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Педагошке импликације комерцијализације  
игралишта за децу раног узраста у граду

Марија Маловић1

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Павлов“,  
Вршац, Србија

           У раду се полази од становишта да су дизајнирани простори за игру деце (игралишта 
и играонице) друштвено и културно обликовани, те да одражавају однос друштва 

према детињству и одређену слику о детету, као и да сами простори својим физичким, 
симболичким, социјалним и дискурзивним димензијама обликују услове и карактеристике 
одрастања деце, њихов идентитет и начине учешћа у заједници. У контексту савремених 
урбаних средина, решења дизајнираних простора за игру деце су умногоме условљена економским, 
комерцијалним, урбанистичким и архитектонским мерилима, што доводи до тога да деца 
одрастају у култури која се може дефинисати као савремена, урбана, тржишно посредована 
култура. Ослањајући се на постмодерне теоријске оријентације – социокултурну теорију учења 
и развоја, нове теорије детињства и постструктурализам, у овом раду настојимо да критички 
сагледамо педагошке импликације комерцијализације игралишта за децу раног узраста у граду.

             добробит, комерцијализација, игра, право на град, урбанизација.

Увод

Рано детињство, које се у нашем језику одређује као предшколски узраст, пери-
од је најдинамичнијег развоја и учења и као такав предмет је бројних педагошких ис-
траживања и расправа. Овај рад представља тежњу да се промишљање о феномену 
васпитања деце раног узраста прошири с институционалног на ванинституционални 
контекст, на ком су несумњиво присутни бројни васпитни утицаји.

Одрастање у савременом граду има бројне специфичности у које се може уброја-
ти и повећана институционализација дечје свакодневице. Живот деце раног узраста 
у градовима најчешће се одвија између три, можда не институционална, али свакако 
структурирана оквира: породице – куће, васпитно-образовних установа и простора 
за провођење слободног времена и игру – јавних простора (Lazarević i Malović, 2017). 
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Друга специфичност одрастања у граду јесте комерцијализација детињства која је при-
метна на сва три поменута оквира одрастања. У овом раду ћемо се бавити питањима 
како је до ове појаве дошло и какве ефекте комерцијализација игралишта на којима 
деца предшколског узраста проводе слободно време може имати у погледу васпи-
тања, развоја и учења деце, као и на који начин она обликује детињство и мења култу-
ру, највише се фокусирајући на оквир детињства који чине јавни простори – простори 
за провођење слободног времена, конкретно, игралишта у граду. 

У последње три деценије мења се однос јавних политика према развоју и учењу 
деце раног узраста у готово свим деловима света и настоји се да се, у складу са прин-
ципима Конвенције УН о правима детета, свој деци раног узраста обезбеди право 
на живот, учење, развој и партиципацију, те се креирају мере политике и друштвена 
пракса која полази од најбољег интереса детета у којој ниједно дете није дискрими-
нисано (Baucal, 2012). Питање друштвеног односа према феномену комерцијализа-
ције раног детињства и педагошких импликација које ова појава има нераскидиво је 
повезано с питањем јавних политика према раном детињству, зато је важно да кри-
тички сагледамо овај однос. 

Игра је препозната као најважнији „састојак здравог детињства“ (Wallace, Pye, 
Nunney, & Nick, 2009), она у раном детињству представља носећу праксу у и према 
свету која подупире дететов развој и учење и унапређује квалитет његовог живо-
та. Игра носи велики потенцијал за учење и развој појединаца, али и друштва јер 
омогућава употребу „капацитета флексибилности“ (Marjanović, 1987), чиме допри-
носи развијању разноликих образаца понашања захваљујући којима можемо свет 
трансформисати према својој идеји, а себе мењати у складу с том трансформацијом 
(Krnjaja, 2010). Игра се никада не дешава у вакууму и увек је под утицајем културе у 
којој настаје. Тако схваћена игра јесте заједнички конструкт детета и културе у којој 
живи и представља сталну могућност њиховог обостраног мењања (Krnjaja, 2012). 
Игра има велики утицај на дететов живот сада и овде и бављење питањем комерција-
лизације простора за игру у нераскидивој је вези с питањем на који начин подупи-
ремо и подржавамо дечји развој и учење – како их усмеравамо, као и са питањем 
друштвеног односа према деци. 

Просторе за децу у граду неки аутори описују као „производ праксе урбане по-
литике којима се формирају конкретни простори, а у које су уграђене структурне 
карактеристике друштва, дискурзивне конструкције детињства, преко којих се пред-
ставе и ’сазнања’ о деци преносе у друштву“ (Alanen, 2004: 349). Игралишта су дизај-
нирани простори за игру деце који могу бити смештени на отворене или затворене 
просторе (играонице), а који су намењени деци за окупљање и боравак ради про-
вођења слободног времена и игре. Питање квалитета живота деце у граду повезано 
је са питањем карактеристика простора намењених дечјој игри. 

Одрастајући у градовима деца се углавном играју управо на дизајнираним 
просторима за игру, јер у урбаним срединама преовлађују простори за специфичну 
намену, неструктурираних простора готово да нема. Урбаност се одређује не само 
према броју становника, већ и према густини насељености, економској функцији и 
постојању урбанистичке инфраструктуре (UNESCO, 2012). Урбане средине плански су 
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уређиване, стога су и дечја игралишта, дизајнирана за специфичну намену – игру и 
провођење слободног времена, саставни део урбаних насеља. 

Игралишта представљају просторе који имају велики педагошки потенцијал. 
Ови простори имају потенцијал да буду више од места на којима деца проводе сло-
бодно време, она могу бити уређена тако да подупиру дечје учење и развој (Cole & 
Engeström, 2007), подстичу на заједничко учешће и учење деце раних узраста, као 
и на повезивање деце с природом, подржавају флексибилност, пружају прилике за 
разуман ризик и развијање имагинативне игре, афирмишу агенсност детета у обли-
ковању простора, а тиме и процеса одрастања. Комерцијализација утиче на обли-
ковање детињства и мењање културе, а самим тим детерминише педагошки потен-
цијал игралишта. 

Комерцијализација детињства се може одредити као усмеравање деце ка кон-
зумеризму и посматрање детињства кроз призму маркетиншког потенцијала. Комер-
цијални утицај врши се путем маркетинга и рекламирања, где се под маркетингом 
подразумева продавање продуката и услуга, брендирање, паковање и пласирање 
свега што се продаје, док је рекламирање вид промоције помоћу ког се привлаче 
потенцијални потрошачи (Mothers’ Union, 2010). Ефекат комерцијализације јесте 
стварање „тржишно посредоване културе“ (Kline, 1993), за коју можемо рећи да је од-
ликују специфично материјално-културно окружење, као „примарни артефакт“ (Cole, 
1996) и специфично симболичко окружење као „секундарни артефакт“ (Cole, 1996). 
То значи да се данас не продају само различити продукти, већ се за те продукте везују 
идеје и вредности које су уткане у неки бренд.

„Радост учествовања у софистицирано хијерархизованим конформизмима, 
унутар којих ранг, бренд или марка произвођача, односно имиџ производа, постају 
обележје идентитета потрошача постаје обележје епохе“ (Sekulić, 2007: 18). Ова обе-
лежја наше епохе – савременог друштва у ком живимо чине да је комерцијализа-
ција данас у пуном замаху. Комерцијализација посебно утиче на животе деце раног 
узраста, која се налазе под великим маркетиншким притиском (Piachaud, 2007) и 
која одрастају у доба када је детињство умногоме комерцијализовано (Kline, 1993; 
McKendrick, Bradford & Fielder, 2000; McNeal, 2000; Petrović, 2009, према: Radović 2015, 
Schor, 2006; Williams, 2007).

Теоријско-епистемолошки оквир за анализу

Теоријско-епистемолошки оквир овог рада чине социокултурна теорија учења 
и развоја, нове теорије детињства и постструктурализам. Социокултурна теорија је 
теоријско полазиште чије темеље за разумевање људске психе и процеса развоја 
налазимо у развојној теорији Виготског, који је истицао да је људско ментално функ-
ционисање социо-културно-историјски посредовано (Wertch, 2007). Ова идеја о по-
средованом људском развоју и медијацији говори нам да не можемо разумети учење 
и развој без разумевања културних значења која окружују особе и које посредују у 
тим процесима, док с друге стране не можемо разумети друштво и културу без раз-
умевања агенсности индивидуа које су део тог друштва и које користе и продукују 
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културне артефакте (Engeström, 2001). Како дете свет око себе доживљава кроз од-
носе које успоставља и развија с одраслима, другом децом и својим материјалним, 
социјалним и симболичким окружењем и како управо ти односи одређују његов раз-
вој и учење (Pavlović Breneselović, 2012), веома је важно проучавати како комерција-
лизација простора на којима деца бораве утиче на поменуте односе и самим тим на 
одрастање.

За разумевање феномена који се у овом раду анализира значајне су идеје које 
доносе нове теорије детињства. Теоретичари „нове социологије детињства“ (Pound 
2011, према: Pavlović Breneselović, 2015) дали су велики допринос сагледавању де-
тињства као по себи вредне и видљиве друштвене категорије, што је утицало и на 
промене у различитим научним дисциплинама које се дотичу питања одрастања 
деце, васпитања и разумевања детињства. Захваљујући овим утицајима данас се ја-
вља све веће интересовање за проучавање детињства као историјског, социјалног и 
културног конструкта (Nenadić, 2010) и за бављење питањем васпитања деце изван 
институционалних контекста.

Постструктурализам као филозофско-методолошко полазиште у анализи огле-
да се у идеји да не постоји једна, једнозначна реалност, већ да постоје различити по-
гледи на реалност, који зависе од позиције из које се та реалност посматра и која се 
стално мења. Стога и сам истраживач у току анализе може заузимати различите пози-
ције (Mukherij & Albon, 2015) у покушају да проблем сагледа из више перспектива.

Специфичности простора за игру деце у градовима

Према подацима које износи Унеско, половина светске популације већ живи у 
урбаним срединама, а до 2050. године ће се тај број повећати на чак 70% (UNESCO, 
2012). У складу с оваквим променама у току је интензивна друштвено-политичка 
дебата на светском нивоу о квалитету живота у градовима, а посебан фокус заузи-
ма питање живота деце раног узраста у граду и проматрање начина како да се уре-
ди средина тако да урбана насеља представљају повољно и подстицајно место за 
одрастање (Christensen & O’Brien, 2003). Питање добробити детета и квалитета жи-
вота у контексту урбаних средина данас је изузетно актуелно питање. Ми добробит 
не схватамо као исход ком се тежи у процесу уређивања средине, већ као својство 
детета које се развија кроз односе и у заједничком делању с децом и одраслима у 
одређеној средини (Pavlović Breneselović, 2010: 8).

За квалитет живота у граду веома је важно уређење јавних простора на којима 
одрасли и деца проводе своје време. Јавни простори у граду су они простори на који-
ма је омогућено слободно окупљање ради провођења слободног времена и ангажо-
вања у различитим типовима активности самостално или у друштву (Woolley, 2005). 
У савременим градовима можемо препознати два типа тих простора: први тип чине 
они простори који су уређени за специфичну намену (single-minded space) и у тај тип 
спадају и дечја игралишта и играонице, јер су то простори уређени за дечју игру. Други 
тип чине јавни простори (open-minded space) којима није строго задата намена, то су  
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простори попут паркова на којима је могуће бавити се различитим типовима актив-
ности (Woolley, 2005). 

Како су неки аутори пре чак 50 година уочили (Lefebvre, 1968, према: Harvi, 2013), 
живот се у урбаним и руралним срединама знатно разликује, а то се одражава на ус-
лове у којима дете одраста. Урбанизација и модернизација услова у којима живимо 
неоспорно доносе комфор који може позитивно утицати на квалитет живота. Неке од 
предности одрастања у урбаним срединама огледају се у вишем стандарду социјал-
не и здравствене заштите, као и у квалитетнијој и разноврснијој културно-образовној 
понуди (UNESCO, 2012). С друге стране, урбанизација може имати и „дехуманизујуће“ 
ефекте (Day & Miodbjer, 2007; Woolley, 2005). На пример, повећањем индустријализа-
ције већина породица која живи у градовима функционише тако да су оба родитеља 
запослена, па велики део дана проводе одвојени један од другог и од своје деце.

Одрастање у градовим има бројне специфичности које се могу довести у вези 
са питањем подршке добробити детета. Неке од тих специфичности су: знатно 
смањен контакт с природом (Gill, 2008); ограничавање мобилности и слободе самос-
талног кретања услед повећаног коришћења превоза (Christensen, 2003); све већа 
фрагментација друштва и пораст друштвене сегрегације (Marjanović, 1987), која се 
огледа у издвајању деце као социјалне групе – деца бивају у све већој мери „зонира-
на“ (Francis & Lorenzo, 2005) и узрасно изолована јер се у граду зна који су простори 
намењени деци, а на којима деца „нису пожељна“ (Penn, 2006); институционализација 
детињства; и на послетку комерцијализација простора за децу (Petrović, 2009, према: 
Radović, 2015).

Пораст комерцијализације игралишта за децу у граду

Комерцијализација игралишта за децу може да се разуме као део ширег проце-
са – комерцијализације детињства, о ком се данас доста полемише. Да би се разумело 
како је дошло до појаве комерцијализације детињства, потребно је сагледати шири 
друштвено-историјски контекст који указује да су се крајем 19. века под утицајем 
убрзане индустријализације десиле знатне економске промене које су подстакле 
мењање породичног живота. Пре поменутих промена производна функција налази-
ла се у породици, па је укљученост деце у све сегменте живота одраслих и заједнице 
била много већа него данас (DCSF & DCMS, 2007). Последице економских промена и 
урбанизације су све већа фрагментација друштва и изолованост породице у улози 
подизања деце, као и пораст друштвене сегрегације деце и оних који се о њима ста-
рају (Marjanović, 1987). Пре појаве индустријско-технолошког друштва већини деце 
нису били доступни ни простори ни играчке специфично намењени њима, готово 
да није било продуката за децу који се данас сматрају робом на тржишту намењеној 
деци (Aries, 1989). Друштвене промене које су наставиле да се дешавају донеле су 
нам већ почетком 20. века појаву пребацивања тежишта са производње на потро-
шњу. Обиље радне снаге и продуктивност у овом периоду већ су почели да превази-
лазе потребе производње у развијеном свету, па данас имамо све већи број чланова 
друштва који се идентификују као потрошачи, а не као произвођачи (Sekulić, 2007).  
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У савременом друштву, када је детињство препознато као период са својим спе-
цифичностима, развија се и индустрија која таргетира децу као циљну групу потро-
шача, узимајући у обзир спремност родитеља да одвајају за децу, дечји џепарац, али 
и утицај који деца имају на своје родитеље (DCSF & DCMS, 2007; McKendrick et al. 2000; 
McNeal, 2000). Индустрија која је усмерена на децу данас залази и обликује многе ас-
пекте детињства: како се деца облаче, чиме се хране, како се играју (Williams, 2007). 
Поред тога, деца су свакодневно изложена утицајима маркетинга, како на телевизији 
тако и на јавним местима, кроз различите облике оглашавања.

Макнил (McNeal, 2000) наводи да су деца препозната као значајна потрошачка 
група из више разлога. Најпре, деца јесу „примарни потрошачи“, којима се могу пла-
сирати продукти прилагођени њиховим јединственим потребама. Поред тога, утицај 
деце на потрошњу коју ће родитељи имати је велики, јер деца умеју да врше прити-
сак на родитеље да троше новац на производе које деца желе. На крају, деца предста-
вљају „потрошаче будућности“. Деца су: „примарни“, „утицајни“ и „будући“ потрошачи 
и као таква имају већи „тржишни потенцијал“ него било која друга друштвена гру-
па. Поред тога, како наводи овај аутор (ibid.), деца су купци који су оријентисани на 
тренутне потребе, па за разлику од одраслих не размишљају о питањима штедње и 
рационалног распоређивања новца, што је још једна карактеристика која их смешта 
у групу веома пожељних купаца и „лаких мета“ (McNeal, 2000).

Док су у прошлости простори за игру деце били различити отворени простори 
у природи, улице и дворишта и остали неструктурирани простори на којима су деца 
имала слободу избора у погледу тога шта ће на тим просторима да раде, када и с ким, 
данас је у урбаним срединама приметан капиталистички, продуктивистички приступ 
просторима за децу. За децу се специјално осмишљавају простори с одређеном на-
меном, а сви ти простори испресецани су улицама и булеварима која деца најчешће 
не могу самостално да пређу, па је присуство деце на тим просторима условљено 
вољом и могућностима одраслих да их на та места доведу. Ситуација се додатно ус-
ложњава када се постави питање плаћања за боравак на неком простору, јер тада 
могућности боравка зависе и од платежне способности породице.

Како се у урбаним срединама деца углавном играју на просторима који су дизај-
нирани за игру, важно је имати на уму да игралишта одражавају културу оних који су 
били укључени у процес дизајнирања. У погледу приступа у дизајнирању игралишта 
за децу могуће је разликовати приступ дизајнирања за децу, који подразумева ос-
мишљавање простора према претпоставкама о дечјим интересовањима и потреба-
ма, и приступ дизајнирања са децом, који подразумева укључивање деце у сам про-
цес осмишљавања. Многи аутори (Spencer & Blades, 2005; Walsh, 2006) наводе да је 
данас доминантан тренд дизајнирања за децу који утиче на то да култура игралишта 
одражава културу одраслих у коју се деца уводе. Крњаја (Krnjaja, 2012) ову појаву 
објашњава на примеру играчака за децу, када каже да играчке које се дају деци пре-
носе поруку одраслих о очекивањима од детета. „Култура играчака је култура одрас-
лих, а тек потом култура детета. На пример, начином маркетинга култура ће у мањој 
или већој мери подстицати обрасце куповине комерцијалних играчака; даровањем 
различитих играчака дечаку или девојчици одрасли шаљу поруку о очекивањима од 
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детета у улози пола; Играчка такође може да указује на очекивања одраслих везаних 
за различите активности у игри у односу на манипулисање играчком (расклапање 
и поновно склапање, реконструисање, преузимање улоге симболизацијом објекта 
кроз играчку...)“ (Krnjaja, 2012: 123).

Појава да у градовима данас настаје све више места намењених деци уређених 
спрам представе одраслих о јединственим дечјим потребама (међу којима је игра 
једна од најзначајнијих) могла би се сагледати из два угла. С једне стране, ова нам 
појава указује на то да друштво брине о јединственим потребама деце и да се обез-
беђивање стимулативног простора за игру који деци омогућава да се активно анга-
жују у игри у све већој мери препознаје као важан друштвени циљ (Spiegal, Gill, Harry, 
& Ball, 2004). С друге стране, подела града на места за децу и места за одрасле води 
издвајању деце као социјалне групе, чиме деца бивају „зонирана“ (Francis & Lorenzo, 
2005) и чиме се појачава тренд сегрегације деце као друштвене групе.

У савременим градовима приметно је одвајање света деце од света одраслих 
одвајањем места за децу и места за одрасле (Ward, 1987, према: Christensen & O’Brien, 
2003), чиме је олакшано пласирање продуката циљним групама, па се тако на мес-
тима за децу неће у великој мери рекламирати продукти намењени одраслима који 
нису повезани са њиховом родитељском улогом. 

У наставку ћемо покушати да представимо неке од препознатих разлога за 
пораст комерцијализације игралишта за децу раног узраста у граду. С једне стране 
чини се да је у градовима све већи број места за игру деце која претпостављају неки 
вид наплате (било да се наплаћује време проведено на самом простору или програм 
који се на неком месту организује или да боравак на тим местима подразумева кон-
зумирање хране и пића...). С друге стране, места за игру деце у граду препозната су 
као веома погодна места на којима се могу таргетирати деца и родитељи као потро-
шачка група и где им се могу на различите начине, посредством различитих видова 
маркетинга пласирати њима намењени продукти.

Процес комерцијализације игралишта за децу у граду дешава се јер је сама игра 
препозната као веома плодно тло за пласирање различитих производа, али ту су и 
бројни други фактори. Неке од тих фактора образлажу Браун и Пате (Brown & Patte, 
2013) који кажу да се комерцијализација ових простора дешава јер је препозната пот-
реба/жеља родитеља за комфором на местима где се деца играју; јер је дошло до пре-
усмеравања са квантитета простора за игру на аспект квалитета тих простора; јер је до-
шло до превласти приватног над јавним сектором у погледу обезбеђивања простора 
за игру; јер је устаљена пракса да родитељи децу довозе на различита места на којима 
се организују активности забавног карактера и слично. Делом је на комерцијализацију 
простора за игру деце у граду утицало и то што је препознат ризик од угрожавања 
здравственог стања деце која живе у градовима услед смањене активности, па се про-
изводња комерцијалних простора за игру повећала да би се деци обезбедило да буду 
активнија. Уз навођење фактора који су утицали на ширење појаве комерцијализације 
простора за игру деце у граду, ови аутори (Brown & Patte, 2013) наводе да је у савреме-
ном друштву, које велича материјални (финансијски) аспект детињства, обезбеђивање 
услова за игру уз наплату једноставно решење сложеног проблема.
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Постојање комерцијалних игралишта за децу у граду неки аутори (McKendrick 
et al. 2000) представљају као балансирање између потребе родитеља да децу сместе 
на место које они виде као сигурно и потребе деце за разноврсним, узбудљивим 
приликама за игру, забаву, дружење. Улога родитеља у коришћењу ових простора 
није занемарљива, јер су родитељи ти који неретко бирају и омогућавају деци да 
комерцијалне просторе користе. Како се већина родитеља данас води идејом да је 
њихова улога да организују живот своје деце и испуне га разноврсним активностима 
(Brown & Patte, 2013), може се рећи да нису једино деца препозната као корисници 
ових простора, већ и сами родитељи.

Једна од потреба родитеља коју највише експлоатишу они који уређују комер-
цијална игралишта за децу јесте потреба родитеља да дете буде безбедно. Безбедност 
се може посматрати у односу на ризике који су неминовно присутни у одрастању 
деце. Учествовање деце у јавном животу носи одређене ризике, што води тенден-
цији да то учествовање треба да контролишу и ограничавају одрасли (Harden, 2000). 
Пратећи потребу родитеља да њихово дете буде заштићено од ризика, комерцијална 
места за игру детета опремљена су по веома ригорозним сигурносним стандардима 
(NPFA, 1998, према: McKendrick et al. 2000), што се истиче у први план када се таква 
места рекламирају родитељима.

Када посматрамо питање улоге ризика у контексту подршке потенцијала деце, 
несумњиво је да ризик може позитивно утицати на дететово учење и развој. Корис-
ти које дете може имати од излагања разумном ризику у игри су бројни: деца уче 
о својим способностима на пољу управљања ризиком; постају јача ментално и фи-
зички; овладавају новим вештинама; стичу нова сазнања; стичу осећај да су нешто 
постигла; развијају самопоуздање; осећају се оснажена (Play Wales, 2008).  Поред 
поменутих користи које дете може имати од учествовања у активностима у којима 
је разуман ризик допуштен и апела бројних аутора (Ball, 2002; Baxter, 2008; Brown & 
Patte, 2013; Gill,  2007, 2008) који указују на то да је детету у одрастању потребна од-
ређена доза ризика, приметно је да се у креирању комерцијалних простора за игру 
ипак потенцира безбедност, насупрот допуштању ризика, јер допуштање ризика носи 
са собом потенцијалне последице какве су незгоде и повреде које могу довести до 
тужби родитеља, материјалних (финансијских) губитака и лошег публицитета. Дакле, 
потенцијална корист од допуштања разумног ризика се не види и тиче се уверења 
о добробити детета, захтева сагледавање шире слике, није подложна мерењу. С дру-
ге стране, последице су веома видљиве и реалне, чак мерљиве и проверљиве (Ball, 
2002). Овакво сагледавање односа потенцијалне користи и последица од излагања 
ризику на просторима за игру може објаснити зашто су комерцијална игралишта за 
децу углавном уређена по принципима тренда изградње сигурних игралишта, који 
се може повезати са развијањем друштвене аверзије према ризику (Gill, 2007).

Како се комерцијална понуда игралишта за децу креира спрам процене о заради, 
можемо претпоставити да је онима који ту понуду креирају у интересу да корисници 
буду задовољни да би се на та места враћали, те да би се остварила већа зарада. Поку-
шаћемо да објаснимо један од могућих путева промишљања о задовољавању потреба 
корисника. Када говори о дечјем развоју, Кол (Cole, 1996) наводи да посебна пажња 
треба да се посвети моћи коју одрасли имају у окружењу у ком деца одрастају. Овај 
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аутор (ibid.) тврди да је окружење често уређено с намерама „оптимизовања“ услова за 
дечји развој. Важно је нагласити да, када је у питању дечји развој, не можемо говорити 
о „максимизацији“ развоја, већ пре о „оптимизацији“. Валсинер (Valsiner, 1997) каже да 
је идеја о максимизацији развоја дошла из економије, то је идеја о максимизацији бе-
нефита уз смањење трошкова. Ова идеја у економији је одржива јер су информације о 
трошковима и вредностима доступне и стабилне, али то у развојној психологији није 
случај. То значи да је немогуће услове у којима дете одраста уређивати по принципима 
максимизације услова за развој, већ по принципу сатисфакције – прихватању решења 
која се чине као довољно добра. Шта ће се родитељима чинити као прихватљиво ре-
шење, много зависи од тога на који им се начин представе различита решења и у том 
смислу маркетинг има значајну улогу. Не сме се, наравно, занемарити чињеница да 
родитељи нису они који пасивно примају сервиране маркетиншке поруке, али чак и 
уважавање њихове агенсности у овом процесу не умањује значај који приликом одлу-
чивања има добро осмишљена маркетиншка кампања.

Питање комерцијализације игралишта за децу у граду умногоме се тиче и пи-
тања измештања деце с отвореног у затворене просторе. Комерцијални просто-
ри за игру деце у граду, иако не увек, најчешће су смештени у затворене просторе 
(McKendrick at al. 2000). Иако се многи слажу да боравак и игра на отвореном има 
бројне предности (Brown & Patte, 2013; Gill, 2008), постоје јасни разлози зашто долази 
до измештања деце са јавних простора на отвореном у затворене просторе. Гил (Gill, 
2008) наглашава да боравак и игра на просторима у природи никада нису потпуно 
сигурни, често су непредвидиви и зависе од временских услова, због чега затворени 
простори постају исплативији. Међутим, ово није једини разлог због којег у градо-
вима у све већој мери нестају простори за децу на отвореном (на првом месту, они 
неструктурирани, неуређени), а дешава се експанзија затворених, комерцијалних 
простора за децу. У урбаним срединама све више простора се користи за саобраћај-
нице и осталу урбанистичку инфраструктуру (Gill, 2008). Волш (Walsh, 2006) чак 
скреће пажњу на то да се простори за децу граде на местима која „претекну“. Браун 
и Пате (Brown & Patte, 2013) постављају веома интригантно питање о разлозима за-
тварања деце, односно о премештању дечје игре с отворених у затворене просторе 
у граду. Они говоре о томе да деца док се забављају играјући праве буку, неретко и 
неред, што ремети мир и ред коме одрасли придају значај. Тако је, на пример, све 
више места у граду на којима је играње лоптом забрањено (Piachaud, 2007). Када с от-
ворених јавних површина дечју игру изместимо у затворене просторе, град постаје 
„мирније“ место са становишта потреба одраслих.

На просторима за игру деце могуће је уочити елементе комерцијализације и 
када на њима није присутна наплата (на пример за улазак на игралиште или у играо-
ницу) јер се простори за игру деце у граду неретко користите као простор за рекла-
мирање различитих производа. Наиме, иако се таргетирање деце као потрошачке 
групе у највећој мери дешава посредством мултимедијског простора (ТВ, интернет, 
мобилне апликације...), индустрија маркетинга активно проналази нове начине да до 
деце допре и да им пошаље поруке о различитим продуктима, а један од тих начи-
на је постављање рекламних материјала на места (просторе) за децу, попут дечјих 
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игралишта, играоница, установа културе (Schor, 2006). На местима попут зоолошких 
вртова или музеја често се дешава да се компанијама понуди да буду спонзори не-
ког догађаја које би привукло децу, као кориснике, а заузврат компанији пружило 
могућност да на том догађају промовише своје продукте. У васпитно-образовним ус-
тановама, које чине значајан део простора за децу у граду често се „отварају врата“ 
компанијама да пласирају своје продукте деци кроз такозване „спонзорисане обра-
зовне материјале“ (Schor, 2006). Такође, данас смо сведоци да се дечја игралишта, али 
и друга места за децу у граду граде под покровитељством најразличитијих типова 
фирми, који овакве прилике користе за самопромоцију, па често можемо лого фирми 
видети на местима на којима бораве деца. Овакве појаве нам сведоче о чињеници да 
су простори за игру деце изузетно погодна места на којима је могуће вршити тарге-
тирање деце као потрошачке групе.

Ефекти комерцијализације игралишта за децу

Већ смо нагласили да је ефекат комерцијализације стварање тржишно-посре-
доване културе. У овом делу рада бавићемо се питањима шта нам таква специфична 
култура доноси, односно какве ефекте може имати на дете, његов развој и квалитет 
живота, али и како она може утицати на односе у друштву, на схватање различитих 
улога (као што је родитељска улога). Клајн (Kline, 1993) је истицао да је ова тржиш-
но-посредована култура везана за специфично симболичко окружење. Ниједан зна-
ковни систем не треба проучавати независно од људских акција (Wertsch, 1993), стога 
сматрамо да је поменуто специфично симболично окружење какво креира процес 
комерцијализације бесмислено посматрати изоловано од наших акција. 

Комерцијална игралишта за децу најчешће осмишљавају одрасли, међутим, 
овај процес осмишљавања простора не може се свести само на питање како одрасли 
дизајнирају сам простор, већ је у великој мери повезан с уређивањем живота деце. 
Нелсон (Nelson, 1981) истиче да деца одрастају у контексту који контролишу одрасли, 
дакле деца одрастају „у скриптима“ одраслих. Скрипти су шеме догађаја којима је од-
ређено да ли нека особа учествује на адекватан начин у догађајима (то се односи на 
социјалне улоге, начине коришћења објеката, секвенце акција и узрочних реакција). 
Одрасли умногоме усмеравају дечје акције и постављају циљеве за њихов развој и 
учење. Одрасли постављају стандарде и обрасце понашања, а од деце се очекује да 
прихвате такве задате моделе понашања. У том смислу, овладавање скриптима значи 
овладавање културом. Овладавањем скриптима које су створене на комерцијалним 
просторима за игру деце у граду дете овладава тржишно-оријентисаном урбаном 
културом којој припада.

Макнил (McNeil, 2010) истиче да ће деца купити или ће тражити родитељима да 
им купе све продукте који им се чине примамљивим, чак иако су штетни по њих. Исто 
тако, деца ће тражити да их родитељи воде на она места у граду која су међу вршња-
цима популарна или су на неки други начин примамљива. О томе у којој мери је од-
говорност за дететову добробит на самим родитељима, постоје подељена мишљења. 
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С једне стране, они који врше маркетиншки притисак на децу и родитеље не сматрају 
себе одговорнима, јер они не продају директно деци производе, родитељи су ти који 
морају одобрити куповину неког производа, односно они су ти који ће одлучити да 
децу доведу на неко место. С друге стране се скреће пажња да су родитељи ставље-
ни у незавидну и неправедну ситуацију јер су и сами изложени маркетиншкој мани-
пулацији, али се њима манипулише и посредовано – преко притиска који сама деца 
на њих могу вршити, а пред којим родитељи услед жеље да деци удовоље често не 
могу да не попусте. Стога постоје бројни апели да је и родитељима и деци потребна 
подршка на ширем друштвеном плану, не само кроз регулисање и увођење строжих 
правила о пласирању продуката за децу путем маркетинга (DCSF & DCMS, 2007).

Најчешће истицана позитивна страна експанзије комерцијализације простора 
за децу у граду односи се на претпоставку да се на овај начин деци обезбеђује раз-
новрснија, квалитетнија и богатија понуда простора и садржаја прилагођених њихо-
вим специфичним потребама, жељама, могућностима (DCSF & DCMS, 2007; Brown & 
Patte, 2013). Међутим, како наводи Клајн (Kline, 1993), активностима које се одвијају 
на комерцијалним просторима за децу често недостаје аутентичност и богатство со-
цијалних интеракција.

На одабир места комерцијалног типа на ком ће дете боравити не утичу само 
жеље деце и родитеља, већ велику улогу игра и платежна моћ породице. У складу с 
тим се може рећи да комерцијализација игралишта за децу може водити класној се-
грегацији, али и повећаном притиску на родитеље. Притисак који комерцијализација 
простора за игру деце у граду ставља на родитеље посебно се негативно одражава 
на породице које имају нижа примања (Middleton et al. 1994, према: Piachaud, 2007).

У светлу повећане комерцијализације игралишта за децу у граду може доћи до 
промене у схватању дечје игре. Наиме, игра постаје схваћена као нешто што деца кон-
зумирају, а не нешто у чему спонтано, самоиницијативно уживају. Експанзија места 
дизајнираних са специфичном наменом – за игру деце на одређени начин, утиче на 
мењање услова за игру. Измењени контекст даје другачије значење дечјој игри, поста-
вљајући другачије могућности и ограничења. С једне стране отварају се могућности 
да деца често мењају средину у којој се играју, долазећи на различите просторе за 
игру и тиме богате искуство у контакту с различитим материјалима и другачије дизај-
нираним просторима, као и другачијим социјалним окружењем. С друге стране, екс-
панзијом простора дизајнираних са специфичном наменом ишчезавају места у граду 
на којима деца раног узраста могу да се спонтано окупљају и где могу да самостално 
бирају друштво за игру, чиме се ограничава агенсност детета.

Браун и Пате (Brown & Patte, 2013) упозоравају да модерно друштво деци 
смањује могућности на слободну игру, односно право да се играју када она то желе, 
где она то желе и с ким желе. Чини се да претварањем све већег дела простора за 
децу у комерцијалне просторе за децу деца почињу да конзумирају све оно у чему 
су некада спонтано уживала и учествовала и што је живот испуњавало у прошлости. 
Деца тако данас све чешће: конзумирају дружење уместо да се спонтано друже (када 
она пожеле и с ким она пожеле); конзумирају спорт, уместо да се спортом баве; кон-
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зумирају боравке у природи, јер природом су све мање свакодневно окружена (...) и 
све то у време када за то постоје слободни (или предвиђени) термини.

Бројни аутори тврде да се повећаном комерцијализацијом детињства утиче на 
повећање материјализма код деце, а то значи да деца своју енергију усмеравају ка 
материјалним добрима, у жељи да их поседују у што већој мери, док се фокус од-
влачи са нематеријалних вредности (Piachaud, 2007). Како повећањем комерцијали-
зације дете све чешће бива заведено да купи неки продукт, у том процесу деци се 
полако „продају“ и веома специфичне вредности. Зато је потребно друштвено преис-
питивање о томе које вредносне оријентације (материјалистичке – конзумеристичке, 
или нематеријалистичке) желимо да негујемо као друштвено пожељне и у каквом 
друштву желимо да деца одрастају.

Деца јесу препозната као потрошачи будућности (McNeal, 2000) и пуно се на-
пора улаже у идеју друштва будућности које је потрошачко друштво. На овом месту 
се вреди задржати на питању какво је то друштво и какви су његови грађани. Пођи-
мо, на пример, од тога да је некада деци да би играла фудбал са другарима било по-
требно да најпре осмисле терен за фудбал. Деца су одлазила на ливаде или улице и 
обележавала просторе за гол, договарала се око тога где је аут-линија. Некада и овај 
заједнички процес осмишљавања и преговарања услова и правила игре доводи до 
зближавања међу децом, а деца на тај начин добијају прилику да се ангажују у свом 
социјалном окружењу, да стичу социјално искуство и тестирају односе моћи, со-
цијалних правила и обичаја (Baxter, 2008). Данас када деца пожеле да играју фудбал, 
она одлазе на терене који су за ту игру предвиђени и већ су потпуно уређени. Исто 
се дешава са многим другим дечјим активностима у многим другим аспектима дечјег 
живота. Дете пожели да нешто ради и добија све услове за то, оно не учествује у ос-
мишљавању простора, не договара се с другом децом и одраслима о томе, присваја 
правила понашања на простору која су већ уведена. Чини се да се морамо озбиљно 
запитати шта деци одузимамо када им све дајемо на готово.

С друге стране, имамо примере да се родитељима пуно тога сервира на готово 
и уз наплату. То нас може подстаћи на размишљање о томе како комерцијализација 
простора за децу у граду утиче на креирање улоге родитеља у данашњем друштву. 
Образлажући идеје Мида (Meade 1913, према: Valsiner, 1997), Валсинер истиче да се 
улоге конструишу на основу претпоставки појединаца о очекивањима које средина 
има које се на унутрашњем плану преиспитују. На пример, данас су прославе дечјих 
рођендана, које су некада подразумевале процес планирања и организовања у који 
родитељи улажу труд, готово у потпуности комерцијализоване. Данас имамо раз-
новрсну понуду простора у градовима који нуде родитељима да уместо њих осмис-
ле прославу дечјег рођендана. Комерцијални простори за децу у граду намењени 
су различитим дечјим активностима, од игре и дружења, преко бављења спортом, 
до учешћа у различитим образовним програмима... Дакле, сада се може поставити 
питање да ли је данас улога родитеља једино да одаберу на које ће од ових места  
децу довести?
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Комерцијализација наспрам доктрине људских права:  
простори за децу или дечји простори

Живимо у ери у којој идеали људских права заузимају средишње место како 
у политичком тако и у етичком дискурсу (Harvi, 2013). Питање права деце веома је 
актуелно, о чему сведочи и чињеница да је, до данас, у 192 земље ратификована Кон-
венција УН о правима детета (1989). Унапређивање квалитета живота деце раног уз-
раста данас је на националним нивоима, али и на интернационалном нивоу постало 
приоритетно питање (Woodhead, 2012). 

Говорећи о људским правима, не одвајајући права одраслих од права детета, 
Харви (Harvi, 2013) говори о концепту „права на град“. Он истиче да је питање какву 
врсту града желимо у нераскидивој вези с питањем „какав тип људи хоћемо да бу-
демо, за каквим видовима друштвених односа трагамо, какав однос према природи 
негујемо, за каквим начином живота жудимо и каквих естетских вредности се при-
државамо“ (Harvi, 2013: 26). Када се тако посматра, право на град постаје више од 
индивидуалног или групног приступа ресурсима које град отелотворује. Право на 
град постаје питање права на мењање и уређивање града у све већој мери у складу 
са жељама и потребама оних који у њему живе.

На темељима изнетог можемо се запитати имају ли деца данас право на град? У 
уводу своје књиге Деца и њихово окружење Спенсер и Блејдс (Spencer & Blades, 2005) 
истичу да простори на којима се деца играју, бораве, на којима проводе време одрас-
тајући – простори за децу, најчешће нису дечја места. Тачније, проучавајући градску 
средину уочава се да су већину места на којима деца бораве дизајнирали одрасли 
за децу, не укључујући саму децу у процес планирања и дизајнирања. Планира се 
за децу, а не са децом. Овај концепт простора за децу, како поменути аутори исти-
чу, иако не идеалан, представља искорак од концепта у којем одрасли осмишљавају 
простор, без промишљања о деци, па деци остаје да се уклопе у тако створен свет 
одраслих (Spencer & Blades, 2005). Није идеалан зато што је у таквом концепту детету 
и даље остављено да прихвати оно што је створено, али не и да само учествује у ства-
рању. О разлици између простора за децу и дечјих места говори и Радовић (Radović, 
2015), која истиче да су „места за децу“ она места која одрасли осмишљавају и граде 
за децу, а преко којих се идеје, представе и сазнања о деци преносе у друштву, док су 
„дечја места“ она места за која се деца везују, и којима она сама приписују значење 
својих места. Може се додати да места за децу могу постати дечја места онда када 
се деца за њих вежу и почну да их разумеју као своја. Комерцијална места за игру 
деце донекле прате жеље, потребе и интересовања деце, али са јасном намером да 
пронађу шта децу највише привлачи, шта деци мислимо да највише треба, како би 
им управо то понудили и остварили највећу могућу зараду. Дакле, таква се места го-
тово никада не уређују на темељима договора са децом, већ их уређују одрасли, а 
у комерцијалним условима, спрам процене о заради. У складу с изнетим могло би 
се закључити да комерцијализација простора за децу у граду знатно умањује шансе 
деце да имају право на град, у смислу како ово право представља Харви (Harvi, 2013).
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Питања на који начин окружење утиче на дете, као и како се могу мењати кул-
турни обрасци који посредују у дечјем развоју свеприсутна су у научним расправама. 
Иако Валсинер (Valsiner, 1997) истиче да институције друштва исте податке добијене 
емпиријским истраживањима могу користити на различите начине, те да начин на 
који ће се резултати истраживања користити није у контроли самих научника, нама 
се чини да то не мора увек бити случај. Данас с једне стране имамо изузетно моћну 
и утицајну групу истраживача која се свим овим питањима бави како би се осигурао 
што проходнији пут од индустрије производа за децу ка крајњим купцима; док с дру-
ге стране имамо оне који се труде да докажу какве ефекте на дете има успех ових 
првих и који користе своје налазе како би децу заштитили од утицаја прекомерне 
изложености пласирању производа, односно комерцијализације, које су они проце-
нили као негативне (McKendrick еt al. 2000). 

Данас је такође актуелно и питање о томе шта значи потрошачка писменост и 
како је постићи у друштву, а посебно се истиче значај развијања потрошачке писме-
ности код деце. Потрошачка писменост не утиче директно на понуду комерцијалних 
садржаја, већ треба одраслима и деци да обезбеди могућност да из богате понуде 
садржаја самостално и критички бирају оно што ће за њих имати највећу вредност 
(DCSF & DCMS, 2007).

Чини се да се читава идеја о развијању потрошачке културе може повезати с 
већ изнетом идејом Кола (Cole, 1996) да је овладавање „скриптима“ централно пи-
тање у овладавању културом. „Скрипти“, односно социјалне улоге (потрошача), начи-
не употребе објеката културе и секвенце акција и узрочних реакција у овом случају 
поставља тржиште, а научити како прикладно учествовати у тржишно оријентисаној 
култури значи постати активни, компетентни члан потрошачке културе.

Једно питање које је Ериксон (Erikson, 1950) поставио пре скоро 70 година може 
се и данас поставити и требало би га озбиљно размотрити у контексту нашег време-
на и убрзане комерцијализације детињства: „У наше време човек мора да одлучи да 
ли ће да продужи с експлоатацијом детињства као арсеналом ирационалних страхо-
ва, или ће моћи да постигне да однос одраслог и детета, као и све друге неједнакости, 
доведе до партнерства у једном разумном поретку ствари (Erikson, 1950: 42).“ 

Како Енгештром (Engeström, 2001) наглашава, до трансформације неког система 
може се доћи колективним путем кроз зону наредног развоја активности, која пред-
ставља растојање између тренутних, свакодневних акција индивидуа које припадају 
неком систему и нове форме друштвене активности која би представљала заједнич-
ки осмишљено решење које би свима било прихватљиво. Ефектима комерцијализа-
ције игралишта за децу у граду заједно би се морали бавити они који те просторе 
уређују (архитекте, урбанисти, просторни планери...), они који то уређивање спон-
зоришу и неретко се на тај начин промовишу и убирају профит, удружења грађана 
која представљају интересе родитеља и деце који на тим просторима бораве... Пре-
тпостављамо да би се путем друштвеног дијалога могао успоставити такав поредак у 
коме би све стране биле задовољне. 
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Закључак

Простор који нас окружује утиче на то како формирамо мишљење, како се 
осећамо, какве односе остварујемо и како се понашамо. У томе се огледа васпитни 
потенцијал окружења. У савременом, урбаном свету деведесет одсто тог окружења 
уредили су људи (Day & Miodbjer, 2007) и због тога се морамо питати какве васпитне 
утицаје имају наше одлуке о уређивању простора на ком деца проводе своје време, а 
посебно простора намењених дечјој игри, који представљају дететову носећу праксу 
у и према свету. Стога се може закључити да је питање комерцијализације игралишта 
за децу важно друштвено питање кроз које се преиспитује однос друштва према 
деци и детињству. Уређивање комерцијалних игралишта подређено је подупирању 
препознатог потрошачког потенцијала који носе деца као специфична потрошачка 
група, што доводи до питања да ли су деца данас препозната само као потрошачи 
будућности или желимо да оснажимо и њихове друге потенцијале, на пример, ства-
ралачке. 

Оснаживање дечјих стваралачких потенцијала али и аутономије могуће је у 
ситуацијама у којима деци дајемо моћ активног учествовања у заједници. Један од 
видова учествовања било би ангажовање деце у дизајнирању простора за игру, јер 
су то простори намењени њима. Већ смо истакли да се комерцијални простори за 
децу уређују према претпоставкама одраслих о дечјим потребама и жељама, као и 
према претпоставкама о заради, а не у договору с децом. Стога се може закључити 
да процес комерцијализације игралишта за децу у граду умањује деци могућност ак-
тивног учествовања у заједници, а тиме и спутава развијање дечјих стваралачких и 
предузетничких потенцијала.

На почетку смо нагласили да овај рад представља тежњу да се промишљање о 
феномену васпитања деце раног узраста прошири с институционалног на ванинсти-
туционални контекст и сада ћемо покушати да појаснимо значај таквог промишљања. 
Приметно је да онима који уређују просторе на којима деца бораве недостаје педа-
гошка перспектива. Стручњацима из области просторног планирања и уређивања 
недостају сазнања о томе како простори утичу на дететову добробит и на заједницу 
у целини (Woolley, 2005). С друге стране, они који уређују комерцијална игралишта 
имају јасну представу о томе како да уређењем простора за игру деце код деце под-
стичу потрошачки дух. Како игралишта за децу умногоме обликују дечју игру а тиме 
и читаво детињство, треба се запитати да ли на овај начин маркетиншки експерти 
полако „преузимају детињство“ (Schor, 2006)? 

Иако простори за игру деце можда нису у толикој мери плодно тло за пласи-
рање продуката као, на пример, интернет, и чак иако зарада од наплате боравка на 
овим местима није велика, као што је на пример зарада од продаје дечјих играчака, 
комерцијализација простора за игру деце у граду има значајну улогу у процесу ко-
мерцијализације целокупног детињства. На микронивоу појава о којој је у овом раду 
било речи представља процес претварања свакодневног искуства детета у граду у 
продукт који се конзумира уз наплату. На макронивоу ова појава утиче на ширење 
мреже продуката који се могу комерцијализовати и тиме на стварање потрошачког 
друштва (McKendrick еt al. 2000). 
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Бити члан потрошачког друштва значи бити стално окружен брендовима, а то 
онда са собом носи појаву да се идентитет појединца гради под утицајем тих брен-
дова и обележја која су брендовима приписана. На тај начин деца уче да су њима 
слични они који цене исте брендове, што може водити даљој класној сегрегацији у 
којој се деца друже с онима који су њима слични по платежној моћи. 

На крају се морамо запитати да ли јачањем конзумеристичког духа код деце 
доводимо до тога да она своја искуства и односе вреднују према тржишно поста-
вљеним вредностима. Да ли им шаљемо поруку да је оно што је скупље самим тим и 
вредније и треба више да га желимо? У контексту феномена којим смо се у овом раду 
бавили треба поставити питање да ли повећањем комерцијализације игралишта за 
децу, настајањем све већег броја комерцијалних игралишта и нестајањем оних не-
комерцијалних ускраћујемо деци могућност да уоче вредност у оним просторима 
за игру који нису комерцијализовани, или који су чак неструктурирани. Да ли на тај 
начин сужавамо простор за дечју игру?
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The pedagogical implications  
of the commercialization of children’s playgrounds  

in urban environments
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   This paper starts from the premise that play spaces (playgrounds and playrooms) specially 
designed for children are shaped by social and cultural factors, reflecting society’s attitudes 

to childhood and a particular  perception of the child, and that moreover, these spaces in themselves, with 
their physical, symbolic, social and discursive dimensions, help shape the conditions and characteristics 
of children’s growing up, their identities and participation in the community. In the context of contemporary 
urban environments, the design of children’s play spaces is largely influenced by economic, commercial, 
urban planning and architectural considerations, resulting in children growing up within a culture that 
can be defined as contemporary, urban, market-mediated culture. Drawing on postmodern theories – the 
socio-cultural theory of learning and development, new theories of childhood, and poststructuralism – we 
offer a critical examination of the pedagogical implications of the commercialization of children’s 
playgrounds in urban environments.

      welfare, commercialization, play, right to the city, urbanization.

Педагогические последствия коммерциализации  
игровых пространств для детей  

раннего возраста в городе 

Мария Малович 
Высшее учебное заведение для подготовки воспитателей «Михаило Павлов», 

 Вршац, Сербия

    В статье исходится из точки зрения, что дизайн игровых пространств  для детей 
(игровых площадок и игровых помещений) социально и культурно окрашен, что 

отражает отношение общества к детству и определенное представление о ребенке, а сами 
игровые пространства своими физическими, символическими, социальными и дискурсивными 
измерениями формируют характеристики и условия для развития детей, их индивидуальность 
и способы участия в жизни общества. В контексте современной городской среды дизайн детских 
игровых пространств в значительной степени обусловлен экономическими, коммерческими, 
городскими и архитектурными стандартами, что приводит к развитию детей в культуре, 
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которая определяется как современная городская культура, опосредованная рынком. Опираясь 
на постмодернистские теоретические ориентиры – социокультурную теорию обучения и 
развития, новые теории о детстве и постструктурализм, в данной статье критически 
обсуждаются и анализируются педагогические последствия коммерциализации игровых площадок 
для детей раннего возраста в городе.

   благосостояние, коммерциализация, детская игра, право на город,  
урбанизация.
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