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ABSZTRAKT

Jelen doboztankönyv-fejezet Ben H. Winters Földalatti Légitársaság című alternatív történelmi regényét elemzi. Vizsgálja a mű allohistorikus sajátosságait, az
alternatív világ disztópikus jegyeit és elnyomó társadalmi struktúráit. A dolgozat
a rabszolgaság kérdését állítja előtérbe, melyet nemcsak a regény, hanem a mi valóságunk példáin keresztül is értékel. A regény által felkínált szélsőséges megnyilvánulások taglalása áttételesen ahhoz is hozzájárul, hogy a diákok megértsék, az
alapvető emberi szabadságjogok hiánya miként is alakítaná át a mindennapjaikat.
A munka ebben a formában tanórai segédeszközként, illetve egy új, folyamatosan bővülő irodalomtankönyv, azaz doboztankönyv szerves fejezeteként fogható
fel, amely a Földalatti Légitársaságot hermeneutikai, élménypedagógiai és toleranciaerősítő gyakorlatok segítségével tárgyalja.
Kulcsszavak: doboztankönyv-fejezet, élménypedagógia, alternatív történelem, világépítés, analógiák, rabszolgaság

ABSTRACT

This packetbook chapter analyzes Ben H. Winters’s alternate history novel, the
Underground Airlines. The work investigates the novel’s allohistorical features, the
dystopic peculiarities and the oppressive structures of the alternate world. The paper puts the question of slavery into the foreground which it evaluates not only
based on examples taken from the novel but from our own reality as well. The discussion of the extremist utterances offered by the novel indirectly contributes to
the understanding of students of how the lack of human rights would transform
our everyday lives.
The work, in this form, functions as a teaching aid; it is an essential part of a continuously expanding literature packetbook, which discusses Underground Airlines
with the help of hermeneutical, experiential educational and tolerance-enhancing
exercises.
Keywords: packetbook chapter, experiential education, alternate history,
world-building, analogies, slavery
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A HAGYOMÁNY BILINCSEI
BEN H. WINTERS: FÖLDALATTI
LÉGITÁRSASÁG (DOBOZTANKÖNYVFEJEZET)

OKOVI TRADICIJE. BEN H. VINTERS: PODZEMNA AVIOKOMPANIJA (POGLAVLJE DŽEPNOG UDŽBENIKA)
The Fetters of Tradition. Ben H. Winters: Underground Airlines (Packetbook chapter)
Baka L. Patrik
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Selye János Egyetem, Tanárképző Kar,
Révkomárom, Szlovákia
baka.l.patrik@gmail.com
1. Keretek
Jelen doboztankönyv-fejezet a közelmúlt egyik nagy alternatív történelmi sikerkönyvét, Ben H. Winters Földalatti Légitársaságát (Winters 2017) helyezi górcső
alá, amely egy olyan Amerikába invitálja olvasóját, ahol az Abraham Lincoln elleni
merényletre még a nagy szabadságharcos elnökké választása előtt kerül sor. Ez a
törés egy olyan dominóeffektus elindítója lesz, minek során a gyászoló Észak kompromisszumot köt a rabszolgatartó Déllel, melynek államaiban így az alternatív jelenig fennmarad a rabszolgaság. A munka részletesen taglalja a mű világépítését, és
nagyban odafigyel a mi valóságunkhoz fűződő társadalmi és politikai analógiáira is,
annak keserű tapasztalatát eredményezve, hogy az „ideát” és az „odaát” különbsége
talán csak első ránézésre tűnik olyan határozottnak. Az opus ezen jellegzetességei
révén érdekessé és az irodalomoktatásba való integrációra is érdemessé válik.
A munka jelen formában óratervként, illetve egy új, folyamatosan bővülő irodalomtankönyv, azaz doboztankönyv szerves fejezeteként fogható fel, amely a Földalatti Légitársaságot hermeneutikai, élmény- és drámapedagógiai, kreatív írásos,
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valamint toleranciaerősítő gyakorlatokkal fűszerezve tárgyalja. A projektbe (Baka
2016a) bekapcsolódott Baka Vida Barbara (Vida 2017a, 2017b, 2018), valamint a jelen sorok szerzőjének önállóan (Baka 2016b, 2017a, 2018a, 2018b, 2018c, 2019, 2020),
illetve közösen jegyzett doboztankönyv-fejezetei (Baka Vida – Baka 2019) mind ez
idáig több különböző fórumon és formában is napvilágot láttak már.
Az itt olvasható doboztankönyv-fejezet alapjául szolgáló tanulmány a szerző
Az elnyomás árnyalatai. Ben H. Winters: Földalatti Légitársaság című munkája, mely a
Prae folyóirat 2017/4-es számában jelent meg (Baka 2017b); jelen dolgozat bibliográfiája elsőrendűen ezen elemzőszöveg szakirodalma által meghatározott.
2. A hagyomány bilincsei – Ben W Winters: Földalatti Légitársaság (Doboztankönyv-fejezet)
Az irányzat kutatója, Gavriel D. Rosenfeld szerint az egyes nemzetek szerzői
általában olyan történelmi eseményt – töréspontot – választanak alternatív
történelmi regényeik kiindulási pontjául, melynek másként alakulása alapjaiban változtatta volna meg az adott nép sorsát, történelmét (Rosenfeld, 2007).
Az ezek fölött való töprengést a mindenkori jelenben zajló változások ugyanis újra
és újra felélénkítik, hiszen zavarba ejtő jellegük miatt mindig kitűnő háttérként
szolgálnak az egyes társadalmi és politikai problémák megvitatásához.
[1. ábra]
[1. ábra]
I. szemelvény
a Földalatti
Légitársaság
c. regényből:
Egy alternatív
alkotmány
és a
I.szemelvény
a Földalatti
Légitársaság
c. regényből:
Egy alternatív
alkotmány
és a rabszolgaság
rabszolgaság

„Az alkotmány egyetlen jövőbeli
kiegészítése sem érintheti a
megelőzőöt cikkelyt… emellett az
alkotmány nem módosítható
olyasféleképpen, amely engedélyezné
a rabszolgaság eltörlését vagy
felhatalmazást nyújtana a
Kongresszusnak arra, hogy eltörölje,
illetve gátolja a rabszolgaságot azon
államokban, amelyekben törvényileg
megengedett, illetőleg megengedhető
a rabszolgaság.” (10. o.)
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[2. ábra]

ábra]
I. kérdésfelhő: Észak és [2.
Dél,
rabszolgaság, alkotmányok
I. kérdésfelhő: Észak és Dél, rabszolgaság, alkotmányok

1. A beemelt szövegrész alapján mit
gondoltok, melyik országban játszódik
a regény? Milyen adatok árulkodnak erről?
2. Történelmi tanulmányaitokra alapozva mik voltak
Észak és Dél alapvető különbségei?
3. Mely történelmi államok fonódtak szorosan
össze a rabszolgasággal és mi módokon?
4. Mit jelent számotokra az alkotmány
szó? Mi jellemzi? Mi az alapvetése?

Ben H. Winters Földalatti Légitársasága maradéktalanul visszaigazolja
Rosenfeld állításait. Egy olyan Amerikába invitálja meg olvasóját, ahol az Abraham Lincoln elleni merényletre nem a polgárháború után, de még a nagy
szabadságharcos elnökké választása előtt kerül sor. Ez a változás – divergáló
vagy neuralgikus pontnak nevezik (Rosenfeld 2007, 151; H. Nagy 2009, 27) – olyan
dominóeffektus elindítója lesz, minek során az alternatív világban a gyászoló
Észak nem kényszeríti rá akaratát a rabszolgatartó Délre – annak képviselői is
visszatérnek a Kongresszus falai közé –, hanem kompromisszumot köt vele, a fentebb olvasható, XVIII. alkotmány-kiegészítés formájában, melyet „odaát” 1861. május
9-én ratifikálnak.
A jogilag is bebetonozott megegyezés miatt aztán nem kerül sor sem a polgárháborúra, sem a fekete rabszolgák felszabadítására, egészen napjainkig. Ez a
világ így az ideát ismert USA-hoz képest egyértelműen disztópikus (Barcsi 2011),
hisz ellentétes annak szabadságon s egyenlőségen alapuló szemléletével. Mindezen
felül a mű görbe tükröt is állít azon rasszista megnyilvánulások és előítéletek
elé, amelyek mindmáig részei a jelenünknek, és korántsem csak a bolygó átellenes oldalán (Szabó 2017; Takács 2017). Továbbá odafigyel arra is, hogy érzékeltesse, a
megalkuvásos politika és a társadalmi normák ilyen torzulása esetén a hétköznapi emberek hogyan változnának meg (László 2017; Desrix 2017).
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[3. ábra]
I. csoportfeladat: Az osztály alkotmánya

AZ OSZTÁLY ALKOTMÁNYA

[3.
ábra]
[3. ábra]
I. csoportfeladat: Az osztály alkotmánya

I. csoportfeladat: Az osztály alkotmánya
Képzeljétek el, hogy osztálytársaitokkal
SORREND
egy teljesen új államot alapítotok. Senki nem
Miután elkészült az alkotmány,
tudja azonban, hogy mit szabad és mit nem,
szavazzatok,
szerintetek melyik törvény a
Z OSZTÁLY ALKOTMÁNYA
ezért együtt kell Aalkotmányt
készítenetek!
legfontosabb, és egy-egy mondattal
A leghátul ülővelKépzeljétek
kezdve el,
a táblánál
fogalmazzatok
hogy osztálytársaitokkal
SORREND
indokoljátok is meg, miért!
egy teljesen új államot alapítotok. Senki nem
meg feleannyi törvényt, ahányan vagytok.
Miután elkészült az alkotmány,
tudja azonban, hogy mit szabad és mit nem,
Végül:
mit árul
elarólatok ez az
szavazzatok, szerintetek melyik
törvény
Azért csak ezért
ennyit,
mindenkészítenetek!
második
együttmert
kell alkotmányt
legfontosabb, és egy-egy mondattal
alkotmány?
leghátul
kezdve
a táblánál
fogalmazzatok
diákAcsak
azülővel
előtte
felírt
törvényt
indokoljátok is meg, miért!
meg feleannyi törvényt, ahányan vagytok.
Végül: mit árul el rólatok ez az
egészítheti
ki,ennyit,
pontosíthatja.
Azért csak
mert minden második

alkotmány?

diák csak az előtte felírt törvényt
egészítheti ki, pontosíthatja.

[4.[4.
ábra]
ábra]
[4.
ábra]
II. szemelvény
a Földalatti
Légitársaság c. regényből:
Lincoln tekintete
II. szemelvény
a Földalatti
Légitársaság
c. regényből:
Lincoln tekintete

II. szemelvény a Földalatti Légitársaság c. regényből: Lincoln tekintete

„Homályosan derengett a hold körvonala a felhős égen.
Abraham Lincoln [szobrának] monumentális, rosszalló
„Homályosan
derengett
hold akörvonala
a felhős
vonásai fölém
tornyosulvaameredtek
városra, az országra,

égen.
Abraham Lincoln [szobrának] monumentális, rosszalló
[5. ábra]
vonásai fölém tornyosulva meredtek
a városra, az országra,
II. kérdésfelhő: női másodrendűség, hindu kasztrendszer, munka és privilégium

[5. ábra]

A Földalatti Légitársaság kulcsszava mégis a hagyomány lesz. Az alkotmány
Mely társadalmak kapcsán
női munka és privilégium
II. kérdésfelhő: sérthetetlen
női5.másodrendűség,
hindubeszélhetünk
kasztrendszer,
által megszilárdított,
hagyomány,
amivel formái?
a rabszolgatartók
az altermásodrendűségről
és mik a megnyilvánulási
natív jelenig takaróznak, ha
van szó. A legfőbb fenyegető
Mireprivilégiumaikról
hivatkoznak az ottani férfiak,
miért nem változtatnak
ezen?
erőként ezért a törvény lepleződik
le, ami ha
legalizálja az embertelenséget,
6.
Mit
tudtok
a
hindu
kasztrendszerről?
Mi az alapja?
annak elkövetőit is felmenti a bűn alól. Ezt igazolja
bármelyik szélsőséges ideoMiért ragaszkodnak hozzá?
lógia vagy fanatikus5.hitrendszer,
melyek mindig
a saját
maguk által
Mely
társadalmak
kapcsán
beszélhetünk
nőisaját maguknak
7. Mit tartotok a saját vidéketek legnehezebb munkájának?
megteremtett keretrendszert
használják
kikezdhetetlen
alapként.
Winters műve
másodrendűségről
és
mik
a
megnyilvánulási
formái?
Ötleteiteket írjátok a táblára, majd rangsoroljátok!
a direkte szemléltetett Mire
rabszolgaság
révén
az elnyomás
különböző fajtáival
hivatkoznak
az
ottani
férfiak,
8. Mit jelent a privilégium kifejezés?
szembesít; a modernkori rabszolgaságot
többdimenziós
Találkoztatok
vele korábban?
miért
nem változtatnak
ezen? jelenségként mutatja
be, ahol a bilincs helyét a pénz hatalma veszi át. Innen nézve pedig mindegy,
6. Mit tudtok
a hindu
kasztrendszerről?
Mi női
az alapja?
hogy a társadalmanként
eltérő
mélységű
és milyenségű
másodrendűségMiért
ragaszkodnak
hozzá?
ről, a hindu kasztrendszer megkülönböztető erejéről vagy épp a gyári munkások mókuskerékszerű életéről beszélünk.

7. Mit tartotok a saját vidéketek legnehezebb munkájának?
Ötleteiteket írjátok a táblára, majd rangsoroljátok!
8. Mit jelent a privilégium kifejezés?
14 vele korábban?
Találkoztatok

„Homályosan derengett a hold körvonala a felhős égen.
Abraham Lincoln [szobrának] monumentális, rosszalló
vonásai fölém tornyosulva meredtek a városra, az országra,
[5. ábra]

[5. ábra]
kérdésfelhő:női
nőimásodrendűség,
másodrendűség, hindu
és és
privilégium
II.II.
kérdésfelhő:
hindukasztrendszer,
kasztrendszer,munka
munka
privilégium

5. Mely társadalmak kapcsán beszélhetünk női
másodrendűségről és mik a megnyilvánulási formái?
Mire hivatkoznak az ottani férfiak,
miért nem változtatnak ezen?
6. Mit tudtok a hindu kasztrendszerről? Mi az alapja?
Miért ragaszkodnak hozzá?
7. Mit tartotok a saját vidéketek legnehezebb munkájának?
Ötleteiteket írjátok a táblára, majd rangsoroljátok!
8. Mit jelent a privilégium kifejezés?
Találkoztatok vele korábban?
[6. ábra]
III. szemelvény a Földalatti Légitársaság
c. regényből: Billy „szabadsága”
[6. ábra]
III. szemelvény a Földalatti Légitársaság c. regényből: Billy „szabadsága”

– Billy, bármikor bemehet a városba?
– Még szép. Naná. – Gyanakodva fürkészett az
asztal túloldaláról. A cigi a szája sarkában
lifegett. – Haver, én nem vagyok rabszolga.
Csak ki kell csekkolnom, meg kell mondanom,
hova megyek, mikor jövök, aztán, ha
[7. ábra]

A Kemény Négyek – ezek Winters univerzumának mindmáig rabszolgatartó államai, Louisiana, Mississippi,
Alabama A
ésbíróság
az egyesült
– cégeinél nemcsak
II. csoportfeladat:
és azKarolina
ítélkezés
feketék dolgoznak, de fizetett fehérek is, akik bár szabadon közlekedhetnek, a
számukra kirendelt lakások és az azok után fizetett járulék mégis szorosan a
vállalatokhoz fűzik őket. Az egyikük, Billy voltaképpen úgy érvel saját szabadsága

ÚJABB TÖRVÉNYEK

uljon két csoport, az egyik álljon 3
, a másik 3 fiúból. A kiindulási alap a
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A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG

A többiek a legfelsőbb bíróság bíró
Amíg a két csoport dolgozik, felele

[6. ábra]
III. szemelvény a Földalatti Légitársaság c. regényből: Billy „szabadsága”

mellett, hogy közben épp feszes megkötéseit leplezi le. Mindez pedig már szoros
párhuzamot mutat a mi
jelenünk szabadságával is. Mintha az, hogy az egykori
– Billy, bármikor bemehet a városba?
ültetvényes gazdaságokat
– szép.
vagyNaná.
épp–nemesi
birtokokat
– Még
Gyanakodva
fürkészett –
az most vállalatoknak hívasztal jobbágyokat
túloldaláról. A –
cigi
a szája
sarkában
ják, a rabszolgákat – esetleg
pedig
dolgozóknak,
csak fogalmazásbelifegett. – Haver, én nem vagyok rabszolga.
li, árnyalatnyi különbség
lenne. Egy-egy tétova lépcsőfok egy hatalmas toronyban,
Csak ki kell csekkolnom, meg kell mondanom,
amit a hierarchia bástyájának
hívnak. mikor jövök, aztán, ha
hova megyek,
ábra]
[7.[7.ábra]
II. csoportfeladat:
AAbíróság
az ítélkezés
II. csoportfeladat:
bíróság és azés
ítélkezés

ÚJABB TÖRVÉNYEK

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG

Alakuljon két csoport, az egyik álljon 3
lányból, a másik 3 fiúból. A kiindulási alap a
korábbi alkotmány. A lányok csoportja alkosson
5 olyan törvényt, amivel – burkoltan – a női felsőbbséget
hangsúlyozva formálná át azt, a fiúk csoportja
viszont 5 olyat, amivel a nők eddig/mai
helyzetét javítaná. Fontos, hogy legyenek olyan
érveik, amivel alá tudják
mindezt támasztani!

