е
истраживања, узорак, процедуру (начин реализације истраживања, време
и место); хипотезе, операционализацију варијабли, мерне инструменте за
прикупљање података, статистичке технике за обраду података, доприносе
истраживања (теоријски и практични), коришћену литературу.
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Прилог 5:
Питања за прикупљање релевантних информација
о вашем раном детињству211

Хигијенске навике (Када сте научили да контролишете сфинктере? Како
је текао процес контролисања? Да ли сте стечену навику повремено губили
и када? Да ли сте мокрили у кревету и како су се родитељи односили према
томе?)
Здравствено стање (Да ли сте боловали у раном детињству и од чега и
да ли то данас утиче на вас и ваш живот? Да ли сте доживели неку психичку
трауму, да ли сте имали телесних повреда током раног детињства?)
Бављење дететом (Да ли сте се одвајали од родитеља у предшколском
периоду, када и колико дуго? Да ли сте похађали вртић? Како је текла адаптација? Ко је највише времена проводио са вама током раног детињства?
Које су вам играчке биле омиљене? Да ли сте имали сликовнице, прибор за
цртање, књиге? Да ли су родитељи разговарали са вама, причали вам приче,
читали књиге, посећивали приредбе, биоскопе и слично?)
Социјални развој (Како сте се понашали у контакту са децом? Да ли сте
уживали у игри са децом и са којом сте се децом најрадије играли?)
Интересовања (Шта вас је највише интересовало у предшколском периоду? Шта је за вас тада имало највише смисла?)
Радне навике (Да ли сте научили да нешто самостално радите пре поласка
у школу и шта? Како сте се старали о стварима? Да ли сте научили да читате
и рачунате пре поласка у школу? Да ли сте доживели неки губитак током
раног детињства?)
Нешто друго што сматрате важним за ваш развој у раном детињству, а претходним питањима није обухваћено_______________________________________
_______________________________________________________ (наведите)

Питања су део досијеа ученика или кумулативног досијеа, у ком психолози бележе
податке о детету од уписа у први разред па надаље кроз школовање.
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Прилог 6:
Хајнцова морална дилема

Једна жена је оболела од тешке болести. Постоји само један лек који би јој
могао помоћи и он се налази у апотеци у месту у коме она живи. Међутим,
лек је веома скуп, а њена породица је веома сиромашна и њен супруг одлучи
да моли пријатеље и другове да му позајме новац како би могао купити лек.
Сакупио је само половину новца и отишао код апотекара. Молио је апотекара
да му омогући да остатак новца донесе касније, кад га прикупи или заради,
а да лек добије одмах, како би спасио живот своје супруге. Апотекар то није
хтео да учини и супруг у очајању, и не знајући шта да ради, провали у апотеку
те исте ноћи и украде лек, како би спасио живот своје супруге.
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Прилог 7:
Прича о Црвенкапи из вуковог угла (непознати аутор)212

Живио сам у шуми. То је био мој дом о којем сам се бринуо и стално се
трудио да га одржим чистим и уредним.
Једног сунчаног дана, док сам уклањао остатке хране које су људи оставили
за собом, зачух кораке. Погледавши иза дрвета, угледао сам једну девојчицу
са корпом како иде путем. Одмах ми се учинила сумњивом, зато што је била
тако чудно обучена, сва у црвеном, са марамом на глави, као да је желела
да је не препознају.
Иако знам да о људима не треба судити на основу њиховог изгледа, она
је била у мојој шуми и чинило ми се исправним да сазнам мало више о њој.
Упитах је ко је она, одакле долази и тако неке друге ствари. Прво ми је безобразно одговорила да не разговара са непознатима. Ја непознат? Ја, који
са целом својом породицом живим у овој шуми сам непознат!? У том се
она мало умирила и испричала ми причу о њеној баки. Бака је била болесна,
па јој је она носила ручак.
Заправо ми се девојчица учинила искреном особом и помислих како би
било добро да се мало приведе реду и научи да није лепо да се кроз туђе куће
шуња тако сумњиво обучена.
Пустих је да иде својим путем, али пожурих пречицом до куће њене баке.
Када сам срео баку, објаснио сам јој ситуацију, а она се сложила са мном да
би било добро да јој унука научи да се мало обзирније опходи према другима.
Договорили смо се да се она сакрије испод кревета, док је ја не позовем.
Када је девојчица стигла, позвао сам је у спаваћу собу где лежах у одећи
њене баке. Зарумењених образа ушла је у собу и сместа направила једну
увредљиву примедбу на рачун мојих ушију. И раније ми се дешавало да ме
неко увреди те сам покушао да не придајем важност томе и једноставно
прокоментарисах да ми моје велике уши служе да бих је боље чуо. Тиме сам у
ствари хтeо казати да ми је она симпатична и да би требала мало да припази
како се изражава. Али она одмах потом направи једну шаљиву замерку на
рачун мојих очију. Вама је сигурно јасно да се моји осећаји за малу девојчицу
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нагло почеше мењати, те она од симпатичне особе у мојим очима одједном
постаде једно врло непријатно створење. Међутим, како бејах искусан у
уздржавању од беса, ја јој само рекох како ми моје велике очи служе да је
боље видим. Њена следећа увреда је стварно превршила сваку меру. Ја и
иначе имам проблема са својим великим зубима и та девојчица стварно није
имала ништа паметније да ми каже, но да ме подсети на моје велике зубе.
Знам да није требало тако импулсивно да реагујем, али скочио сам са
кревета и зарежао на њу како ће ми моји велики зуби добро послужити
да је поједем! Морам одмах јасно да вам кажем да један вук никада не би
појео једну девојчицу. То свако зна. Али, на моје изненађење, то блесаво
девојче поче да трчи кроз кућу и да вришти. Потрчах за њом у покушају
да је смирим, скинуо сам и бакину одећу са себе. Но, одједном се зачу лупа
и на вратима се појави шумар, човек са своја два метра висине, са секиром
у рукама. Угледавши га, схватих да се налазим у великој невољи. Брзо сам
искочио кроз прозор и побегао.
Било би лепо када би ту био крај причи, али бака никада никоме није испричала моју страну приче. Ускоро се рашири глас да сам ја једно ужасно
створење којем се не може веровати. Не знам шта се касније збило са девојчицом, али могу вам рећи да сам ја до краја свог живота остао несрећан.
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Прилог 8:
Шта препознајете код себе, а може вам користити
у раду са особама различитог узраста

• жеља за новим сазнањима

• вера у оно што радим

• комуникативност

• стрпљење

• ведрина

• јасноћа

• добра воља

• снага

• разборитост

• маштовитост

• сналажљивост

• упорност

• сигурност

• радозналост

• разиграност

• расположење

• рационалност

• позитиван став

• лично искуство

• теоријско знање

• идеје

• креативност

• разумевање

• отвореност

• опуштеност

• искреност

• знатижеља

• доследност

• активност

• енергија

• мотивисаност

• пажња

• емпатија
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Прилог 9:
Прича – „Наше путовање“

Људи ме често замоле да опишем како то изгледа подизати дете ометено
у развоју – да покушам да помогнем онима који немају то јединствено искуство – да разумеју, да покушају да замисле како то изгледа. ЕВО ОВАКО ...
Када очекујете принову, то је као да планирате фантастично путовање
у Италију. Купујете гомиле разних водича и правите планове: Колосеум,
Микеланђелов Давид, гондоле у Венецији. Научите и неколико корисних речи
на италијанском. Све је то веома узбудљиво.
После више месеци ишчекивања коначно дође и тај дан. Спакујете се и
кренете. Након неколико сати лета, авион слеће. Стјуардеса долази и каже:
„Добродошли у Холандију“, „У ХОЛАНДИЈУ“, кажете. „Како то мислите
Холандија? Ја сам се уписала за лет у Италију! Треба да идем у Италију!
Читавог живота сањам о одласку у Италију“. Међутим, дошло је до промене
лета. Слетели сте у Холандију и ту морате да останете.
У свему томе добро је то што вас нису довели у неко грозно, одвратно
место где хара зараза, глад и болест. То је само другачије место од онога
што сте очекивали!!! Према томе, морате да одете да купите нове водиче.
Такође, треба да научите један потпуно нови језик, упознате нове људе које
иначе никада не бисте срели. То је једноставно другачије место. У њему је
све спорије него у Италији. Није онако бљештаво као у Италији. Међутим,
после извесног времена, кад већ мало повратите дах, осврнете се унаоколо и
почнете да примећујете да у Холандији има лала, да Холандија има Рембранта
...Међутим, сви људи које знате стално одлазе у Италију и враћају се оданде
хвалећи се како им је тамо било лепо. И остатак живота говорићете себи:
„Да, требало је и ја тамо да одем. Тако сам била испланирала“.
И осећај да сте то изгубили никада вас веће напустити зато што је то
велики губитак.
Међутим, ако проведете живот жалећи што нисте стигли у Италију,
можда никада нећете моћи да заиста уживате у посебним лепотама које
нуди Холандија.
Emily Pearl (репродуковано из AFASIC News No. 78. мај, 1995)
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Прилог 10:
Фројд и Ериксон – суштинске разлике
или шта су говорили Фројд и Ериксон

1. Уз биолошке нагоне, друштво и култура такође детерминишу развој
2. Главни покретачи развоја су несвесни процеси
3. Темељна структура личности је Ид
4. Темељна структура личности је Его
5. Его је урођен и независан од Ида
6. Једина урођена структура личности је Ид
7. Личност је обликована до 5/6 г. а сав развој завршен у адолесценцији
8. Личност се развија цео живот
9. Најважнија фаза развоја је фалусна фаза
10. Најважнија фаза развоја је криза идентитета
11. Околина може имати и позитиван и негативан утицај на развој
12. Околина увек негативно делује на развој, спутавајући биолошке нагоне

___________________________________________________________
Тачни одговори: Фројд – 2, 3, 6, 7, 9, 12. Ериксон – 1, 4, 5, 8, 10, 11.
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Прилог 11:
Евалуација – самоевалуација

1. Током предавања највише ми се свидела област, део о ______________
_______________________________________________________ (наведите)
2. Током вежби највише ми се свидела област, део о ________________
_______________________________________________________ (наведите)
3. Укупна оцена о одржаним предавањима на скали од 1 до 10 је:
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10
(заокружите одговарајући број)
слаба
просечна
одлична
4. Укупна оцена о реализованим вежбама на скали од 1 до 10 је:
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10
(заокружите одговарајући број)
слаба
просечна
одлична
5. Током наставе и вежби најбоље сам схватио/ла област, део _________________
_________________________________________________________________,
а најслабије област, део _____________________________________________
________________________________________________________ (наведите)
6. Укупна оцена стеченог знања и вештина на предавањима на скали од
1 до 10 је:
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10
(заокружите одговарајући број)
слаба
просечна
одлична
7. Укупна оцена стеченог знања и вештина на вежбама на скали од 1 до
10 је:
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10
(заокружите одговарајући број)
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слаба
просечна
одлична
8. Укупна оцена сопственог ангажовања и активности током предавања
на скали од 1 до 10 је:
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10
(заокружите одговарајући број)
слаба
просечна
одлична
9. Укупна оцена сопственог ангажовања и активности током вежби на
скали од 1 до 10 је:
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10
(заокружите одговарајући број)
слаба
просечна
одлична
10. На који начин и где могу применити научено _____________________
_______________________________________________________ (наведите)
11. Стечена знања и вештине могу унапредити уколико ______________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________ (наведите)
12. Шта и колико сам могао/ла да урадим боље, више, квалитетније лично
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________ (наведите)
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