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САМОСТАЛНИ РАД ДЕЦЕ И УЧЕНИКА У ОБЛАСТИ 
УПОЗНАВАЊА И РАЗУМЕВАЊА СВЕТА  

И НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 
 

      Истраживања у свету показују да је један од кључних проблема образовања 
оспособљеност ученика да самостално изаберу, комбинују и координирају 

различите стратегије учења и да их употребе на ефикасан начин. Да би појединац био у стању 
да прилагођава стратегије учења самом контексту учења, он најпре мора њима овладати. То 
подразумева креирање услова у в аспитно-образовној пракси који омогућавају деци и ученицима 
самостално практиковање одређених академских вештина у складу с њиховим искуством, 
односно већ овладаним вештинама, и природом садржаја који се учи. У овом раду представљени 
су резултати истраживања које је имало за циљ испитивање заступљености, квалитета и 
природе самосталног рада деце од пет до 10 година у области упознавања и разумевања света 
и наставе природе и друштва. За реализацију овог истраживања коришћена је дескриптивна 
метода са систематским посматрањем као истраживачком техником. Представљени 
резултати истраживања показују да је недовољно активности које на адекватан начин могу 
подржати оспособљавање деце и ученика за самостални рад и учење, да заступљеност 
активности које карактерише виши степен самосталности деце и ученика у учењу са сваким 
старијим узрастом опада и да природа самосталних активности деце и ученика није 
примерена природи садржаја учења. 

               самостални рад, област упознавања и разумевања света, настава природе и  
друштва, узраст деце и ученика, природа садржаја учења

Увод

Савремени човек се све чешће налази у ситуацијама које од њега захтевају да се 
укључи у процес самообразовања. Да ли ће појединац препознати ову потребу и да 
ли ће умети да самостално креира процес свог самообразовања, зависиће од његове 
оспособљености за самостални рад и учење. 

Деца уче на различите начине, али највише самосталним делањем, односно 
испробавањем нових ствари и практиковањем умења којима су овладали (Pešikan i 
Antić, 2012). Учење на раним узрастима схвата се као процес мењања и развоја инди-
видуе, односно као процес формирања техника стицања и сређивања непосредног  
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искуства и изграђивања система уопштавања тог искуства, и подразумева изграђи-
вање сазнања кроз активан однос детета према својој физичкој и друштвеној среди-
ни (Pеšić, 1985; Pešikan i Antić, 2012). Према конструктивистичком приступу процесу 
учења, знање се не може директно пренети или примити у готовом облику, већ га 
појединац изграђује властитом самосталном менталном активношћу (Pešikan, 2010). 
Такво шире схватање учења не треба везивати само за учење детета предшколског 
узраста, наводи Пешић (Pešić, 1985), већ и за цео период школског учења све до 
адолесценције. Међутим, различите концепције основних програмских докумена-
та предшколског и основношколског образовања у Србији сугеришу и различите 
погледе на образовање и учење деце предшколског и основношколског узраста. 
Опште основе предшколског програма припадају тзв. процесном типу програма 
(Pešić, 1989) у којем се образовање схвата као процес који одређују принципи посту-
пања, а не садржаји или продукти. Наставни програми основношколских предмета 
писани као „листа тема“ (Strategija obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, 2012) предста-
вљају уређен скуп садржаја, односно градива које ученици треба да усвоје, те као 
такви припадају програмима који полазе од схватања образовања као трансмисије 
знања (Pavlović Breneselović i Krnjaja, 2014; Pešić, 1989). Истицање развоја способно-
сти за самостално учење и самообразовање, као општег циља васпитно-образовног 
рада, јесте једна од нити које повезују ове две концептуално различите оријентације. 

Од предшколског и основношколског васпитања и образовања деце у Србији 
очекује се да подстичу самосталност деце и развијају способности за самостал-
но учење ученика (Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa, 2006; Zakon o 
osnovnom obrazovanju i vaspitanju, 2013). Исправно вођен процес учења омогућава 
појединцу да научи како се учи (Bruner, 1988) и представља основу његове касније 
успешне самосталне делатности јер „оно што се појављује као средство деловања на 
себе самог претходно је било средство деловања на друге, или средство деловања 
других на личност“ (Vigotski, 1988: 45). Главни циљ формалног образовања треба да 
буде опремање ученика интелектуалним алатима и њихово оспособљавање за са-
морегулисано учење, јер управо такви лични ресурси омогућавају појединцу дожи-
вотно учење (Bandura, 1993). У Извештају међународне комисије о образовању за 21. 
век (Delor, 1996) наглашава се да се компетенције потребне за прилагођавање новим 
ситуацијама лакше уче и развијају уколико се деци/ученицима омогући да их током 
васпитно-образовног рада (ВОР) опробају, али и да се овим компетенцијама и спо-
собностима у образовним методама не посвећује довољно пажње. 

Значај и улога самосталног рада и учење деце/ученика у ВОР-у

Насупрот директном поучавању кроз фронтални облик рада, у којем је одрас-
ли посредник између деце и садржаја, у самосталном раду и учењу дете се налази у 
директном односу према садржају учења, а такав рад се реализује кроз групни рад, 
рад у пару и индивидуални облик рада (Bognar i Matijević, 2005; Đorđević, 1997; Poljak, 
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1982; Vilotijević, 1999). Самостално учење у ужем смислу подразумева активности 
појединца током којих он има контролу над средствима и стратегијама учења, док 
у ширем смислу подразумева и његову самосталност у одређивању намера учења 
(Nolen, 2001). Деведесетих година двадесетог века дотадашња интересовања теоре-
тичара за самостално учење добијају нови квалитет. Након објављивања Зимермано-
вог и Шанковог дела Self-Regulated Learning and Academic Achievement: Theory, Research 
and Practice (1989), појавила су се многобројна теоријска разматрања и обављено 
је више истраживања која су за предмет имала саморегулисано учење (Montalvo & 
Torres, 2004). Код саморегулисаног учења ученици постављају циљеве учења, доносе 
одлуке о примени одређених стратегија у учењу, управљају временом, организују 
материјале и добијене информације, прате и процењују властити напредак у учењу, 
траже повратне информације о свом раду и модификују процес властитог учења 
када га процене недовољно ефикасним (Effeney еt аl., 2013). Током саморегулисаног 
учења ученици преузимају контролу над процесом свог учења. Међутим, преузи-
мање контроле ученика над процесом властитог учења не догађа се одједном. Пре 
него што су постале унутрашњи процеси под контролом детета, све више менталне 
функције прво су биле облик интеракције између детета и одраслог (Pešikan, 2010). 
Вођење у процесу учења, које обезбеђује одрасли, обрнуто је пропорционално 
знањима и умењима детета/ученика. „Што је ученик вичнији у односу на одређени 
задатак, директна или индиректна помоћ наставника требало би пропорционално 
да се смањује“ (Pešikan, 2010: 167). Тако, вођење у процесу учења представља запра-
во промену у односу социјалне регулације и саморегулације. Дете/ученик током 
времена постаје све компетентније у процесу самосталног учења, захтева све мање 
помоћи те се, како Пешикан објашњава, социјална регулација смањује, а саморегула-
ција јача и повећава.

Саморегулација учења, као највиши облик когнитивног ангажовања (Young, 
2005), представља заправо дугорочни циљ оспособљавања за самостално учење. 
Наглашавање одређених когнитивних и метакогнитивних стратегија јесте заједнич-
ка нит више теоријских разматрања развоја саморегулације у учењу из различитих 
аспеката (Boekaerts, 1999; Pintrich & De Groot, 1990; Pintrich, 1999; Riveiro еt аl., 2001; 
Vermunt, 1998; Young, 2005). У оквиру когнитивних стратегија потребних за учење, па-
мћење и разумевање садржаја (Pintrich & De Groot, 1990; Riveiro еt аl., 2001), односно 
преузимање, кодирање и организовање нових информација (Young, 2005), разликују 
се два нивоа у приступу информацијама. Површинске стратегије учења односе се на 
репродуктивне активности које за циљ имају смештање информација у краткорочну 
меморију. То су стратегије које су усмерене на понављање и меморисање информа-
ција. Код дубинских стратегија, које се односе на више нивое когнитивног ангажо-
вања и које омогућавају разумевање садржаја и дугорочно задржавање, разликују 
се стратегије елаборације и стратегије организације. Стратегије елаборације односе 
се на активности које омогућавају парафразирање, објашњавање, реорганизовање 
информација, извлачење аналогија и повезивање основних информација. Стратегије 
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организације односе се одабир и организовање основних идеја. Метакогнитивне ак-
тивности су усмерене на регулисање когнитивних активности (Vermunt, 1998) и обух-
ватају три концептуално и емпиријски међусобно повезане стратегије: планирање, 
праћење и регулацију (Pintrich, 1999). 

Многа истраживања, према Јанговим (Young, 2005) наводима, показују да је 
употреба различитих стратегија учења веома повезана са квалитетом учења и ака-
демским исходима, и на основу тога додаје да ученици морају овладати различитим 
стратегијама учења и да морају знати када је примена одређених стратегија најефи-
каснија. Истраживања у свету показују да је један од кључних проблема образовања 
управо оспособљеност ученика да изаберу, комбинују и координирају употребу 
различитих стратегија учења на ефикасан начин (Boekaerts, 1999). Како се академске 
компетенције у почетку развијају на друштвеним изворима, а касније пребацују на 
властите (Schunk & Zimmerman, 1997), појединац ће бити у стању да прилагођава од-
ређене стратегије учења самом контексту учења само ако је најпре био оспособљен 
да их самостално примењује. То подразумева стварање услова у којима ће деца/уче-
ници бити у прилици да практикују одређене технике самосталног учења. Иако код 
неких ученика само гледање може допринети развоју одређених академских вешти-
на, код већине ученика овладавању одређеним стратегијама и техникама учења 
може допринети само њихово практиковање (Schunk & Zimmerman, 1997).

Сва истраживања о саморегулацији у учењу покушавају да дају одговор на 
питање како да ученици постану господари властитог процеса учења (Zimmerman, 
2008). На основу истраживања које је показало да постоји повезаност између при-
мене саморегулисаног учења и учења с акцентом на конструкцији знања и увиђању 
значења, Вермунт наглашава да се услови за конструкцију знања најефикасније могу 
обезбедити уколико се контрола над процесом учења систематски преноси са на-
ставника на ученике (Mirkov, 2007; Vermunt 1998). Мeрa у кoјoј појединац oдлучујe 
o кључним компонентама прoцeсa учeњa јeсте мeрa њeгoвe сaмoсталности. С обзи-
ром на то ко је носилац контроле над одређеним дидактичким елементима проце-
са учења, можемо разликовати неколико врста или нивоа самосталног рада деце/
ученика: 1) репродуктивни рад, за који су карактеристичне површинске стратегије 
учења, 2) вођени рад, за који су карактеристичне стратегије елаборације, 3) про-
дуктивни или стваралачки рад, за који су карактеристичне стратегије организације,  
4) рад у оквиру пројеката, за који су карактеристичне метакогнитивне стратегије пла-
нирања, праћења и регулације и 5) саморегулисани рад, који постоји онда када дете 
или ученик има потпуну контролу над свим компонентама самосталног рада и када 
тај рад иницира само дете или ученик. Што је улога одраслог (васпитача или настав-
ника) мања у планирању и контроли кључних елемената процеса учења, то се сраз-
мерно повећава одговорност деце и ученика за процес и резултат властитог учења. 
Реципрочан однос контроле деце/ученика (Д/У) и контроле васпитача/наставника 
(В/Н) над дидактичким компонентама директног поучавања и одређених врста (ни-
воа) самосталног рада представљен је табелом 1.
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Табела 1. Контрола над одређеним дидактичким компонентама директног  
поучавања и одређених врста (нивоа) самосталног рада

Циљеви  
и исходи

Активности/ 
метода

Процедура Садржај Темпо

ДИРЕКТНО ПОУЧАВАЊЕ В/Н В/Н В/Н В/Н В/Н

С
ам

ос
та

ла
н 

ра
д Репродуктивни В/Н В/Н В/Н В/Н Д/У

Вођени В/Н В/Н В/Н Д/У Д/У
Продуктивни В/Н В/Н Д/У Д/У Д/У
У оквиру пројеката В/Н Д/У Д/У Д/У Д/У

Саморегулисани Д/У Д/У Д/У Д/У Д/У

Специфичности ВОР-а у области упознавања и разумевања света 
и настави природе и друштва

Циљеви ВОР-а, а међу њима и оспособљавање деце/ученика за самостално 
учење, не могу се достићи директно, већ преко бављења деце/ученика одређеним 
предметом – садржајем. Истраживања у области метакогниције временом су показа-
ла да није свеједно да ли се вежбање „мишљења о мишљењу“ спроводи „напразно“, 
на било ком материјалу, или у оквиру одређене предметне области (Pešikan, 2010). 
Не постоји једна стратегија која је ефикасна у свим ситуацијама учења, a поред узрас-
них и индивидуалних карактеристика деце/ученика и постављених циљева учења, 
на избор одговарајућих и релевантних активности деце/ученика утиче и природа 
садржаја учења (Pešikan, 2013).

Разматрајући питање садржаја васпитно-образовног рада, Шулц (Schulz, 1994) 
посебну пажњу скреће на оријентацију према структури одговарајућих научних 
дисциплина и историјском настанку одговарајућих наука ради њихове применљи-
вости. Одређени садржај одликује се и одређеном структуром, а задатак методике 
васпитно-образовног процеса јесте да ту структуру пренесе деци и ученицима тако 
да је они могу исправно, потпуно и трајно усвојити (Terhart, 2001). Задатак научно 
усмереног васпитно-образовног процеса није само да пренесе одређено стручно 
знање, већ и да представи и пренесе посебне методе којима се то знање стиче (Kiper 
& Mischke, 2008). Тематика готово увек обухвата и поступке које ученици морају да 
науче и са којима се морају суочити (Klafki, 1994), а школским учењем дете оства-
рује додир са структурираним системима знања у које су уграђени одређени модели 
мишљења (Ivić i sar., 2001). Ти системи знања траже праве интелектуалне активности 
кроз које дете не само да стиче нова знања, већ и изграђује нове форме мишљења. 
Због тога што се у активности деце и ученика уводе садржаји из науке, дете које учи 
усваја интелектуалне процедуре до којих је наука дошла (Ivić i sar., 2001). Ученик који 
учи физику, сликовито објашњава Брунер (Bruner, 1988), јесте физичар и лакше ће му 
бити да савлада одређени садржај уколико се понаша као физичар. Уместо на рад 
са уџбеницима, у којима су садржаји представљени у форми закључака одређених  
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области интелектуалног истраживања, пажњу појединаца који уче треба усредсре-
дити на само истраживање. 

Сваки школски предмет као систем знања садржи у себи одређен и умногоме 
специфичан метод мишљења, а самим тим и потенцијал за подстицање специфичних 
активности ученика (Ivić i sar., 2001). Специфичност наставног предмета природа и 
друштво (ПИД) и области упознавања и разумевања света (УИРС) у оквиру предшкол-
ског васпитања и образовања, у односу на друге наставне предмете и области, јесте 
у томе што основни извори садржаја потичу из више различитих наука и области (De 
Zan, 2005; Lazarević i Banđur, 2001). Интердисциплинарност и комплексност садржаја 
области УИРС и наставе ПИД значајна је са дидактичко-методичког становишта јер 
омогућује широк избор наставних метода и методичких поступака (Lazarević i Banđur, 
2001). У класификацији метода ВОР-а у настави ПИД углавном се полази од дидактичке 
класификације која за основу има развојни пут процеса сазнања – од живог опажања 
преко апстрактног мишљења до праксе (Đorđević, 1997), те се наставне методе деле 
на: методе засноване на посматрању, методе засноване на речима и методе засно-
ване на практичним активностима (De Zan, 2005; Lazarević i Banđur, 2001; Žderić i sar., 
1996). Основни недостатак ове класификације је у томе што се у њој запоставља осо-
беност наставних метода, коју Пољак (Poljak, 1982) назива двостраност с обзиром на 
наставника и ученика, а која указује на то да се одређена метода наставног рада може 
односити и на рад наставника и на рад ученика. За питање оспособљавања деце и 
ученика за самостално учење значајна је класификација немачког педагога Клингбер-
га (Klingberg, према: Đorđević, 1997). Према овој класификацији, постоје три основна 
методска поступка: излагање наставника, током којег преовладава рецептивна актив-
ност ученика, заједнички рад наставника и ученика и самостални рад ученика. Пола-
зећи од Клингберговог приступа, узимајући у обзир двостраност наставних метода 
и стављајући активност деце/ученика у центар ВОР-а, класификацију метода ВОР-а у 
области УИРС и настави ПИД можемо ревидирати на следећи начин: 1) методе засно-
ване на рецептивним активностима деце/ученика – деца/ученици слушају и посма-
трају излагање и демонстрирање васпитача/наставника или других стручњака, 2) ме-
тоде засноване на размени знања, искустава и уверења кроз заједничке активности 
васпитача/наставника и деце/ученика – деца/ученици учествују у разговору, усмено 
излажу, наглас читају или демонстрирају предмете, процесе, активности и 3) методе 
засноване на самосталним активностима деце/ученика – деца/ученици раде са штам-
паним, визуелним и материјалним изворима знања, израђују писане радове, израђују 
дводимензионалне графичко-ликовне радове, баве се одређеним радно-техничким и 
животно-практичним активностима, непосредно посматрају елементе природног ок-
ружења и изводе огледе. Свака самостална активност деце/ученика може се у ВОР-у 
јавити у неколико својих варијаната, у зависности од тога које је когнитивне страте-
гије потребно применити да би се одређена активност рeализовала. 

Непосредно искуство деце/ученика са материјалима, предметима, појавама и 
активностима везаним за различите делатности људи кроз посматрање, праћење, 
експериментисање и практични рад представља основу ВОР-а са децом/ученицима 
у области УИРС и настави ПИД. У којој мери су самосталне активности деце/ученика у 
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ВОР-у у области УИРС и настави ПИД у нашој педагошкој пракси, по свом квалитету и 
природи, адекватне узрасту деце/ученика и природи садржаја ВОР-а – јесте питање 
на које се до одговара покушало доћи кроз емпиријско истраживање.

Методологија истраживања

Полазећи од става да се овладавању одређеним стратегијама и техникама 
учења може допринети управо стављањем деце/ученика у ситуације да их самос-
тално примењују, реализовано је истраживање које је имало за циљ испитивање за-
ступљености, квалитета и природе самосталног рада деце и ученика од пет до 10 
година у ВОР-у током ситуација планираног учења, којима се доминантно остварују 
циљеви у области УИРС, и наставних часова ПИД. Из овако одређеног циља истражи-
вања проистекли су следећи задаци истраживања: 1) испитати колико времена деца/
ученици проведу у самосталном раду у односу на време проведено у директном по-
учавању васпитача/учитеља и утврдити да ли постоји разлика у времену које деца/
ученици проведу у самосталном раду с обзиром на узраст деце/ученика и с обзиром 
на припадност садржаја ВОР-а ширим тематским областима, 2) испитати колико вре-
мена деца/ученици проведу у самосталном раду различитог квалитета и утврдити да 
ли постоји разлика у времену које деца/ученици проведу у самосталном раду раз-
личитог квалитета с обзиром на њихов узраст и 3) испитати колико времена деца/
ученици проведу у самосталним активностима различите природе и утврдити да ли 
постоји разлика у времену које деца/ученици проведу у самосталним активности-
ма различите природе с обзиром на припадност садржаја ВОР-а ширим тематским  
областима.

Основна зависна варијабла овог истраживања јесте временска заступљеност 
самосталног рада деце/ученика током ситуација планираног учења у области УИРС 
и наставних часова ПИД. Временска заступљеност самосталног рада деце/ученика 
регистрована је мерењем укупног времена које деца/ученици проведу у самостал-
ном раду током ситуација планираног учења и наставних часова, а биће исказана 
у процентуалном уделу у укупном времену посматрања и у просечном трајању по 
једној ситуацији планираног учења или по једном наставном часу. Самосталан рад 
деце/ученика у овом истраживању подразумева рад деце/ученика у оквиру индиви-
дуалног рада, рада у пару или групног облика рада. Квалитет самосталног рада деце/
ученика одређен је према припадности одређене самосталне активности деце/уче-
ника одређеном нивоу или врсти самосталног рада, и може бити: 1) репродуктивни 
(верно прецртавање или преписивање, понављање одређених активности по угле-
ду на друге итд.), 2) вођени (писмено препричавање, одговарање на питања којима 
се подстичу виши нивои мишљења, цртање по сећању или на основу посматрања, 
представљање информација у другим медијима, реализовање огледа и других актив-
ности према датим упутствима итд.), 3) продуктивни (реализовање и представљање 
основних идеја на оригиналан начин кроз писање извештаја, реферата, састава, из-
раду различитих графичко-ликовних радова, осмишљавање и реализовање огледа и 
других активности ради самосталног долажења до одређених сазнања и решавања 
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проблема итд.), 4) у оквиру пројекта (самостално планирање учења, кроз избор адек-
ватних метода, техника и ресурса учења, и начина приказивања резултата учења, 
праћење и корекција властитог процеса учења). Природа самосталног рада одређе-
на је према природи одређене самосталне активности деце/ученика и може бити: 1) 
рад са штампаним, визуелним и материјалним изворима знања, 2) израда писаних 
радова, 3) израда дводимензионалних графичко-ликовних радова, 4) обављање од-
ређених радно-техничких и животно-практичних активности, 5) непосредно посма-
трање елемената природног окружења и извођење огледа.

Независне варијабле у овом истраживању јесу узраст деце/ученика и припад-
ност садржаја ВОР-а ширим тематским областима. Овим истраживањем обухваћена 
су деца узраста од пет до 10 година, односно деца обухваћена ВОР-ом у оквиру ста-
рије (СУГ) и предшколске узрасне групе (ПУГ) и ученици млађих разреда основне 
школе, јер је постојала намера да се испита да ли разлике у програмским концепција-
ма различитих нивоа образовања и васпитања деце могу имати утицаја на квалитет 
и природу самосталног рада деце/ученика у ВОР-у. Истраживањем су обухваћена 
деца СУГ и ПУГ из више разлога. СУГ углавном обухвата децу од пет година старости. 
На узрасту од пет година, након завршетка кризе треће године и пре почетка кризе 
седме године, започиње тзв. мирни период (Vigotski, 1996). На овом узрасту деца су 
углавном самостална у области самопослуживања и могу да одложе задовољавање 
својих потреба, да се помере од непосредног доживљаја себе, куће и породице, боље 
памте, овладавају значајним вербалним способностима, моторичком спретношћу и 
вештином решавања проблема и показују способност учења уз различите облике 
директног поучавања (Pešikan i Antić, 2012). Достигнути когнитивни и моторички 
развој омогућује планирање и реализацију активности које претпостављају одређе-
ну самосталност деце у раду интелектуалне или практичне природе. Одређивање 
припадности садржаја ВОР-а у области УИРС и наставе ПИД широј тематској области 
извршено је по угледу на oпште стандарде постигнућа – образовне стандарде за крај 
првог циклуса обавезног образовања за предмет Природа и друштво: Жива и нежи-
ва природа, Екологија, Материјали, Кретање и оријентација у простору и времену, 
Друштво и Држава Србија и њена прошлост.

За реализацију овога истраживања коришћена је дескриптивна метода са сис-
тематским посматрањем као истраживачком техником. Током систематског посма-
трања ситуација планираног учења и наставних часова бележено је време које деца 
и ученици проводе у бављењу одређеним активностима самосталног рада. За ту 
сврху сачињен је протокол посматрања унутар временских узорака, а посматране 
активности деце/ученика идентификоване су и регистроване у сваком започетом 
минуту ситуације планираног учења или наставног часа према три критеријума: 1) 
активност у оквиру директног поучавања или самосталног рада деце/ученика, 2) 
врста/ниво самосталног рада и 3) природа активности самосталног рада.

Систематским посматрањем обухваћене су 52 ситуације планираног учења то-
ком којих су се доминантно остваривали циљеви у области УИРС у СУГ и ПУГ у шест 
вртића са територије Београда, 52 наставна часа Света око нас у првом и другом раз-
реду и 52 наставна часа ПИД у трећем и четвртом разреду у шест основних школа 
на територији Београда. Приликом одабира вртића и основних школа руководили 
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смо се принципом њихове равномерне територијалне заступљености – ужи и шири 
центар града и приградска насеља. Осим тога, један од критеријума за избор вртића 
и школа била је и спремност запослених за сарадњу. Систематско посматрање спро-
ведено је у два круга у периоду од марта 2010. године до јуна 2011. године, односно 
током школске 2009/10. и 2010/11. године. У једном кругу у једној седмици посма-
трање је реализовано у једном вртићу, и то у две различите групе истог узраста деце 
(и за СУГ и за ПУГ), или у једној школи, и то у два различита одељења истог разреда 
(за све разреде). У другом кругу посматрање је обављено у истим групама и истим 
одељењима као у првом кругу. Структура узорка ситуација планираног учења и нас-
тавних часова дата је у табели 2. Интеграција сродних тематских области извршена 
је због малог броја ситуација планираног учења и наставних часова појединих темат-
ских области.

Табела 2. Структура узорка ситуација планираног учења и наставних часова према узрасном нивоу  
и припадности садржаја широј тематској области

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ СУГ ПУГ 1. р. 2. р. 3. р. 4. р. УК

Жива и нежива природа и Екологија 17 10 13 9 9 5 63

Материјали 4 5 0 7 4 3 23

Кретање и оријентација у простору  
и времену

0 3 4 6 8 0 21

Друштво и Држава Србија и њена 
прошлост

5 8 9 4 5 18 49

УКУПНО 26 26 26 26 26 26 156

У складу са постављеним циљем и задацима истраживања и начином при-
купљања података, коришћене су следеће статистичке мере и поступци обраде 
података: дескриптивна статистика (проценти) за одређивање основних статистич-
ких показатеља приликом интерпретације резултата истраживања; T-тeст, ради 
поређења средње вредности непрекидне променљиве у две различите групе, и 
јeднoфaктoрска aнaлиза вaриjaнсе (једнофакторска ANOVA различитих група с нак-
надним тестовима), ради поређења средње вредности непрекидне променљиве у 
више од три групе. Пошто су ситуације планираног учења посматране у трајању од 30 
минута, а наставни часови у трајању од 45 минута, није било могуће користити једну 
статистичку меру с циљем поређења средњих вредности непрекидне променљиве. 

Резултати истраживања и дискусија

У ВОР-у у оквиру области УИРС и наставе ПИД деца/ученици, гледано у целини, 
највише времена проводе у оквиру директног поучавања (61,9%), док у самостал-
ном раду проводе упола мање времена (29,5%). Резултати приказани графиконом 1. 
показују да постоје одређене разлике у заступљености самосталног рада деце/уче-
ника с обзиром на њихов узраст. Међутим, т-тестом независних узорака утврђено је 
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да разлика која постоји у заступљености самосталног рада деце у СУГ (М=10,46) и 
деце у ПУГ (М=7,92) није статистички значајна: t=1,196; p=0,237. Анализом варијансе 
(ANOVA) статистички значајна разлика у заступљености самосталног рада ученика у 
различитим разредима у настави природе и друштва такође није утврђена: F=1,775; 
p=0,157.  

Графикон 1. Процентуална заступљеност самосталног рада деце/ученика у укупном времену посматрања  
ВОР-а у области УИРС и настави ПИД према узрасном нивоу деце/ученика

Резултати приказани графиконом 2 показују да у ВОР-у у области УИРС постоје 
одређене разлике у времену које деца проведу у самосталном раду с обзиром на 
припадност садржаја ВОР-а ширим тематским областима. Међутим, анализом ва-
ријансе (ANOVA) статистички значајна разлика у заступљености самосталног рада 
деце на садржајима који припадају различитим тематским областима није утврђена: 
F=1,701; p=0,179, што се може објаснити малим бројем узорака активности планира-
ног учења у одређеним групама. 

Графикон 2. Процентуална заступљеност самосталног рада деце у укупном времену посматрања  
ВОР-а у области УИРС према припадности садржаја ширим ТО

I разред   II разред   III разред   IV разред
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Резултати приказани графиконом 3 показују да је у настави ПИД самостални рад 
ученика најмање заступљен на часовима на којима се обрађују садржаји из обла-
сти Друштво и Држава Србија и њена прошлост. Статистички значајна разлика у за-
ступљености самосталног рада ученика на садржајима различите природе у настави 
ПИД јесте утврђена: F=3,207; p=0,026. Накнадна поређења помоћу LSD теста управо 
и показују да се средња вредност групе Друштво и Држава Србија и њена прошлост 
(М=9,92) значајно разликује од средњих вредности група Жива и нежива природа и 
Екологија (М=14,75) и Кретање и оријентација у времену и простору (М=15,61).

Графикон 3. Процентуална заступљеност самосталног рада ученика у укупном времену посматрања  
ВОР-а у настави ПИД према припадности садржаја ширим ТО

Да бисмо добили комплетну слику о самосталном раду деце/ученика у ВОР-у у 
области УИРС и настави ПИД, потребно је испитати његов квалитет и природу.

На основу резултата приказаних графиконом 4 можемо видети да је на свим 
узрастима деце/ученика, а у оквиру њиховог самосталног рада, током ситуација пла-
нираног учења у области УИРС и наставних часова ПИД, углавном заступљен вођени 
рад. Највиши ниво самосталног рада деце и ученика од пет до 10 година у области 
УИРС и наставе ПИД јесте продуктивни рад, док су елементи самосталног рада у ок-
виру пројекта потпуно изостављени. Такође можемо видети и да се деца са репро-
дуктивним самосталним радом углавном сусрећу тек на почетку наставе у млађим 
разредима основне школе и да је продуктивни самостални рад највише заступљен 
управо током ВОР-а са децом предшколског узраста, а нарочито током ВОР-а са де-
цом СУГ. Како узраст деце и ученика расте, тако се заступљеност продуктивног са-
мосталног рада смањује. Т-тестом независних узорака утврђено је да је разлика која 
постоји у заступљености продуктивног самосталног рада деце у СУГ и ПУГ статистич-
ки значајна: t=2,037; p=0,047. Анализом варијансе (ANOVA) статистички значајне раз-
лике у заступљености све три присутне врсте (нивоа) самосталног рада ученика у 
различитим разредима наставе ПИД нису утврђене.
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Графикон 4. Процентуална заступљеност појединих врста/нивоа самосталног рада деце/ученика у укупном 
времену посматрања ВОР-а у области УИРС и настави ПИД према узрасном нивоу деце/ученика

Што се тиче природе самосталног рада деце/ученика, резултати приказани гра-
фиконом 5 показују да се деца током самосталног рада у оквиру ВОР-а у области УИРС 
углавном баве израдом дводимензионалних графичко-ликовних радова, као и да су 
ове активности управо и једине активности у оквиру ВОР-а на садржајима из области 
Кретање и оријентација у простору и времену и Друштво и Држава Србија и њена 
прошлост. Активности кроз које се деца стављају у непосредан додир са елементи-
ма физичког окружења веома су ретке током ВОР-а на садржајима из области Жива 
и нежива природа и Екологија и Материјали. Анализом варијансе (ANOVA) статистич-
ки значајна разлика у заступљености појединих врста самосталних активности деце 

Графикон 5. Процентуална заступљеност по природи различитих самосталних активности деце  
у укупном времену посматрања ВОР-а у области УИРС према припадности садржаја ширим ТО

I раз.         II раз.         III раз.         IV раз.
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на садржајима који припадају различитим тематским областима утврђена је када је 
у питању активност посматрања елемената природног окружења и извођења огле-
да: F=9,298; p=0,000. Накнадна поређења помоћу LSD теста показују да се средња 
вредност групе Материјали (М=1,86) значајно разликује од средњих вредности гру-
па Жива и нежива природа и Екологија (М=0,00), Кретање и оријентација простору и 
времену (М=0,00) и Друштво и Држава Србија и њена прошлост (М=0,00).

Резултати приказани графиконом 6 показују да се ученици током самосталног 
рада у оквиру наставе ПИД углавном баве израдом писаних радова, и то нарочито 
садржајима који припадају областима Материјали и Кретање и оријентација у прос-
тору и времену. Током самосталног рада ученика у оквиру наставе ПИД знатно мање 
је заступљена израда дводимензионалних графичко-ликовних радова, док су актив-
ности које подразумевају истраживачки рад ученика веома ретко заступљене. Сас-
вим је неочекивано да су истраживачке активности ученика поступно изостављене у 
наставном раду на садржајима из области Кретање и оријентација у простору и вре-
мену. Анализом варијансе (ANOVA) статистички значајна разлика у заступљености 
појединих врста самосталних активности ученика на садржајима различитих темат-
ских области утврђена је у активности израде писаних радова: F=3,738; p=0,000. Нак-
надна поређења помоћу LSD теста показују да се средња вредност групе Друштво 
и Држава Србија и њена прошлост (М=7,09) значајно разликује од средњих вред-
ности група Материјали (М=13,54) и Кретање и оријентација простору и времену 
(М=13,56). Статистички значајна разлика у заступљености појединих врста самостал-
них активности ученика на садржајима различитих тематских области утврђена је и у 
активности непосредног посматрања елемената физичког окружења и извођења ог-
леда: F=3,760; p=0,013. Накнадна поређења помоћу LSD теста показују да се средња 
вредност групе Материјали (М=1,115) значајно разликује од средњих вредности 
група Жива и нежива природа и Екологија (М=0,27), Кретање и оријентација просто-
ру и времену (М=0,00) и Друштво и Држава Србија и њена прошлост (М=0,00).

Графикон 6. Процентуална заступљеност по природи различитих самосталних активности ученика у укупном 
времену посматрања ВОР-а у настави ПИД према припадности садржаја ширим ТО
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Приказани резултати истраживања показују да је током ситуација планираног 
учења у области УИРС и наставних часова ПИД самостални рад деце/ученика за-
ступљен у скоро једној трећини целокупног времена, а значајне разлике у заступље-
ности самосталног рада деце/ученике с обзиром на њихов узраст нису утврђене. 
Мања заступљеност самосталног рада у односу на директно поучавање на млађим 
узрастима деце може се објаснити тиме да деца тада тек овладавају елементарним 
академским вештинама потребним за самостални рад. Међутим, подједнака, од-
носно једнако мала заступљеност самосталног рада деце/ученика на старијим узрас-
тима не може се сматрати прихватљивом јер са на тај начин деци/ученицима умањује 
могућност развијања саморегулације током учења и могућност конструкције знања 
властитом самосталном менталном активношћу у корист усвајања знања у готовом 
облику (Vermunt 1998; Young, 2005), што се даље може одразити на квалитет знања и 
академске исходе (Young, 2005).

Поред саме заступљености самосталног рада деце/ученика уопште, у процесу 
континуираног и систематског увођења деце/ученика у технике самосталног учења, 
велику важност има квалитет тог самосталног рада. Деца/ученици временом овла-
давају одређеним техникама учења и постају компетентнији за планирање и реа-
лизовање властитог учења. У процесу оспособљавања за самостално учење, децу/
ученике током времена треба стављати у ситуације које од њих очекују преузимање 
све веће контроле над кључним елеменатима процеса властитог учења. На сваком 
следећем ступњу или узрасту, самостални рад деце/ученика требало би да каракте-
рише мања заступљеност нижих нивоа самосталног рада (репродуктивног и вођеног 
рада), а све већа заступљеност самосталног рада који подразумева потпуну одговор-
ност ученика за креирање садржаја и избор адекватних метода рада (продуктивног 
рада и рада у оквиру пројеката). Међутим, резултати истраживања показују да деца/
ученици, без обзира на узраст, углавном могу да користе когнитивне стратегије ре-
продукције и елаборације, а могућност коришћења стратегија организације опада 
како се узраст деце/ученика повећава. Управо и одређена истраживања у свету по-
казала су да је академска саморегулација негативно повезана с узрастом и да су уче-
ници који дуже иду у школу перципирали мањи осећај подршке њиховој аутономији 
у учењу (Martinek еt аl., 2016). Према наводима одређених истраживања (Boekaerts, 
1999), скоро 70% ученика средње школе користи површинске когнитивне стратегије, 
док дубинске стратегије користи свега 17%, односно 16% ученика.

Резултати нашег истраживања показали су да постоји одређена повезаност из-
међу укупне заступљености самосталног рада деце/ученика и припадности садржаја 
ширим тематским областима када је у питању настава ПИД. Ученици су мање ставља-
ни у ситуације да практикују самостални рад кад су у питању садржаји из области 
Друштво и Држава Србија и њена прошлост. Слични подаци добијени су истражи-
вањем које је имало за циљ анализу наставних стратегија учитеља у раду на исто-
ријским садржајима у настави ПИД (Blagdanić, 2014). Резултати овог истраживања по-
казали су да су у раду на историјским садржајима у четвртом разреду основне школе 
најдоминантније управо оне наставне методе које ученике стављају у индиректан 
однос са наставним садржајима и које подразумевају да их директно поучава учитељ. 
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Оваква ситуација често се објашњава постојањем општеважећег мишљења да је ус-
мено излагање наставника најпригоднија метода рада када се обрађују ови садржаји 
(Blagdanić, 2014). Ученици у свом искуству немају сазнања у вези с овим садржајима, 
као што је то случај када су питању садржаји из других области, те се систематично 
усмено излагање наставника сматра најпогоднијим начином за презентовање узро-
ка, тока и последица одређених историјских догађаја. Ипак, у оваквим објашњењи-
ма занемарује се могућност самосталног рада ученика са различитим текстуалним, 
визуелним или материјалним изворима знања. Поред тога, у основним програмским 
документима који се односе на овај наставни предмет може се уочити одређена не-
доследност у образлагању начина остваривања програма. У рубрици Садржаји про-
грама у Наставном програму ПИД за четврти разред (Pravilnik o nastavnom programu 
za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, 2006) наглашава се, поред осталог, 
проналажење информација из различитих историјских извора (писаних, материјал-
них или усмених). Међутим, у попису значајних активности ученика у оквиру наставе 
овог предмета тешко су уочљиве активности карактеристичне за самосталну истра-
живачку делатност у друштвеним наукама. Поред тога, поменути попис активности 
ученика идентичан је у наставним програмима за сва четири разреда наставе ПИД. 
На основу тога може се рећи да приликом конципирања наставног програма овог 
предмета није стављен акценат на континуирано и систематично увођење ученика у 
различите технике самосталног и истраживачког рада у складу са њиховим узрасним 
и сазнајним могућностима и природом датог садржаја, односно са методологијом 
науке из које тај садржај потиче. Целокупан процес оспособљавања ученика за са-
мостално учење и развој саморегулације у учењу и увођења ученика у различите 
сазнајне технике препуштен је личним програмима и компетенцијама учитеља. 

Природом самосталног рада деце/ученика у ВОР-у у области УИРС и наставе 
ПИД током активности и наставних часова на којима се обрађују садржаји осталих 
тематских области такође не можемо бити задовољни. У ВОР-у са децом СУГ и ПУГ, а у 
оквиру њиховог самосталног рада, доминира активност израде дводимензионалних 
графичко-ликовних радова, то јест цртања. Цртање свакако није релевантна актив-
ност за истраживачки приступ у учењу у било којој области УИРС, али јесте каракте-
ристична активност изражавања за предшколски узраст деце. У том смислу повољ-
нија ситуација постоји у ВОР-у са децом СУГ у односу на ВОР са децом ПУГ. Деца СУГ 
углавном цртежом на одређену тему слободно изражавају своје виђење одређене 
ситуације, своје ставове, начине решавања проблема и сл., док деца ПУГ углавном 
цртежом на основу посматрања или сећања, илустровања одређених вербалних 
информација или одређених животних ситуација представљају своја новостечена 
сазнања. У настави ПИД активност цртања готово да је само замењена активношћу 
писања. Тако се у настави ПИД самостални рад ученика своди на одговарање на од-
ређена питања у радним свескама, с циљем утврђивања стечених знања најчешће 
добијених кроз директно поучавање учитеља. Доминација активности израде писа-
них радова нарочито је неприхватљива када је у питању ВОР у области Материјали и 
Кретање и оријентација простору и времену. Деца/ученици се веома ретко стављају 
у ситуације које подразумевају њихов директан однос према властитом физичком и 
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друштвеном окружењу и конструкцију знања. Када је реч о садржајима у вези с који-
ма деца/ученици већ имају одређена предзнања или искуства, они та своја знања и 
искуства углавном размењују са васпитачем или учитељем, уместо да у долажењу до 
одговора на одређена питања своја искуства и идеје размењују међусобно у раду 
кроз неку практичну, стваралачку или истраживачку активност. Када је реч о садр-
жајима који се тичу елемената неживе природе, материјала или кретања, огледе увек 
предлажу и осмишљавају васпитачи или учитељи, а најчешће их они сами и изводе.

У оквиру ВОР-а са децом од пет до 10 година у области УИРС и настави ПИД 
не постоје услови који могу омогућити систематско и континуирано оспособљавање 
деце за самостални рад. Једина самосталност коју деца могу стећи све време остаје у 
оквирима репродуктивног и вођеног самосталног рада. Нарочито у настави ПИД са-
мостални рад ученика се своди на одговарање на питања која од њих очекују знања 
на нивоу познавања или разумевања различитих феномена или издвајања кључних 
појединости у садржају. Ученицима млађих разреда основне школе у оквиру наставе 
ПИД, а без обзира на њихов узраст и на овладаност основним техникама самостал-
ног учења, веома мало се пружа прилика за самостално продуктивно, оригинално и 
аутентично прилажење садржајима, за примену стечених знања у конкретним жи-
вотним ситуацијама, за постављање истраживачких питања или за проналажење и 
предлагање начина на које се до одређених сазнања може доћи. Ученицима се не 
пружа прилика да самостално донесу одлуку о томе на који начин ће одређене садр-
жаје разматрати, да сами испланирају распоред својих самосталних активности или 
начин на који ће резултате свог рада учинити видљивим. У таквим околностима, а 
након изласка из наставе ПИД, ученици могу бити оспособљени за самостални рад 
који и даље подразумева инструктивну подршку наставника и који као резултат тог 
рада у основи очекује репродукцију и разумевање програмских садржаја. 

Закључак

Систематична и континуирана обука деце/ученика за самостално учење не за-
вршава се на њиховом успешном извођењу одређене радње, већ треба да иде ка 
њиховом оспособљавању за стварање властитог дела, ка оспособљавању за пла-
нирање, избор, комбиновање, координирање, контролу и корекцију различитих 
стратегија учења, односно ка њиховом оспособљавању за саморегулацију властитог 
процеса учења. Како се академске компетенције у почетку развијају на друштвеним 
изворима, а касније пребацују на властите, у васпитно-образовној пракси нужно је 
креирати средину која ће деци и ученицима омогућити практиковање различитих 
стратегија и техника у учењу. 

Резултати спроведеног истраживања показали су да у васпитно-образовној 
пракси са децом и ученицима од пет до 10 година нису довољно заступљене ситу-
ације и активности које на адекватан начин могу подржати оспособљавање деце и 
ученика за самостално учење и саморегулацију у учењу. У ВОР-у са децом/ученицима 
од пет до 10 година у области УИРС и настави ПИД деца/ученици се углавном ста-
вљају у ситуације које од њих очекују примену когнитивних стратегија репродукције 
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и елаборације, док заступљеност ситуација које од њих очекују примену стратегија 
организације опада како узраст деце/ученика расте. Највећа заступљеност ситуација 
које претпостављају примену стратегија организације, односно продуктивни рад, 
током самосталног рада постоји у СУГ у оквиру предшколског васпитања и образо-
вања. У оквиру обавезног васпитања и образовања, дакле већ од ВОР-а са ПУГ деце, 
заступљеност самосталног рада који подразумева примену стратегија организације 
веома је ниска. Оваква ситуација може се објаснити програмским приближавањем 
ВОР-а у ПУГ академској концепцији програма карактеристичној за школске програ-
ме. Другим речима, резултати нашег истраживања могу да указују на повезаност из-
међу одређених програмских концепција и одређених когнитивних стратегија учења 
деце/ученика. С једне стране, резултати истраживања указују на повезаност између 
усмерености ка процесној оријентацији у конципирању програма, односно схватању 
учења као конструкције и ко-конструкције знања (карактеристично за програм рада 
са децом од 3 године до укључивања у програм припреме за школу) и веће заступље-
ности когнитивних стратегија организације и, с друге стране, усмерености ка садр-
жајима и продуктима ВОР-а, односно схватању образовања и учења као трансмисије 
знања (карактеристичног за основношколске програме, али у одређеној мери и за 
припремни предшколски програм) и веће заступљености когнитивних стратегија 
репродукције и елаборације. У том смислу, пожељно би било у будућности обавити 
једно шире истраживање које би обухватило и ВОР у старијим разредима основне 
школе ради испитивања тенденција карактеристичних за ВОР са старијим узрастима.  

Резултати нашег истраживања указују и на одређену повезаност између мање 
заступљености самосталног рада ученика на наставним часовима ПИД и припад-
ности наставних садржаја тих часова друштвеним наукама, односно областима ис-
торије и географије. Будући да се приликом систематског посматрања наставних 
часова нисмо руководили равномерном расподелом часова током којих се ради на 
садржајима различите припадности ширим тематским областима, већ равномерном 
временском расподелом наставних часова током једне школске године и у оквиру 
различитих узраста, намеће се потреба за обављањем ширег истраживања које би 
за циљ имало управо потврду налаза овог истраживања да природа садржаја ВОР-а 
условљава мању или већу заступљеност самосталног рада ученика током наставних 
часова, као и испитивање разлога постојања овакве појаве у нашој васпитно-обра-
зовној пракси.

Резултати спроведеног истраживања указују на то да би се приликом примар-
не едукације будућих практичара и њиховог даљег стручног усавршавања одређена 
пажња морала посветити не само обуци у планирању и реализацији одређених мето-
да и стратегија учења и поучавања, већ и јачању знања и уверења практичара о ефи-
касности одређених стратегија учења и њиховом значају за оспособљавање деце 
и ученика за доживотно образовање. Поред тога, једно од полазишта за унапређи-
вање процеса оспособљавања деце и ученика за самостално учење и саморегула-
цију у учењу требало би да буде и унапређивање основних програмских докумената 
у смислу међусобног усклађивања васпитно-образовних циљева и садржаја ВОР-а и 
већег инсистирања на техникама самосталног учења као садржају ВОР-а.
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CHILDREN’S AND STUDENTS’ INDEPENDENT WORK IN THE SPHERE  
OF DISCOVERING AND UNDERSTANDING THE WORLD AND IN SCIENCE  

AND SOCIAL STUDIES TEACHING

    Studies worldwide suggest that one of the key problems in education is the training of students 
 to independently select, combine and coordinate the use of different learning strategies in an 

effective manner. In order for the individual to be able to adapt learning strategies to the learning context, 
he or she must first master them, which requires the creation of conditions that enable children and students 
to independently practice certain academic skills in accordance with their experience, i.e. their previously 
acquired skills, and the nature of the learning content. This paper presents the results of a study which 
sought to examine the presence prevalence, quality and character of independent work among children in 
the 5 to 10 age range in the sphere of discovering and understanding the world and in science and social 
studies teaching. A descriptive method using the research technique of systematic observation was 
employed. The results suggest that there is a lack of activities that can adequately support the training of 
children and students for independent work and learning, that activities characterized by a higher degree 
of autonomy decline with children’s and students’ age, and that the character of children’s and students’ 
independent learning activities is not appropriate to the nature of the learning content.

   independent work, sphere of discovering and understanding the world, science and social  
studies teaching, children’s and students’ age, nature of learning content

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДЕТЕЙ И УЧЕНИКОВ В ОБЛАСТИ 
ПОЗНАНИЯ И ПОНИМАНИЯ МИРА И ОБУЧЕНИЯ  

ПРИРОДОВЕДЕНИЮ И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ

    Исследования показывают, что одним из ключевых вопросов в образовании является  
 подготовленность учеников самостоятельно выбирать, сочетать и координировать 

применение различных стратегий обучения эффективным образом. Чтобы адаптировать 
стратегии обучения в соответствии с конкретным контекстом  обучения, ученик должен 
сначала ознакомиться с этими стратегиями, что подразумевает создание таких условий в 
воспитательно-образовательной работе, которые позволяют детям и ученикам 
самостоятельно применять определенные академические навыки в соответствии с их опытом 
или уже приобретенными навыками и характером содержания учебного материала. В настоящей 
работе приводятся результаты исследования, направленного на изучение представленности, 
качества и характера самостоятельной работы детей в возрасте от 5 до 10 лет в области 
ознакомления и понимания мира и обучения  природоведению и обществоведению. В реализации 
исследования был использован дескриптивный метод с систематическим наблюдением в 
качестве техники исследования. Полученные результаты показывают, что активности детей и 
учеников, которые адекватно поддерживают их обучение самостоятельной работе в 
приобретении знаний и умений являются не достаточными, что представленность 
активностей, характеризующихся высоким уровнем самостоятельности детей и учеников в 
процессе обучения по мере возраста уменьшается и что характер самостоятельной активности 
детей и учащихся не отвечает содержанию обучения.

  самостоятельная работа, область познания и понимания мира, обучение 
природоведению и обществоведению, возраст детей и учеников,  

                                            содержание обучения
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