A többiek a legfelsőbb bíróság bírói lesznek.
Amíg a két csoport dolgozik, felelevenítik az
alkotmányt. Ezután a fiú és a lány csoport
felváltva terjeszti elő az egyes törvényjavaslatokat. Mindegyik kapcsán minimum
három bírói kérdést kell feltenni –
lehet támadó és támogató is.

ÍTÉLET
Végül minden törvényjavaslat kapcsán
titkosan szavaz a bíróság – pl. egy sapkába dobva
a papírfecnikre írt szavazatokat. Ezeket a „tárgyalás”
végén a diákok kettesével kiértékelik. Befejezésül
közösen megvitatásra kerül, mely javaslat
miért vagy miért nem „ment át”.

A mű szereplői nem a politikai elitből kerülnek ki, hanem mind hétköznapi
figurák, ezáltal is a mindennapi jelen átrajzolása, a kisemberek abbéli helyzete, hányattatásai kerülnek bemutatásra. A múlt csak mint háttér bontakozik
ki a számukra – ahogy a mi valóságunk történelme a mi számunkra –, amelyre bár
folyamatosan hivatkoznak, az mégis csupán korlátozott hatással bír a jelenre.
A Földalatti Légitársaság főhőse, Victor egy olyan fekete „titkosügynök”, aki
eredetileg szökött rabszolga volt, ám elkapták, s a cégéhez való visszatérés
helyett felajánlották neki, hogy olyanokra vadásszon – „niggersintér”, „lélekrabló” legyen –, amilyen ő maga is volt: szökevényekre. Menekülésre nincs
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esélye, hiszen a gerincébe ültetett nyomkövető miatt sehogy sem tudna elrejtőzni
a rabszolgaüldöző szervezet, a Szövetségi Marsallszolgálat fehér furgonjai elől. Tetszetős változtatás, hogy a mi világunk ügynökirodáit jelölő fekete kocsik jelen
szervezet esetében ellentétes színt öltenek, jelezve, hogy „odaát” mindenekelőtt a fehér a fenyegető erő.
A krimi jegyeit felmutató regényben Victor kétszáztizedik ügyét követhetjük nyomon, és folyamatos átalakulását, hiszen minden közegben valaki
másként mutatkozik be. Azáltal, hogy „ő”-ként hivatkozik saját korábbi énjeire
és azok igen sokszínű jellemjegyeire, eleve tudathasadásos állapotot teremt, ahol
maga a hős sincs már teljesen tisztában azzal, hogy ki is ő valójában. Megteremtett alteregói, fakulni nem tudó emlékei azonban mind kísértik, és másra
sem várnak, minthogy előtörhessenek, leleplezve az igazi „én”-jét, amiről úgy
hittük, felvett álszemélyiségei már rég maguk alá temették. Az „arcvesztést” egy
Victor által végignézett jelenet a következő,
játékos módon viszi színre:
[8. ábra]
[8. c.
ábra]
IV. szemelvény a Földalatti Légitársaság
regényből: Arcvesztés egy kicsit másként
IV. szemelvény a Földalatti Légitársaság c. regényből: Arcvesztés egy kicsit másként

„– Ááá – mondta újra, de visongva nevetett,
az asztalt csapkodva. Baconből mosolyt, két
eperből pedig szemet csináltak Lionel
palacsintájára, és most egyenként emelte
fel ezeket, arctalanná téve a palacsintás
[9. ábra]

A rabszolgák – hivatalos formában Munkára Kötelezett személyek, azaz MK-k
– másodrendűsége a nevükben is feltűnik: jellemzően köznevek és mellékneI. illusztráció:
A bőrszínek
költői
megnevezése
vek alapján nevezik
el őket, úgymint
Kedves,
Testvér,
Drága, Csóka, Bástya stb.
Ezen felül különösen elállatiasító az a költői bőrszín-pigmentációs skála, amivel a Marsallszolgálat osztályozza őket, s amelynek tónusai kiképzése révén Victorból is éppolyan természetességgel törnek elő, mint ahogy csak a festők képesek
értékelni a színeket: késő nyári méz, meleg tónus, 76-os árnyalat; 41-es árnyalatú, mérsékelt szén, réz beütéssel; mérsékelt fenyő, vöröses tónus, 211-es vagy
212-es szám.
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„– Ááá – mondta újra, de visongva nevetett,
az asztalt csapkodva. Baconből mosolyt, két
eperből pedig szemet csináltak Lionel
palacsintájára, és most egyenként emelte
fel ezeket, arctalanná téve a palacsintás
[9. ábra]

[9. ábra]
I. illusztráció:
A bőrszínek költői
megnevezése
I. illusztráció:
A bőrszínek
költői
megnevezése

[10. ábra]

ábra]
II. illusztráció: A [10.
bőrszínek
típusai és tónusai
II. illusztráció: A bőrszínek típusai és tónusa

18

[11. ábra]

[11. ábra]
csoportfeladat:Tényleg
Ténylegelmond
elmond rólunk
III.III.
csoportfeladat:
rólunk bármit
bármitisisaabőrszínünk?
bőrszínünk?

EZEK LENNÉNK?
A regényben a bőrszín az egyik fontos
személymeghatározó tényező.
I. A karotokat egymás mellé téve először
alkossatok egy olyan, az egész osztályt
magába foglaló skálát, melyben a
leghalványabbtól haladtok a legsötétebb
bőrszínű felé – készítsetek fényképet, és
jegyezzétek meg a sorszámotokat!
II. Ezt követően formáljatok 3 vagy 4
csoportot, melyekbe az egymáshoz
legközelebb álló bőrszínűek tartoznak, és
csoportonként gyűjtsetek össze 5-5
előnyt és hátrányt, amit a bőrszínetekhez
kötnétek. Ezeken kívül tudtok találni
bármit, ami belső tulajdonságként
egybeköt benneteket mint csoportot?
III. Ezután üljetek vissza a padtársaitok
mellé, majd a fenti képkeretekben
olvasható 20 bőrszín fantázianeve – de
sajátot is kitalálhattok –, típusaik
(világos–sötét) és tónusaik (hideg–
meleg) alapján határozzátok meg a
padtársatokat a „bőrszín-pigmentációs
skála” szerint, kiegészítve korábbi
sorszámával az osztályskálán.
IV. Padtársanként adjatok egymásnak
egy mellék- vagy köznéven alapuló
fantázianevet is, ami valamiként jellemez.
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[12.
[12.ábra]
ábra]
IV. csoportfeladat: A padtársam mint árucikk vs. a padtársam mint jó barát
IV. csoportfeladat: A padtársam mint árucikk vs. a padtársam mint jó barát

[12. ábra]
IV. csoportfeladat: A padtársam mint árucikk vs. a padtársam mint jó barát

[13. ábra]

Winters világában körülbelül hárommillió fekete sínylődik rabszolgasorszemelvény
a Földalatti
Légitársaság
c. regényből:
Amikor
a tudományés
az emberségedtől
foszt meg
ban, aV.mű
kifutása
azonban
tovább
súlyosbítja
a kérdést,
elsőre távolinak
tűnő
regényekkel létesít kapcsolatot. A Kemény Négyek úgy próbálják meg elkerülni a
rabszolgatartást
lassanként
mind
körülményesebbé
és „humánusabbá”
„[E]llopják
a Lunához
hasonló
lányok petesejtjét,
különválasztják atevő közDNS-t, hibrid hogy:
sejteket hoznak létre, sejtvonalakat tenyésztenek. –
ponti rendelkezéseket,
Hiszen – [H]a a rabságban tartott populáció… szóval ha ők
technikailag nem lennének [13.
emberek…
Nos, ez megoldást jelentene
[13. ábra]
ábra]
bizonyos alkotmányos kérdésekre
és… bizonyos politikai

V. szemelvény a Földalatti Légitársaság c. regényből: Amikor a tudomány az ember-

V. szemelvény a Földalatti Légitársaság ségedtől
c. regényből:
Amikor
foszt
mega tudomány az emberségedtől foszt meg

„[E]llopják a Lunához hasonló lányok petesejtjét, különválasztják a
DNS-t, hibrid sejteket hoznak létre, sejtvonalakat tenyésztenek. –
Hiszen – [H]a a rabságban tartott populáció… szóval ha ők
technikailag nem lennének emberek… Nos, ez megoldást jelentene
bizonyos alkotmányos kérdésekre és… bizonyos politikai
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A biotechnológiában és a génsebészetben rejlő lehetőségek belengetésével Winters világában a rabszolgák emberiességét próbálják meg ellopni,
ahogy történik az Paolo Bacigalupi A felhúzhatós lány című regényében, engedelmességre kódolt, de módosított géntérképüket szaggatott járásukkal leleplező rabszolgák kitenyésztésével, vagy még inkább David Mitchell Felhőatlaszában a klónozott
munkásokkal, akik, mivel nem embertől születtek, „szavatosságuk” lejártával
állatokként, húsként hasznosíthatók újra. Ilyenformán Winters műve a technikai
fejlődésben rejlő, potenciálisan elembertelenítő veszélyekre is reagál.
A kötet Demeter Zsuzsa tervezte borítója remekül tükrözi az alternatív világ
bőrszínek mentén kibontakozó kettősségét, egy fehér nő és egy fekete férfi arcát váltakozó sávokban montírozva egymásra. Előbbit fehér, utóbbit pedig jószerével vörös és egy kevés kék háttér előtt – az amerikai lobogó színeit tükrözve vissza
–, de egyértelműen a vér tónusát szerepeltetve nagyobb arányban, s mindezeket
szögesdrótot imitáló sávokkal választva el. Ember által létrehozott, mesterséges
határok mentén szeparál szét rasszokat
és egyszersmind világokat.
[14. ábra]
[14. ábra] magyar borítója is beszédes
III. illusztráció: A Földalatti Légitársaság
III. illusztráció: A Földalatti Légitársaság magyar borítója is beszédes

[15.21
ábra]
VI. szemelvény a Földalatti Légitársaság c. regényből: A Földalatti Légitársaság és emberi arca

Hiszen Winters más-világa kettős, a déli, ültetvényes, rasszista fehérek
számára akár utópiaként is felfogható – elvégre alig jár költséggel a munkaerő
fenntartása –, a feketéknek viszont kegyetlen disztópia. Az északi rabszolga-felszabadító abolicionistáknak valami embertelen, amit le kell bontani, a déli cégvezetőknek sérthetetlen jog, hagyomány és örökség, amit óvni szükséges. És elsőre
bár úgy tűnhet, a borítón futó szögesdrótok úgy határolják el tőle a mi világunkat,
ahogy a párhuzamos világok elmélete – mely szerint a két dimenzió közt lehetetlen
az átjárás (Everett 1956; Gribbin 2010, 53) –, valahol mégis hasonlítanak, csak a kegyetlenség mértéke más. De az alternatív észak számos pontján továbbra is hisznek
abban, hogy a falak lebonthatók, a szabadság kiteljesíthető, a törvény pedig – közös
akarattal – módosítható. Winters rabszolga-felszabadítóinak küzdelme arra buzdíthat minket, hogy legyünk bármilyen megosztottak, s legyen bármilyen nehéz
is az igazságért folytatott harc, akadnak célok – például az alapvető emberi
jogok mindegyike ilyen –, amelyekért igenis érdemes küzdeni.
[15.ábra]
ábra]
[15.
VI. szemelvény a Földalatti Légitársaság c. regényből: A Földalatti Légitársaság
VI. szemelvény a Földalatti Légitársaságésc.emberi
regényből:
A Földalatti Légitársaság és emberi arca
arca

„A Földalatti Légitársaság valójában a földön száll, nem
a levegőben. Nem repülőgépeket használnak, hanem
kamionokat, rendszám nélküli furgonokat, lopott
kisteherautókat.
Meg
persze
kikozmetikázott
az
szállítóleveleket,
megvesztegetett
őröket
ültetvényeken és a határátkelőknél. […] Ilyen hősök
jutottak a világnak. A mellüket verő, egymással
civakodó, közönséges, hétköznapi emberek. Egymást

3. Útmutató a fejezethez (Megoldólap)
 1. kérdés: Noha az alkotmány szó bármely köztársaság kapcsán taglalható
volna, a Kongresszussal, a rabszolgaság kérdéskörével, valamint azzal, hogy államokról beszél a szöveg, egyértelmű a XIX. századi USA-ra való utalás. Fontos, hogy
az első alkotmányt is az USA-ban fogadták el 1787-ben.
 2. kérdés: Észak: iparilag fejlett, farmer, tőkés, kapitalista termelés, demokratikus jogok, rabszolgafelszabadítás, eleinte gazdaságilag erősebb vs. Dél: rabszolgatartó, ültetvényes gazdálkodás, kis túlzással arisztokratikus hierarchia, eleinte hadá-
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szatilag erősebb. Összeütközésük alapja, hogy milyen berendezkedésűek legyenek
a folyamatosan meghódított új nyugati területek, de ilyen Lincoln elnökké választása is, valamint, hogy az északi abolicionisták segítették a rabszolgaszöktetést és a
felkeléseket is.
 3. kérdés: Az antik korok bármely állama, de a leghíresebbek az ókori Egyiptom, Görögország és mindenekelőtt Róma. A rabszolgákra (vagyon)tárgyakként tekintettek, akik uruk kényük-kedvének voltak kiszolgáltatva. A középkori jobbágyság
sem volt sokkal jobb helyzetben, mint az egykori rabszolgák, a viking hódítók pedig
még a 11. században is bármely portyájukról hurcoltak el rabszolgákat.
 4. kérdés: Az alkotmány alatt azoknak az alapelveknek és kulcsfontosságú
céloknak a törvénykezés csúcsán elhelyezkedő és annak alapját jelentő összességét
értjük, amelyek egy társadalom működésének alapját határozzák meg.
 5. kérdés: Napjainkban a harmadik világ és a Közel-Kelet vallásközpontú
muszlim társadalmai kapcsán merül fel a legtöbbször a nők másodrendűségének
kérdése, mely államokban számos hétköznapi tevékenységet sem végezhetnek (pl.
autóvezetés, tanulás), de ne feledjük, a nyugati keresztény kultúrában a XIX. századig ugyancsak háttérszereplők voltak.
 6. kérdés: A hindu kasztrendszer egy merev társadalmi rendszer, ahol az osztályok között nincs átjárás. Eszerint az emberek nem születnek egyenlőnek, némelyek eleve nemesek (brahminok, ksatriják), mások tisztátalanok (páriák). Az ember
csak azt a munkát végezheti, amilyen csoportba született, és a vagyon sem segít az
átjárásban. A kutatók szerint India gazdasági lemaradásának fő oka a kasztrendszer.
 7. kérdés: A gyári szalagmunka jó példa lehet, de a mezőgazdaság is ide sorolható.
 8. kérdés: Valamilyen előjog, kiváltság, amit az egyén jobbára már a születésével megszerez (pl. nemes).
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ABSZTRAKT

Napjainkban nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is egyre kevesebb időt töltenek a természetben. Ezt a jelenséget a közel másfél éve tartó világjárvány csak súlyosbította, különösen, hogy az oktatási intézmények digitális oktatásra tértek át.
A munkában egy felmérést mutatok be, melynek során 4. éves BSc tanító szakos
hallgatók növényfelismerési képességeit vizsgáltam, a közel két szemeszteren át
tartó digitális oktatás után. A tesztelésben 16 hallgató vett részt. A hallgatók átlagosan 34.8 pontot értek el. A hallgatók a legjobban a gyümölcsök csoportjába sorolt
növényeket ismerik, a legkevésbé pedig a park fái csoportba került fásszárúakat. A
kapott adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a végzős tanító szakos hallgatók
növényfelismerési tudása jelentős mértékben leromlott. Ennek okát minden valószínűség szerint a digitális oktatásban kell keresnünk.
Kulcsszavak: egyetemi hallgató, növényismeret, digitális oktatás hatása, tanítóképzés

ABSTRACT

Nowadays both children and adults spend less and less time in the nature. The
pandemic has been around a year and a half and this fact has just aggravated the
situation, as schools have switched to online education. In my work I presented results of a survey about fourth year BSc students’ plant identification knowledge.
They come back to normal education at the date of the survey, after two semesters
of online education. We tested 16 students. The best known plant group is fruits, the
least known plant group is the trees. The results obviously show that students’ plant
identification knowledge significantly decreased. The reason for this is online education because fieldwork and practical education could not be realized, so students
could not directly experience and learn about various plants.
Keywords: university students, plant knowledge, effects of online education,
teacher training
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A DIGITÁLIS OKTATÁS HATÁSA A 4.
ÉVES TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK
NÖVÉNYFELISMERÉSI KÉPESSÉGÉRE

UTICAJ DIGITALNOG OBRAZOVANJA NA SPOSOBNOST PREPOZNAVANJA BILJAKA KOD STUDENATA 4. GODINE UČITELJSKOG SMERA
The effect of online education on the plant identification knowledge of 4th
year teacher training students
Borsos Éva
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
bborsoseva@gmail.com
1. Bevezető
Napjainkban nemcsak a gyerekeket, de a felnőtt korosztályt is jellemezi a növényi vakság. Ez a jelenség két dolgot foglal magába: az egyik, hogy az emberek
nem ismerik a növényeket, a másik pedig, hogy nem is akarják megismerni ezeket
(Wandersee & Schlusser, 1998; Wandersee & Schlusser, 1999; Wandersee & Schlusser,
2001). A 2020-as év elején világméretűre duzzadt járvány csak rontott ezen a helyzeten. A legtöbb országban bevezetett szigorú intézkedések, kijárási tilalmak miatt az emberek egyre kevesebb időt töltöttek el a szabad levegőn, a természetben.
Az iskolák és az egyetemek digitális oktatásra tértek át, ami igencsak behatárolta a
pedagógusok lehetőségeit. Az oktatók egy teljesen új, számukra eddig még ismeretlen helyzetbe kerültek, melyhez nagyon gyorsan alkalmazkodniuk kellett. Egyik
percről a másikra még a megszokottnál is találékonyabbnak és kreatívabbnak kellett
lenniük.
A probléma különösen a természettudományos tárgyak oktatása során öltött
hatalmas méreteket, hiszen a digitális oktatás során csak képek, videók formájában
tudják megmutatni a tanulóknak a természet szépségeit és a közvetlen környeze-
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tükben élő élőlényeket. A tantermen kívüli oktatás, melynek során a tanulók közvetlen tapasztalataikon keresztül ismerhetik meg a körülöttük lévő természetet, megvalósíthatatlanná vált (Boric & Skugor, 2014). A természetben tanulással eltöltött idő
nélkülözhetetlen a tanulók környezettudatosságának kialakulásában.
Ez a helyzet nemcsak az általános és középiskolákra volt jellemző nagyjából másfél éven keresztül, de az egyetemi oktatásra is. Karunkon a tanító szakos hallgatók a
növényekkel kapcsolatos alapismereteiket a harmadik év tavaszi szemeszterében a
biológia kurzus és néhány választható tárgy keretein belül szerezhetik meg (Borsos,
2020). Ezen órák nagy részét próbáljuk valós környezetben megtartani, hogy hallgatóink az eredeti élőhelyükön ismerhessék meg a növényeket (Borsos et al., 2021). A
világjárvány idején erre nem volt lehetőségünk, így a hallgatók csak képek és videók
formájában találkozhattak ezekkel az élőlényekkel. A teljes tananyagot megvalósítottuk, csak a gyakorlatok és a valós környezetben megtartott órák helyett minden
digitális formában valósult meg.
2. Célkitűzés
Munkámban arra keresem a választ, hogy hogyan hatott a digitális oktatás a 4.
éves, végzős tanító szakos hallgatók növényfelismerési és -megnevezési képességeire.
3. Anyag és módszer
A felmérést a 2020/2021-es tanévben végeztük el, rögtön a szemeszter megkezdésekor februárban. A hallgatók ekkor tértek vissza a hagyományos jelenléti
oktatáshoz, mivel a korábbi, 2020-as tavaszi félév legnagyobb részében és az őszi
félév teljes egészében digitális oktatással dolgozott egyetemünk. A felmérést nem
mertük későbbre halasztani, mert tartottunk attól, hogy visszatér a digitális oktatás.
A felmérést online végezve nem kapunk hiteles képet a hallgatók tudásáról, és az
eredményeket szerettük volna összehasonlítani az előző években elvégzett tesztekkel, melyek nem online formában zajlottak. A növények felismerésében 16 fő: 13 nő
és 3 férfi vett részt. A résztvevők kivétel nélkül 4. éves BSc tanító szakos hallgatók
voltak. A vizsgálatot az előző években kifejlesztett módszer alapján végeztük el: egy
60 képből álló Power Point prezentációt vetítettünk le (Borsos, 2021). A hallgatóknak
fel kellett ismerniük és le kellett írniuk az adott képen látható növény magyar nevét.
A felismerendő növényeket most is hat csoportra osztottuk fel. Minden csoportban tíz-tíz faj szerepelt. A zöldségek csoportjába tartozó növények: sárgarépa (Daucus
carota), burgonya (Solanum tuberosum), karalábé (Brassica oleracea Gongylodes Group), brokkoli (Brassica oleracea var. italica), spárga (Asparagus officinalis), fokhagyma
(Allium sativum), vöröshagyma (Allium cepa), karfiol (Brassica oleracea var. botrytis),
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paradicsom (Solanum lycopersicum), közönséges paprika (Capsicum anuum). A gyümölcsök csoportjába tartozó növények: nemes alma (Malus pumila), nemes körte
(Pyrus communis), nemes szilva (Prunus domestica), őszibarack (Prunus persica), kajszibarack (Prunus armeniaca), meggy (Prunus cerasus), cseresznye (Prunus avium), borszőlő (Vitis vinifera), földieper (Fragaria vesca), málna (Rubus idaeus). A gabonafélék
csoportjába tartozó növények: közönséges búza (Triticum aestivum), kukorica (Zea
mays), rozs (Secale cereale), árpa (Hordeum vulgare), abrakzab (Avena sativa), köles
(Panicum miliaceum), cirok (Sorghum vulgare), cukorrépa (Beta vulgaris subsp. vulgaris
convar. vulgaris var. altissima), napraforgó (Helianthus annuus), dohány (Nicotiana
tabacum). A kerti virágok csoportjába tartozó növények: hóvirág (Galanthus nivalis),
tulipán (Tulipa sylvestris), jácint (Hyacinthus orientalis), sárga nárcisz (Narcissus
pseudonarcissus), tűzliliom (Lilium bulbiferum), közönséges orgona (Syringa vulgaris),
májusi gyöngyvirág (Convallaria majalis), muskátli (Pelargonium zonale), illatos ibolya (Viola odorata), kerti nőszirom (Iris germanica). A park fái csoportba tartozó növények: kocsányos tölgy (Quercus robur), nagylevelű hárs (Tilia cordata), fehér nyár
(Populus alba), közönséges nyír (Betual pendula), fekete fenyő (Pinus nigra), erdei fenyő (Pinus sylvestris), ezüstfenyő (Picea pungens), közönséges tiszafa (Taxus baccata),
keleti tuja (Platycladus orientalis), vadgesztenye (Aesculus hippocastanum). A gyógyés fűszernövények csoportjába tartozó növények: borsmenta (Mentha × piperita), kamilla (Matricaria chamomilla), vadrózsa (Rosa canina), orvosi zsálya (Salvia officinalis),
nagy csalán (Urtica dioica), közönséges cickafark (Achillea millefolium), gyermekláncfű (Taraxacum officinale), fekete bodza (Sambucus nigra), rozmaring (Rosmarinus
officinalis), kakukkfű (Thymus serpyllum) (Borsos, 2021).
Helyes válaszként a köznyelvben használt, illetve a tudományos elnevezéseket
értékeltük 1 ponttal. A rosszul megnevezett növények nulla pontot kaptak. A helyesírási hibákat (rövid magánhangzók a hosszú helyett stb.) nem vettük figyelembe.
Ennek alapján összesen 60 pontot tudtak elérni a hallgatók.
Az eredmények kiértékelése SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
statisztikai programcsomaggal történt: leíró statisztikát és páratlan t-próbát használtunk.
4. Eredmények
A kapott eredmények kiértékelése után megállapítottuk, hogy a hallgatók átlagosan 33.81 (±6.36) pontot értek el. Ez a maximálisan elérhető pontok 58.01%-t
jelenti. A legjobb teszt 50 pontos (83.33%) volt, a legrosszabb pedig 27 pontot (45%)
ért. Az egyes növénycsoportok felismerése során elért eredményeket külön-külön is
értékeltük (1. ábra). A hallgatók a legjobban a gyümölcsöket ismerik (elért átlagpontszám: 8.94 (±1.24)). A második helyre a zöldségfélék kerültek (elért átlagpontszám:
8.44 (±1.41)), a harmadikra pedig a kerti virágok (elért átlagpontszám: 5.69 (±2.06)).
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A negyedik helyen a gyógy- és fűszernövények végeztek (elért átlagpontszám: 4.94
(±1.34)). Az ötödik helyet a gabonafélék szerezték meg (elért átlagpontszám: 4.56
(±1.71)). A legkevésbé ismert növénycsoport a park fái kategória (elért átlagpontszám: 2.25 (±2.62)).
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a növényeket minden hallgató hibátlanul felismerte és megnevezte. A legnagyobb gondot a
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4. ábra: Az egyes gabonafélék felismerésének aránya százalékban kifejezve
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A gabonafélék csoportjába sorolt növények felismerése során hibátlan teljesítmény csak a búza
és a kukorica megnevezésekor született (4. ábra). A legnagyobb gondot a zab beazonosítása
jelentette, ezt a gabonafélét senkinek nem sikerült felismernie.
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a muskátli esetében születettek (5. ábra). Ezen kerti virágok felismerése és megnevezése nem
A kerti virágok csoportba sorolt növények felismerése során a legjobb eredméokozott gondot a hallgatóknak. A legnagyobb kihívást a liliom és a nőiszirom beazonosítása
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A park fái csoportba sorolt növények felismerése során a legjobb eredmény a keleti tuja
esetében született, de ezt a növényt is csak a hallgatók fele tudta helyesen megnevezni (6. ábra).
A legnagyobb gondot az erdei fenyő és a vadgesztenye felismerése jelentette, ezeket a

A park fái csoportba sorolt növények felismerése során a legjobb eredmény a
keleti tuja esetében született, de ezt a növényt is csak a hallgatók fele tudta helyesen megnevezni (6. ábra). A legnagyobb gondot az erdei fenyő és a vadgesztenye
felismerése jelentette, ezeket a növényeket egyetlen hallgató sem tudta pontosan
felismerni és megnevezni.
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A gyógy- és fűszernövények csoportjába sorolt növények felismerése során a legjobb eredmény
a kamilla esetében született (7. ábra). A fent említett gyógynövényt minden hallgató pontosan
megnevezte. Az orvosi zsályát és a kakukkfüvet viszont senkinek sem sikerült beazonosítania.
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5. Következtetések
5. Következtetések
Az, hogy az emberek nem ismerik a növényeket, és nem is akarják megismerni őket, a világ szinte minden országának lakosságára jellemző (Bebbington, 2008;
Francovicova, 2011; Wandersee, 1998; Wandersee, 1999; Wandersee, 2001). A „plant
blindness” jelensége már nemcsak a gyerekekre, de a felnőtt korosztályra, sőt a tanító szakos egyetemi hallgatókra is jellemző (Borsos, 2021). Ezt azért nagyon fontos
kihangsúlyozni és tenni ellene valamit, mert jó esetben ők azok, akik megismertetik
és megszerettetik a gyerekekkel a növényeket. Közismert tény, hogy amit a gyerekek szeretnek, azt védeni is fogják, így ezáltal a környezettudatosságuk is fejlődik
(Chawla, 2006). Ennek egyik leghatékonyabb kialakítási módja a természetben megtartott tanítási órák, melyek során a gyerekek játszva tanulnak (Borsos, 2018b; Borsos, 2019).
Egy hat éve végzett felmérés szerint a nők sokkal jobban ismerik a növényeket,
mint a férfiak (Fritsch, 2015). Mi ezt nem vizsgáltuk, mivel mintánkban alacsony volt a
férfi résztvevők száma. Az általunk vizsgált végzős tanító szakos hallgatók a bemutatott növények közül átlagosan 58.01%-t ismertek fel és neveztek meg helyesen. Ez az
eredmény azt mutatja, hogy rájuk is nagymértékben jellemző a „plant blindeness”
jelensége. Ez azért kimondottan elkeserítő, mert a bemutatott növények megtalálhatóak a hallgatók közvetlen környezetében, és az általuk használt természet és
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társadalom tankönyvekben szereplő növények alapján állítottuk össze a listát. BSc
szakon a végzős tanító szakos hallgatóktól teljes mértékben elvárható, hogy legalább a zöldségféléket és a gyümölcsöket fel tudják ismerni és pontosan meg tudják őket nevezni. Ezen hibák alól még a digitális oktatás bevezetése sem menti fel
őket, hiszen nem csak az egyetemi tanulmányaik során találkoznak a fent említett
növénycsoportokkal. A felmérés után a hallgatóknak elárultuk az általuk elért pontszámokat, és megnézhették a tesztjüket. Csak remélni tudjuk, hogy a továbbiakban
nagyobb figyelmet fordítanak erre a dologra, és pótolni fogják hiányosságaikat,
hogy a leendő munkájuk során ez ne okozzon számukra problémát.
Az eredmények kielemzése után az is megállapítható, hogy sok esetben a hallgatók nem tudják helyesen leírni a bemutatott növények nevét, a helyesírással is
gondjaik vannak. Egyes növénypárokat összekevernek: ilyen a meggy és cseresznye,
valamint az őszibarack és kajszibarack. A burgonya esetében sokan használják a közismertebb megnevezést: krumpli. A fenyőknél a fő gondot a fajta meghatározása
jelentette, és csak a „fenyő” szó került a vonalra. Néhány növény esetében a termés
nevét írták le a hallgatók: vadrózsa helyett csipkebogyó vagy csipkebogyóbokor, illetve a tölgyfa, makkfa szerepelt a papíron. Nagyon elkeserítő, hogy sok hallgató
olyan alapvető növényt sem ismer fel, mint a tavasz egyik jellemző virágát, a jácintot
vagy az ősz elengedhetetlen „kellékét”, a vadgesztenyefát.
A kapott eredményeinket összehasonlítottuk a világjárvány előtt végzett felmérések során kapott pontszámokkal (Borsos, 2020). A 2018-as évben kapott eredményekhez képest 9.1 pontos (15.1%), a 2019-es pontszámokhoz képest pedig 7.6 pontos (12.6%) visszaesés tapasztalható.
A 2019-es tavaszi félévében kapott eredményekkel részletes összehasonlítást is
végeztünk. Minden növénycsoport esetében csökkent az átlagpontszám, szignifikáns különbséget a következő növénycsoportoknál figyeltünk meg: gyümölcsök
(t(38)=2.38, p=0.022); gabonafélék (t(38)=2.55, p=0.015); kerti virágok (t(38)=3.23,
p=0.003). Ahogyan már fentebb említettük, az összpontszám tekintetében is igen
nagymértékű csökkenés jellemző: t(38)=3.13, p=0.003.
A munkában bemutatott adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a végzős tanító szakos hallgatók növényfelismerési tudása jelentős mértékben leromlott, nemcsak általánosságban véve, de az általunk felállított növénycsoportok esetében is.
Ennek okát minden valószínűség szerint a digitális oktatásban kell keresnünk, hiszen ennek során nem tudjuk megvalósítani sem a tantermen kívüli oktatást, sem
a különböző gyakorlatokat, melyek során a hallgatók közvetlenül találkoznak a növényekkel. Remélhetőleg hamarosan teljes mértékben visszatérhetünk a jelenléti
oktatáshoz, és a fent bemutatott probléma is megoldhatóvá válik.
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Rock and roll is a genre of popular music that evolved in the middle of the 20th
century in America, and reached its peak a decade later in Britain. The reason for its
slower expansion on European soil is the difficult situation in which many countries
found themselves after the Second World War, including Britain itself. However, the
fall of the Conservative Party in Britain influenced the change of ideology, and consequently, the lives of young people changed radically.
The present paper pursues two main goals. First, we attempt to point out which
music styles had the most influence on the genesis of rock and roll and when it all
occurred. Moreover, that the socio-political atmosphere on both sides of the Atlantic, after the Second World War, influenced the formation of the youth movement.
Second, to show that the rock and roll subculture transformed the life of young
people for good: their behavior, way of thinking, dress code, formation of identityboth personal and collective, in other words, their daily lives. We also stress that
rock and roll had a profound impact on all of youth’s activities. The methodology of
theoretical analysis is used to chronologically indicate the social circumstances as
well as the most important musicians who influenced rock and roll’s development.
Keywords: Great Britain, The USA, rock and roll, society, culture

Rokenrol (Rock and roll) je žanr popularne muzike koji je nastao sredinom XX
veka u Americi, a svoj vrhunac doživeo deceniju kasnije u Britaniji. Razlog za njegovo sporije širenje na evropskom tlu nakon Drugog svetskog rata jeste teška situacija
u kojoj su se našle mnoge zemlje, pa i sama Britanija. Međutim, pad Konzervativne
partije u Britaniji uticao je na promenu ideološke matrice i omogućio da se život
mladih u ovoj zemlji promeni iz korena.
Cilj ovog rada je da ukaže na dve bitne činjenice. Prvo, kada i kako je došlo do
geneze rokenrola, odnosno koji muzički pravci su imali najviše uticaja. Koliko je
društveno-politička atmosfera sa obe strane Atlantika, nakon Drugog svetskog rata
uticala na formiranje pokreta mladih. Drugo, koliko je stvaranje potkulture, poznatije kao rokenrol, bilo od značaja za mlade ljude, njihovo ponašanje, način razmišljanja, stil oblačenja, formiranje identiteta, i ličnog i kolektivnog, od značaja za njihovu
svakodnevnicu. Imajući u vidu izuzetan uticaj ove vrste muzike na razvoj društva u
celini, metodom teorijske analize, u ovom radu hronološki ukazujemo na društvene
prilike koje su uticale na razvoj rokenrola, a posebno na utemeljivače ovog muzičkog pravca.
Ključne reči: Britanija, Amerika, rokenrol, kultura, društvo
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Rokenrol (Rock‘n’roll) je muzički pravac koji se razvio sredinom XX veka najpre u
Americi, a svoj vrhunac doživeo u Britaniji deceniju kasnije. Brzina kojom se širio neverovatna je, kao i uticaj koji je imao na društvo: na stil života, na modu, na stavove
mladih ljudi, razvoj popularne kulture, jezika i drugo. Zbog tako snažnog uticaja na
sve sfere života, muzički kritičari kažu da su četrdesete i pedesete godine bile period
kada je stvorena nova potkultura. Ali, govoriti o pojavi ove nove potkulture, a ne
osvrnuti se na događaje sa obe strane Atlantika u tom periodu, je nezamislivo.
Dok ostatak sveta prebrojava žrtve Drugog svetskog rata i na neki način pokušava da konsoliduje redove unutar svoje zemlje, Amerika se bavi svakodnevnim
pitanjima. Jedni od njih su i problemi rasne podele koji su u svakom momentu mogli
da eskaliraju. Zbog toga, promena ideološke matrice koja se dogodila šezdesetih
godina nije se desila ni slučajno ni preko noći. Seme je posejano četrdesetih godina
kada su sa obe strane Atlantika započeti dalekosežni procesi.
Često se kaže da je Britanija bila u ropstvu Viktorijanskih moralnih kodova do
pojave muzičke grupe Bitls (The Beatles) i konačnog ukidanja zabrane za roman Ljubavnik Lejdi Četerli (Lady Chatterley’s Lover). Onog momenta kada je ovo delo kanonizovano, “dat je signal onima koji su želeli da svoje prljave misli predstave britanskoj
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publici” (Burroughs, 1988: 213). Sa druge strane, Amerikanci nisu morali da se bore
sa ostacima Viktorijanskog mentaliteta. Ali, multirasnost i multikulturalnost uticali
su na formiranje društvene klime toga vremana. Afroamerikancima koji su nastavili
borbu za rasnu jednakost pridružuju se starosedeoci, Indijanci, i ‘društvenu arenu’
pretvaraju u bojno polje.
U kulturološkom pogledu pedesete godine u Americi obeležava pojava bit (beat)
generacije. To je grupa sačinjena od američkih pisaca sa Džekom Keruakom (Jack Kerouac) kao njihovim liderom. Centralni elementi bit kulture uključuju odbacivanje postojećih standarda, inovacije u stilu života, eksperimentisanje sa narkoticima, seksualnost, zatim interesovanje za istočnu religiju, odbacivanje materijalizma, i eksplicitno
se bave prikazivanjem ljudskog stanja. Članovi bit generacije imali su reputaciju novih
boemskih hedonista koji su bazirali svoj rad na neusklađenosti i spontanoj kreativnosti. U isto vreme na tlu Britanije deluje grupa ‘Angry Young Men’ koja je bila isključivo sastavljena od pisaca poteklih iz srednje radničke klase. Najznačajni članovi bili su
Džon Ozborn (John Osborne) i Kingsli Ejmis (Kingsley Amis). Podižu svoj glas protiv
socijalnih i intelektualnih ograničenja koja su bila na snazi u tom periodu. Oba ova
pokreta, i u Americi i u Britaniji, bili su pravi prethodnici revolucionarne budućnosti.

Nastanak rokenrola
Rokenrol je komercijalna varijanta svinga (swing) nastala početkom pedesetih
godina prošlog veka. Čuveni klivlendski disk džokej Alen Frid (Alan Freed) počeo je
da emituje tu vrstu muzike za svoje, prvenstveno bele, slušaoce u poznatom radijskom programu ‘Moondogs Rock and Roll Party’ gde je imao ulogu voditelja. Prvi je
upotrebio naziv rokenrol kako bi opisao ovaj duhoviti stil r&b muzike (ritam i bluz).
Među ljubiteljima te vrste muzike ima i onih koji smatraju da je rokenrol utemeljen
na muzici naselja Fajv Points (Five Points) u Njujorku (New York). Stanovnici Fajv Pointsa prvi su spojili afričku i evropsku, a onda i irsku muziku.
Mnogi muzički kritičari smatraju Čaka Berija (Chuck Barry) za rodonačelnika rokenrola. Međutim, pošto tadašnjoj muzičkoj industriji kao crnac nije odgovarao, u
prvi plan izbačen je Elvis Prisli (Elvis Presley), koji je vrlo brzo postao kralj rokenrola.
Snima lokalni hit That’s All Right Mama, koji predstavlja fuziju roka i kantri (country)
muzike, poznate kao rokabili. Upravo stoga, pravi uspon rokenrola započet je ipak sa
pesmom Rock Around the Clock Bil Hejlijevog sastava Komete (Bill Haley & His Comets)
koja je objavljena naredne godine.
Da bi se shvatila muzička osnova na kojoj je rokenrol izrastao, neophodno je
prethodno dotaći se i svinga, izraza proisteklog od engleske reči swing što znači
zamah, njihanje. Po prvi put ravnopravan udeo u svingu ima i crnačka muzika. Ko-
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mercijalizacija svinga sprovedena u muzičkom pogledu daljim pojednostavljenjima
dala je ono što će se ubrzo nazvati rokenrol. Melodije rokenrol pesama su jednostavne, harmonijski proste, najčešće bazirane na bluzu i siromašnim improvizacijama. U
melodijskom pogledu dominantni su: glas, električna gitara i saksofon. Svoje ime
ova vrsta muzike dobila je zahvaljujući i plesu koji je lansirala. A to je živo igranje
u paru, praćeno neprestanim njihanjem, pri čemu su partneri naizmenično okretali
jedno drugo.
Uočljivo je da govoriti o prvim pravim izvođačima rokenrol muzike nije lako, budući da je nemoguće utvrditi ko je stvarno i kada izveo prvu rokenrol numeru. Ipak,
smatra se da je to Rocket 88, koju je izvela Džeki Brenston (Jacky Brenston), a prvim
rokenrol albumom, smatra se album Elvisa Prislija That’s all right .
Do druge polovine šezdesetih godina u Britaniji rokenrol kao muzički pravac bio
je gotovo nepoznat. Na britanske top liste dospela je tek jedna rokenrol numera. Bila
je to opšte prihvaćena pesma Rock Around The Clock. Otpor koji su britanske izdavačke kuće pružale prema američkoj muzici i izvođačima, onemogućavao je razvoj
agresivnog rokenrola američkog tipa. Publici je nuđen britanski model, nacionalne
zamene za američke muzičke zvezde kao što su to Elvis Prisli i Bil Hejli. Tako, krajem
pedesetih i početkom šezdesetih godina britanska muzička produkcija lansira Tomi
Stila (Tommy Steal) i King Braders (King Brothers) kao njihovu zamenu.
Sve do pojave prvih ploča grupe Bitlsi i Roling Stonsi (Rolling Stones), rokenrol ni
na ostrvu, a ni u Evropi nije imao istinskog predstavnika. Sa pojavom pre svega Bitlsa, sve se menja. Pojavljivanje na sceni muzičke grupe Bitlsi, koja je zasigurno obeležila jednu eru, i gotovo istovremeni pad vladajuće Konzervativne partije u Britaniji,
bili su više nego puka slučajnost. Bitlsi su u kratkom vremenskom periodu proglašeni
najznačajnijom grupom u istoriji roka, a sa njima je muzika dobila kulturnu, društvenu, socijalnu, političku pa čak i revolucionarnu snagu i dimenziju. Menjajući svoje
shvatanje muzike, Bitlsi su menjali stavove publike. Zbog svog uticaja koji su imali
kako na publiku tako i na kulturu uopšte, “[…] postali su panteon trajnog poštovanja
[…]” (MacDonald, 2008: 1).
Njihov pristup muzici kao i zvuk koji su stvarali bio je drugačiji. I u harmonijskom,
melodijskom, donekle i u ritmičkom pogledu, a iz klasičnog rokenrola preuzeli su sve
one elemente kojima su postizali agresivnost i neposredno čulno delovanje. Bili su
to rokeri u odelima “[…] jedinstveni u engleskoj popularnoj muzici, veći nego što je
to iko ranije bio” (Kureishi, 2011: 82). Tekstovi su na prvi pogled jednostavni, pišu o
svakodnevici, ali je to prvi put da se neko publici obraća na takav način. Ne poštuju
autoritet, samouvereni su i zabavni, ali u isto vreme ne naređuju, ne mole, ne traže,
ne nameću svoje mišljenje, već pričaju o banalnim stvarima svakodnevnog života,
koje su zapravo i glavna preokupacija mladih. Do te mere, da u pojedinim pesmama
opisuju upotrebu različitih narkotika.
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Po finansijskim efektima koje su postigli, postali su privredna grana za sebe.
Zahvaljujući tom novom zvuku i izvanrednom pevačkom tandemu na sceni, Džon
Lenon (John Lennon) i Pol Makartni (Paul McCartney), nadživeli su i po uspehu prevazišli sve druge grupe. Njihova dominacija nije ležala samo u činjenici što su kod
američke publike po prvi i jedini put izazvali interesovanje za neameričku muziku.
Svojom muzičkom kreativnošću i talentom ubrizgali su svežu krv američkoj muzici
zapaloj u ćorsokak trauma i licemerja superstarova holivudskog tipa. Scenski izraz
Bitlsa je nešto potpuno novo i najviše je doprineo stvaranju onoga što će se nedugo
zatim zvati bitl stil (beatle style) (Trynka, 2004).
Čitava plejada britanskih rokenrol grupa kasnije je krenula putem koji su Bitlsi
prokrčili na početku svoje karijere. Omogućili su intezivan razvoj i afirmisanje belih
britanskih grupa koje su izvodile r&b muziku koja će ubrzo evoluirati u novu varijantu roka, nazvanu brutal rok (brutal rock). Ova će pred kraj šezdesetih godina prerasti
u hevi metal rok (heavy metal rock). Karakterističan predstavnik ove podvrste rokenrola bili su Roling Stonsi sa svojim kontraverznim pevačem Mik Džegerom (Mick
Jagger). Bio je poznat po svojim nastupima u kojima “insistira na muškoj dominaciji”
(Frith and McRobbie, 1990: 370). Drugim rečima, “karakteriše ga ružno ponašanje,
nekompromisnost, grubost i konstantno buntovništvo” (Whitley, 1997: 68).
Druga polovina šezdesetih godina je vreme kada britanska rokenrol muzika u
celini gubi dah. Bitlsa više nema, a niko nema snage da nastavi dalje putem kojim su
oni išli. Sve više se sluša i prihvata američka muzika sa Zapadne obale. Nema domaćih sledbenika, a muzika sa Istočne obale je nerazumljiva. Teško je bilo poverovati
da neko može da dostigne, a kamoli da prevaziđe Bitlse. Prihvataju se soul i moderne varijante egzotične muzike sa Jamajke, rege (reggae), ska (ska), blubit (bluebeat).
Dok britanski muzičari oprezno istražuju nove mogućnosti progresa ili dekadencije
roka, na sceni se pojavila izuzetna muzička figura, bez prethodnika i naslednika - Džimi Hendriks (Jimi Hendrix).
Značaj Hendriksa ne leži samo u sviranju gitare gde je granice pomerio do savršenstva, ni u muzici koju je komponovao. Njegov značaj je u činjenici što je bio prvi
crni muzičar koji je dobio počasno mesto među belim rokerima. Roling Stonsi su
njega ocenili da je “[…] crni izvođač koji je preuzeo duh rokenrola i pobedio” (Logan,
1978: 111). Da je umro dve godine ranije, Hendriks bi bio upamćen kao najveća zvezda rokenrol galaksije. No, vreme njegovog nestajanja bilo je tragično i preteće, kao
i sama smrt. U trenutku kada se pojavio bio je najbolji, a potom je ‘potrošio’ pune
dve godine kako bi pokvario sliku o sebi. U Hendriksovoj senci i bez jasne koncepcije
rađaju se i nestaju super grupe, Krim (Cream) i Blajnd Feit (Blind Faith), a jedino Pink
Flojd (Pink Floyd) uspeva da pronađe, nakon početnih lutanja, put koji ih dovodi do
vrhunca, početkom sedamdesetih godina. Sa druge strane, u prvi plan iskaču grupe
Najs (The Nice) i Jes (Yes) koje oduševljavaju publiku virtuoznošću svojih istaknutih
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instrumentalista. Ta virtuoznost, potaknuta bez sumnje Hendriksovim uspesima na
gitari, postaće uskoro sama sebi svrha i cilj i otvoriti eru tehno roka (techno rock) na
prelasku u novu deceniju.
Nestankom sa javne scene Prislija i Berija, u razvoju američke rokenrol muzike
dolazi do zastoja. Jedina američka grupa koja se isticala kao alternativa Bitlsima je
grupa Bič Bojs (Beach Boys). Osnovali su je braća Vilson (Wilson), negujući muziku
proisteklu iz ritmičkih osnova rokenrola i tradicionalnog svetovnog pevanja. Sopstveni identitet izgradili su pevajući pesme na temu surfinga, omiljenog sporta na
Zapadnoj obali. Brajan Vilson “bez napora, ni iz čega stvorio je uverljivu surf-muziku”
(Logan, 1978: 23).
Ličnost koja daleko prevazilazi značaj Bič Bojsa, sola i regea bio je Bob Dilan. Odlučno je uticao na dalji razvoj rokenrola i to ne samo u Americi. Uobličio je emocionalne putokaze čitave jedne generacije. Njegovo delovanje postojalo je i još uvek
postoji na različitim poljima. Dilan je bio jedina muzička figura koja je imala sve! Pre
svega snažan uticaj na javno mnjenje jer “[…] njegove poluvizionarske pesme izazvale su promene u svesti cele jedne generacije […]” (Logan, 1978: 75). Direktno je
uticao na razvoj dva stila koja se kasnije pojavljuju u rok muzici: hipi (hippie) muzika
i psihodelični rok (psychedelic rock). Najistaknutiji predstavnici psihodeličnog roka
su sastavi ