
 

Истраживање могућности и квалитета примене верских садржаја у васпитно-

образовном раду предшколских установа 

Увод  

Веома је важно препознати и уважавати специфичност узраста предшколске деце, као и 

специфичност верских садржаја, јер само тако је могуће изградити исправан вредносни 

критеријум на ову тему. Свака једностраност и површност удаљавају од реалног увида и 

добрих решења, тако да се проблем само додатно увећева. Отворен приступ овој теми 

подразумева креативну прогресију, како у сагледавању самих верских садржаја тако и у 

промишљању сазнајних могућности предшколске деце.     

Познато је да Стратегија развоја образовања у Србији до 2020 године захтева 

усаглашеност и уређеност најважнијих елемената: мисије (сврха или улога), визије 

(жељено а могуће стање), кључних и развојиних изазова, стратешке политике, акције и 

мере, стратешке реализације и промене. Наведено нас јасно упућује у неопходност 

креативног и прогресивног приступа овој важној животној теми. Предшколско васпитање 

и образовање у том контексту представља битну динамичку карику у том свеобухватном и 

свеживотном процесу. То се најбоље види из оних делова Закона о предшколском 

образовању који говоре о циљевима и принципима, где се као циљеви наводе: подршка 

целовитом развоју и добробити детета, васпитној функцији породице ... развијању 

потенцијала; а као принципи наводе се: доступност, демократичност, отвореност, 

аутентичност и развојност. Ови изводи нам недвосмислено показују могућност присуства 

верских садржаја у прешколском васпитно-образовном раду. Начин презентовања истих 

могао би бити приказивањем цртаних филмова са верским темама за децу до 4 године, док 

би се у каснијем периоду, после 4 године уз то могле додати краће библијске приче из 

Илустроване Библије или других верских садржаја у том облику. Овде је потребно да се 

успостави корелација са бајкама и баснама које се користе као литература. Све ово је још 

увек у фази неприлагођене употребе, што овој теми даје посебну важност, и то на тако да 

имамо амбицију да одговоримо на све изазове него тако што покушавамо да покренемо 

једну нову и важну тему у вези са предшколским васпитно-образовним процесом. 

Методолошки оквир 

Теоријске основе 

На основу доступних извора и литературе у овом раду настојимо да увидом у педагошку и 

теолошку литературу утврдимо могућности њихове коегзистенције и корелације. 

Пошавши од становишта да је најбоље посматрати све сличности и разлике као добре 

могућности, без потребе за једностраним тражењем сличности и занемаривањем и 

потирањем разлика, видимо да свака промена захтева несебичност. Носилац промене је 



успешан само онда кад је спреман на жртву, а не кад све мери собом и својим потребама. 

Тако и у вези са овим, добре вести или креативне новости биће могуће само онда кад  се 

као „заједнички фактори“ именују сви процеси. Не само оно што је по нашој мери, него 

све оно што и други чини, и са чиме не морам увек да се слажем, као што ни он не мора да 

се увек слаже са свим мојим ставовима. Само тако се превазилазе наслаге сукоба из 

прошлости, где треба и наше јуче гледати данас као још један додатак томе. Само тако је 

могуће стварање научне синтезе по овом питању, јер се тада базично, филозофско и 

епистемиолошко полазиште усаглашавају у један креативни ентитет. Тада се ствара 

социолошки категоријални апарат који омогућава добар увид и јасно одређење потребних 

теолошких и педагошких термина. То омогућава да се на основу анализе садржаја, 

ослањајући се на квантум знања, исти ставе у креативну корелацију. Поступак је 

уобичајен, после почетног дефинисања врши се класификација истих путем индукције, 

дедукције, анализе и синтезе. Приликом идентификације проблема и извођења хипотеза 

користимо следеће методе: ерминевтичка (анализа и систематизовање); каузална 

(узрочно-последичне везе и односи различитих теорија); онструктивна (корелација 

различитих садржаја). Руководно начело у свему овоме нам је „мењање ствари“, а не само 

„академски дигнитет“, и то у контексту стварног бољитка, а не у намери било какве и било 

чије негације. Позитивна афирмација корелације са нагласком динамичког јединства у 

различитости, где другачији став није непријатељски или супростављен него је став 

другога у коме не треба гледати супротност већ допуну сопстевног става. 

Методологија истраживања 

Познато је да  емпиријско истраживање на најбољи могући начин потврђује, или 

демантује, теоријска сазнања. Како је  примарни циљ сваког истраживача да емпиријским 

истраживањем потврди тачност теоријских тврдњи  ми смо путем истраживања ставова, 

мишљења и искуства васпитача у предшколским установама настојали да покажемо 

истинитост, повезаност и условљеност теоријских дефиниција и класификација са 

стварним стањем. Тако је предмет нашег истраживања јасно опредељен на испитивање 

могућности и квалитета примене верских садржаја у предшколским установама на основу 

искуства и ставова реалних креатора васпитно-образовног процеса. Испитали смо 100 

васпитачица које раде у обдаништима, забавиштима и вртићима у Вршцу, Београду, 

Ваљеву, Лазаревцу, Чачку, Краљеву и другим местима у Србији. Нажалост, нисмо били у 

прилици да добијемо одговоре на упитнике ни од једног васпитача. Метода истраживања 

је дескриптивно-аналитичка, техника истраживања је анкетног типа. Инструмент у 

истраживачком поступку је критеријумски тест (упитник) са посебним нагласком на 

ставове васпитача о верским садржајима, њиховој тренутној заступљености, стварној 

потреби и постојећим начинима употребе. Ради бољег увида у „општу типологију“ као и 

„типологију објекта“ постављена су и питања која кроз дате дати одговоре показују степен 

мотивације самих васпитача, као и евентуалну укљученост или искљученост родитеља из 



тог процеса. Постављена су и питања која актуелизују поред верских и социјалне моменте 

и елементе, са жељом да се стекне што потпунији увид у стварно чињенично стање.  

1.1 Васпитач – дете – родитељ 

Предуслов сваке успешности је сарадња свих стваралачких фактора, у овом случају 

васпитача, детета и родитеља. Душанов Законик у своје време препоручује да учитељи – 

васпитачи „уче децу од свег срца и да размишљају о њима и да буду према њима 

милостиви“. Такође и Декларација о правима човека и грађанина из 1793 дефинише да је 

образовање „потреба свих грађана ... мора бити доступно свима.“ Конвенција о правима 

детета са краја 20 века истиче да је дете „активни чинилац властитог развитка и живота 

друштвене заједнице.“ Све ово нам јасно и недвосмислено сведочи постојање свести о 

важности васпитно-образовног процеса кроз све историјске периоде. Међутим, степен 

остваривости и стварне успешности није загарантован само постојањем добрих жеља, 

условљен је многим субјективним и објективним факторима. Добра жеља ако није и 

оделотворена остаје само најављена, а нереализована могућност. Због тога није довољно 

само навођење примера из прошлости или садашњости и планирање будућности, потребно 

је стваралачко промишљање и поступање као стваралачки показатељ.  

Улога васпитача у кон кретном случају је важна, и то примарно тако што треба да 

заинтересује како дете тако и родитеље, остварујући са њима добар дијалог и подстичући 

међу њима дијалог (васпитач – дете; васпитач – родитељ; дете – родитељ); који треба да 

понекад прераста у тријалог (васпитач – дете – родитељ). Наша васпитно-образовна 

пракса у предшколским установама показује недостатак чешћег и конкретнијег  

укључивања родитеља, све се своди на повремене сусрете који се тичу организовања 

неких приредби, или у случају евентуалног дечијег несташлука. Једноставно, изостаје 

континуирана комуникација, најчешћи облик је саопштавање информација о успеху или 

неуспеху. На тај начин је све условљено овим или оним разлогом, који су често 

условљени ставом или потребом једног или двојице учесника, ретко кад се догоди да 

постоји заједничка сагласност. То у даљем току условљава да је сам процес „роба“, а дете 

„објекат“, док су васпитач и родитељи неусаглашени субјекти. Приметно је да у случају 

наших испитаника постоји свест о таквој опасности, као и добра жеља и неоспоран 

покушај да се тако нешто избегне и отколни као велика опасност. 

Родитељи су битни васпитно-образовни субјекти, и добро је кад и сами препознају 

потребу да „изнова прођу васпитно-образовни процес“ трудећи се да буду креативни, а не 

реметилачки субјекти. Ту је важна спремност за иновације, којом се превазилази статизам 

наслеђивања на позитиван а не негативан начин. То подразумева непрестано усклађивање 

„старог и новог“ без сукобљавања и уопштавања, са пуно поверења и уважавања 

различитости погледа. На тај начин родитељи постаји помагачи а не препреке и кочнице у 

процесу, активно су укључени тако што доприносе договору без једностраног наметња 



само својих ставова. То никако не значи дволичност и попустљивост, ради се о стрпљивом 

опхођењу и разумном поступању. 

Деца, васпитаници су истовремено и носиоци и примаоци васпитно-образовне динамике 

која искључује сваку саможивост и самовољу. Предшколски узраст је на прекретници 

између игре и маште и стварања првих представа о животу. Из света маште полако се 

улази у реалан свет где се већ препознају прве суровости, и ту је потребно будити 

животну одговорност и стваралачки оптимизам. Не бојити живот црним бојама него га 

уобличавати  и тонирати складним нијансама трудећи се да се из света маште узме оно 

најбоље, као и из реалног живота. Тако се формира усклађена личност која усаглашава у 

себи свој разум, вољу и срце пажљивим одабиром свега у себи и око себе. То је процес у 

коме им највише помажемо саветом, док је свако прузимање ризично, што често превиђају 

и васпитачи и родитељи. Само онда кад је васпитач спреман да саслуша, разуме, упути и 

посаветује дете може се рећи да га доживљава као свог сарадника, а не као васпитно-

образовни објекат. 

1.2 Прво искуство заједнице са другим 

Предшколске установе су значајни животни простори, место где се стичу прва искуства 

заједнице и припрема за предстојећи период школовања где су приметни трагови 

најсуровијег надметања. Због тога је неопходно  разумети тај период припреме пред 

наступајуће изазове у којима треба нагон за надметањем претворити у културу надметања, 

да би се касније све уобличило у културу дијалога. Јер, од тога како дете доживи сусрет са 

другим и другачијим у обданишту и забавишту зависи у много чему његов даљи животни 

ток стваралаштва и успешности. Ту је најтеже то што не постоје адекватне и потпуне 

повратне информације, јер много тога остане сакривено у дубинама бића као тајна и за 

онога који то носи. То потврђују каснији поступци појединаца у којима нагомилан гнев 

експлодира неконтролисано. Због тога је већа одговорност васпитача од свих каснијих 

педагога, јер он поставља темеље док они само надограђују. Он је први и прави ментор, 

који себе тако треба увека и у односу са сваким дететом да доживљава, не тражећи од 

других да му то „признају“. Он треба то да препозна, и само тако ће своју функцију 

реализовати на прави начин и у потпуности. 

Први креатор или космитор новог у животу једног детета или човека који расте је 

васпитач који му помаже да учини први корак и корача даље кроз живот. Ту је важно да 

му свако дете буде подједнако драго, што не сме да прерасте у уопштавање, потребно је 

препознати посебност свакога детета и не опредељивати се једнострано на основу оваквих 

или онаквих закључака или осећања. То није ни мало лако, али је преко потребно, само је 

важно сваку субјективност ставити у контекст васпитно-образовне објективности. Бити 

спреман да се до краја преда стварању бољитка свих, без једностраног опредељивања на 

основу личних симпатија или антипатија је нешто незамисливо у педагошком раду. 

Посебно у предшколском периоду кад су деца најосетљивија и кад је неопходно да стекну 



што бољу слику о свету у који улазе, као простору где су добро дошли и где могу 

слободно и одговорно да стварају и остварују се. 

1.3 Цртани филмови  и верски садржаји 

Ненасилно уобличавање дечије маште и радозналости могуће је у контексту исправне 

презентације цртаних филмова. Посебно оних са порукама о непобедивости добра, где је 

снага у ненасиљу, а не у наметању и покоравању и елиминацији слабијих од стране јачих. 

Због тога је потребно пажљивим одабиром од постојећих цртаних филмова створити један 

континуитет добрих порука које подстичу дечију креацију ка добром чињењу, развијајући 

убеђење да је добро непобедива сила. Наравно, то није ни мало лако јер кз реалног живота 

долазе често другачије поруке. Свакодневни разговори у којима понекад не штедимо децу 

од наших лоших закључака често уносе многе недоречености и забуне. Тако да, можда 

свесно а можда несвесно, али сигурно неодговорно, својим непромишљеним изјавама 

доприносимо стварању неизвесности и несигурности код деце. Код таквог стања од нас 

непрепознате раздражљивости код деце се ствара лоша реакција и тада се у њима буди 

одређени бунт и потреба за самодоказивањем путем насиља. Таквом стању не погодује 

много тога, посебно не расправе и сукоби, којих има и више у свакодневици него у 

цртаним филмовима. Тако да није довољно само критиковати и оспоравати садржаје 

цртаних филмова, потребно је промишљати нове и боље едукативне методе у вези са 

порукама које преносимо једни другима. 

Поменута специфичност верских садржаја посебно је евидентна у контексту цртаних 

филмова са верским темама. Због тога не постоји много цртаних филмова те врсте, бар не 

у нашем говорном подручју, пошто их је тешко прилагодити и адекватно приказати. Ту су, 

такође, приметни елементи насиља, нпр. „Јосиф и браћа“, „Нојев потоп“  или „Давид и 

Голијат“, док су „Стварање света“ , „Тајна вечера“ и „Десет Божијих заповести“ 

прилагођенији предшколском узрасту. Због тога је важно исправно  разумевање и 

преношење поруке, са  јасним нагласком на визуелне ефекте цртаних филмова који су 

добра претпоставка за дечије разумевање животне стварности. Свако дете бира свог јунака 

из тог света, и ту нико никоме не може ништа да наметне, али су могуће различите 

корекције путем стрпљивог појашњења што захтева много напора. Само онда кад 

разумемо важност креације тих филмова у предшколском узрасту препознаћемо потребу 

да кроз цртане филмове третирамо више новозаветних тема из Христовог живота или 

житија Светога Саве и других светитеља. 

 

 

1.4 Бајке и библијске приче и догађаји 



Бајке су моћно васпитно-образовно средство, никако их не треба једнострано посматрати 

као неумесне маштарије већ као креативне покретаче дечијег размишљања. Давно је рекао 

Фридрих Шилер, немачки песник и филозоф: „Дубља значења крију се у бајкама које сам 

чуо у детињству него у истинама које ме је научио живот.“ Истина је и то да се у њима 

„приповедају којекаква чудеса која не могу бити“ (Вук Караџић), али то не умањује 

њихову креативност и стваралачку функцију. Тако да иако су у једном периоду у 17 веку 

биле забрањиване (Вуковић, 1995:171), нису коначно укинуте, до данашњих дана 

инспиришу одрасле и развијају дечију машту. Снагу бајке веома лепо је осетила и описала 

Гроздана Олујић речима: „Од ткива маште, ткива сна бајка гради свој свет, на први поглед 

случајан, измишљен, иреалан ... али шта је ако не истина порука бајки да љубав надилази 

сва зла“ (Олујић, 1981:55). Оваквим приступом свету бајки могуће је изградити  добре 

корелације верских и библијских тема са њима, без било какве једностраности и 

поједностављења, тим пре ако знамо да је сама бајка старија од хришћанских елемената 

(Јаковљевич, 1982:182). Због тога је извесно да присуство хришћанских и уопште верских 

елемената у појединим бајкама представља креативан однос појединаца који су показали 

умешност да поруку вере ставе и у тај и такав контекст. То никако не треба посматрати 

као деградацију вере, пре се може говорити о флексибилности одговорног ствараоца који 

у први план ставља поштовање сваког стваралаштва, а не омаловажавање другачијег и 

различитог.  

Специфичне библијске и уопште верске садржаје веома је тешко адекватно саопштити 

деци предшколског узраста у њиховој „оригиналној“ верзији. Остаје онда дилема да ли 

чекати да деца дорасту за разумевање, или покушати неким снисходљивим начином 

прилагођавања? Боље је покушати што пре, јер свако одлагање почетка још више удаљава 

и чини тежим сам процес. Веома лепо је врли педагог и методичар Вук Милатовић 

приметио да је успешан педагог онај који се труди „не да буде предавач, већ да ученике 

усмерава, подстиче, мотивише и наводи да сами сазнају ...“ (Милатовић, 2009:69). 

Примењено на предшколску педагогију ово значи да се не треба плашити дечије машти, 

нити је потребно изнуђивати од њих истоветне ставове са својима, него је важно 

стрпљивим опхођењем уводити их у реалан живот не спутавајући њихову машту. Ту се 

име Бог појављује као непознат појам, загонетка, уз напомену да у већини случајева деца у 

својим породицама бивају погрешно научена да се Бога боје, а не да Га воле. Суочени са 

многим информацијама како из реалног света, тако и из света маште, предшколска деца се 

подједнако затварају у себе закључцима које не саопштавају, као и што се отварају 

питањима кад имају поверење у свога саговорника. Задобити такво поверење значи бити 

успешан педагог – васпитач, а то је могуће само онда кад разумемо да учити другога значи 

стално бити спреман да се учиш са њим и од њега. Не само да све буде једнострано 

преношење знања, већ увек двосмерна комуникација стваралачких субјеката. Само на тај 

начин је могуће дечију машту ставити у добру функцију, са пуно поверења и без наметња 

ставова. Не треба се плашити дечије радозналости и није добро наметањем спутавати 

дечију мисаону активност. 



Важно је разумети да је бесмислено плашити децу Богом представљајући Га као неки 

недодириви ауторитет иза Кога се, уствари, заклања сваки неуспешан родитељ, васпитач 

или учитељ. Добар пример „представљања“ Бога деци је једна мала књижица за децу од 20 

страница под насловом: „Бог те воли“ (Загреб, 2009), у којој се на један умесан начин 

прилагођен детету говори о Богу као некоме ко је гарант добробити, а не насилник који 

само кажњава и тек понекад награђује. Кад дете крене са таквом информацијом у живот 

онда кроз све животне ситуације иде храбро и одлучно, неоптерећено страхом и 

несигурношћу. Даљи ток предшколског васпитно-образовног процеса требало би да буде 

осмишљен игром и маштом уз дозиране информације о животу као процесу у коме сваки 

човек изграђује свој вредносни сиетем. Умеће успостављања корелације између 

различитих садржајха, у овом случају верских (библијских) и текста одређене бајке овде је 

неопходна. Тада много тога неће бити прерано речено у предшколском узрасту, јер тада је 

дечија упитаност и спремност за „немогуће ствари“ веома изражена. То никако не значи 

стављање у први план ирационалног уместо лигичног, него је реч о увођењу у стваралачку 

свестраност и свеукупност од самог почетка. Навешћемо само пример из новозаветног 

текста о чудесном оброку када је Христос са пет хлебова и две рибе нахранио пет хиљада 

људи (Јн. 6,5-13), који је могуће деци „тумачити“ бајком Међедовић (Самарџија, 2004:77-

88). Наравно, неопходна је умешност као и стрпљиво опхођење са спремношћу да се 

прихвате сва логична питања. То је могуће само онда кад је васпитаник у првом плану, а 

не идеја вере или неверовања која у стању недоречености у оба случаја све 

поједностављује и опповршује. Добар пример паралеле и могуће корелације у васпитно-

образовном раду је бајка Гроздане Олујић „Вилењакова тајна“ која се може довести у везу 

са виђењем старозаветног пророка Мојсија и његово виђење „купине која гори а не 

сагорева“ (2. Мојс.:3,2). Ту имамо призор отворених врата, цара, купинов жбун и 

насмејану царицу са царевићем у наручју ...“ Поред  наведених примера постоји још 

велико мноштво сличних подударности библијског текста са бајкама, где је очигледан 

међусобни утицај, и то треба посматрати као добру могућност у васпитно-образовном 

раду, посебно са децом предшколског узраста. Јер, сигурно је да ће кроз усаглашено 

препричавање и поређење лакше разумети „тешке“ садржаје библијских прича. На тај 

начин садржај бајки добија едукативну функцију, а библијски садржаји постају 

приступачнији. Основно у свему томе јесте изграђивање позитивног односа према животу, 

добру, истини, лепоти и љубави, као и развијање уметничког приступа постојању. Тада се 

јасно зна да „будућност није у техничком, инструмненталном разуму, већ разуму који 

разуме самога себе“ (Инђић, 2009: 84). Школа, као и предшколске установе тако нису 

„универзално тржиште радне снаге“ (Поткоњак, 2012: 75), него отворени простори 

стваралачког дијалога.  

Недостатак дијалога онемогућава стваралачке корелације са уважавањем разлика, што у 

даљем току ставља у први план прилагођавање а не стручност. Отуда сви досадашњи 

историјски сукоби теиста и атеиста у којима је васпитно-образовни процес највише трпео 

будући непрестано урушаван различитим једностраностима. Само онда кад се створи 



добри друштвени услови ненасиља „већих“ над „мањима“ могуће је превазићи и 

препознати као лоше све прогоне „неподобних“ и насиље владајућих идеологија. У вези са 

овим треба знати: „неопходно је рехабилитовати уверење да без слободе нема критичког 

знања, и обратно, да без критичког знања нема слободе“ (Инђић, 2009:83). Тада верски 

садржаји, конкретно библијски, као и бајке, неће бити условљени владајућом идеологијом 

него ће се из њихове едукативне функције извлачити позитивни закључци о неопходности 

њихове корелације. Нове генерације васпитача и учитеља су пред великим изазовом, и од 

велике помоћи им могу бити искуства старијих колега, како у вези са коришћењем тако и 

некоришћењем истих.     

 

2.1 Резултати емпиријског истраживања 

Резултати истраживања  доводе нас до закључка о стварној потреби и реалној одсутности 

адекватних верских садржаја у предшколском васпитно-образовном процесу. Анализом 

одговора које су испитаници дали дошли смо до следећих података: Од 100 васпитачица, 

20 има средњу стручну спрему, 20 вишу, а 60 високу стручну спрему. Кад је у питању 

радни стаж, до 10 година их има 25, од 10 до 20 година стажа их је 30, од 30 до 40 година 

радног стажа их је 45. Из њихових одговора на питања закључујемо следеће: 

1. Мотивација и радни ентузијазам су на високом нивоу, од 100 испитаница само 

једна, која ради више од 35 година не би поново изабрала васпитачки позив „јер су 

деца немирна, много се деру.“ Све остале испитанице су позитивно одговориле 

наводећи свака своје разлоге, а сви се могу свести на истоветну тврдњу која се тиче 

узвишености позива, искрености и отворености деце и испуњености због бављења 

тако узвишеним васпитним радом. 

2. На питање о степену толеранције код садашње деце у односу на раније генерације 

скоро све васпитачице тврде да не постоји нека разлика (75%), док 10% тврди да су 

раније генерације биле толерантније, а 15% да су садашње генерације толерантније. 

3. Кад је у питању укључивање родитеља у васпитно-образовни процес 40% тврди да 

се родитељи укључују (али само 20% наводи конкретне примере и радње у вези са 

радом са децом код куће или у вези школских приредби и других догађаја), док 

60% каже да се не укључују у потребној мери и на адекватан начин. 

4. Средња оцена заинтересованости деце за нова сазнања у бројчаној вредности од 0 

до 5 је 4, и то: 25% = 3; 25% = 5 и 50% =4. 

5. Што се тиче питања која им деца најчешће постављају 60% наводи да се тичу 

верских тема (Где је Бог? Зашто славимо славу? Зашто звоне звона? ), 30% питања 



се тичу свакодневног живота, док 10% испитаника није ништа написало као 

одговор на ово питање. 

6. Кад су у питању верски садржаји 58% мисли да су потребни као саставни део 

васпитно-образовног процеса у предшколском узрасту, док 22% мисли да су 

непотребни због самог узраста деце, сматрајући да те садржаје већ имају код куће, 

док 20% нема став у вези са овим питањем. 

7. Кад је у питању коришћење цртаних филмова са верским садржајима њих 30% је 

користило (Стварање света, Јосиф и његова браћа, Десет Божијих заповести, Тајна 

вечера), док 70% није исте користило. 

8. Светосавска прослава се одржава у свим вртићима, али на различите начине. 

9. Кад је у питању прослављање два Васкрса и два Божића сви имају позитиван став о 

томе, док само мали број њих (20%) има и лично искуство у вези са тим, и то врло 

позитивно. 

10. Кад је у питању стицање елементарних информација деце о верским темама 30% 

сматра да исте добијају од свештеника, 20% у школским установама, а 50% у 

породицама. 

11. Кад је у питању вентуално пројектовање верских садржаја деце из побожних 

породица за време боравка у установи то најчешће чине крстећи се кад чују 

црквено звоно (50%), пре и после јела (30%), у разговору са вршњацима када им 

објашњавају неке догађаје, као што су Васкрс или Божић (20%). 

12. Изразито низак је примећени проценат верске нетолеранције (2%) што је јако добро 

јер исказује висок степен толеранције у раном детињству. Било би добро кад би се 

тај ниво одржао и у каснијем узрасту, што нажалост не успева. 

13. Проблем верске нетолеранције, који је задовољавајуће мали решавају разговором 

са децом и родитељима, и то тако што нема одвојених сусрета него се разговара 

истовремено са свима учесницима конфликта и њиховим родитељима и 

старатељима. 

14. Степен етничке и социјалне нетолеранције је већи и то 20% етничке и 30% 

социјалне (богати – сиромашни), што се теже решава и родитељи су често 

инспиратори истих. Континуираним радом и чешћим сусретима се и то 

превазилази. 

15. Већина испитаница (62%) сматра да адекватни верски садржаји могу допринети 

вишем степену толеранције. Ово је посебно интересантно јер у односу на 58% оних 

који се позитивно изјашњавају о верским садржајима овде имамо још 4% више 



оних који верске садржаје разумеју као покретаче толеранције. Ради се о онима 

који су се у претходном питању изјаснили као они који немају став о томе. 

16. Закључни кометар је садржан само у 10% упитника, што се може различито 

тумачити, али ако се анализира оно што је написано као завршни коментар види се 

задовољство што и њих неко пита, спремност да се и даље сарађује, предлог да се 

закључци и анализа проследе у даљу надлежност ради побољшања квалитета. 

Очекују се, али се и предлажу одређене иновације, што недвосмислено показује да 

постоји реални потенцијал у васпитачком кадру. То поткрепљује и чињеница да је 

одређен број на специјалистичким студијама, док су скоро све васпитачице са 

средњом школом студенти при крају студија. 

 

2.2 Закључак  

Сигурно је да постоје многи верски садржаји који још увек нису адекватно третирани у 

предшколском васпитно-образовном процесу. Разлози су различити, од оних који се тичу 

затворености неких верских чинилаца до оних који се тичу незаинтересованости 

појединаца из васпитно-образовних структура. Наравно, реч је о ретким примерима 

затворености или незаинтересованости, али је евидентна неискоришћеност свих 

позитивних капацитета са обе стране. То захтева заједнички пројекат свих интелектуалних 

структура цркве и шире друштвене заједнице, са стварним уважавањем свачијег 

стваралаштва и препознавањем разлика у приступу као креативних чинилаца. Очекујемо 

да ће нове генерације васпитача, уз помоћ оних који су већ запослени, моћи да креирају 

још неке садржаје, поред постојећих. Постојећа одушевљеност васпитачког кадра за свој 

узвишени посао, као и отвореност за сарадњу са родитељима, разговор са децом и 

спремност за квалитетну примену верских садржаја представљају сигурну гаранцију за 

стварање још бољих услова у третирању верских тема у овој области.  

Сматрамо да ова наша студија може на адекватан начин да покрене и осмисли добру 

корелацију различитих васпитно-образовних садржаја. Кад је у питању примарна намера, 

истраживање могућности и квалитета верских садржаја у предшколском образовању, 

слободно можемо да закључимо да постоје и спремност и потреба и стваралачки 

капацитети. Само је неопходно стварање ширег друштвеног и јавног конзензуса, са пуним 

уважавањем личности сваког детета, као и сваког васпитача и родитеља.  
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Прилог: Упитник 

 

 

 



Поштована господо, 

Молимо Вас да прихватите позив студената Високе школе струковних студија за 

васпитаче „Михаило Палов“ из Вршца, који су укључени у пројекат „Претварање 

потенцијала у постигнућа“ и одговорите на постављена питања из Упитника  који је пред 

Вама. Циљ истраживања је усмерен ка сагледавању верских садржаја за развијање духа 

толеранције код деце предшколског узраста. Молимо Вас да искреним одговорима дате 

свој допринос сагледавању ове значајне области васпитања. Анкета је анонимна и 

добијени подаци користиће се у напред наведене сврхе.  

Унапред хвала на разумевању и помоћи 

 

 

Основни подаци: 

Пол:  

а) женски 

б) мушки 

 

Школска спрема: 

а) средња 

б)  виша 

в) висока 

д) даље усавршавање ..................................................... 

 

 

Радни стаж у предшколским установама: 

а) мање од 10 година 

      б)  од 10 до 20 година 

      в) од 20 до 30 година 



      г) од 30 до 40 година 

 

 

Питања: 

1. Да ли бисте се поново определили за васпитачки посао? (заокружите ДА или Не и 

образложите свој одговор) 

а) да 

б) не 

2. Препознајете ли разлике у степену толеранције (верске, етничке и др. ) код деце 

предшколског узраста из године у годину, и које су најуочљивије?  

3.У најкраћим цртама опишите да ли, како и колико се родитељи укључују у васпитно-

образовни процес?  

4.Оцените степен заинтересованости деце предшколског узраста за нова сазнања, 

бројчано од 0 до 5: 

5.Која Вам питања деца најчешће постављају? 

6.Шта мислите о потреби за постојањем  верских садржајима у предшколском 

васпитању деце?  

     7.Да ли сте у васпитачком раду  користили цртане филмове са верским темама? 

     8.Како обележавате Светог Саву у Вашој установи? 

     9.Да ли су два Васкрса и два Божића препрека или шанса за приближавање?  

    10.Где  деца предшколског узраста најчешће добијају елементарне информације о      

верским темама?  

11.Како деца предшколског узраста најчешће пројектују верске садржаје које стичу у 

својим породицама? 

12.Да ли сте код неког детета приметили елементе верске нетолеранције? 

13.Како сте решавали проблем верске нетолеранције, ако су постојали у Вашој групи?  

14.Да ли сте приметили друге облике нетолеранције код неког детета? (етничка 

припадност, социјалне разлике и др) 



15.Да ли мислите да основне верске информације у предшколском узрасту могу подстаћи 

виши степен толеранције код деце? (одговорите са ДА и НЕ и образложите свој одговор) 

а) да – 

б) не -   

16.Ваш закључни коментар, као прилог бољем и успешнијем решавању питања исправног 

коришћења различитих верских садржаја, и подстицању високог степена толеранције већ 

од предшколског узраста: 

 

Хвала Вам на разумевању и сарадњи! 

Свако добро, са жељом да се наша сарадња продужи на добробит наше деце. 

Срдачно, 

проф. др Љубивоје Стојановић са сарадницима 


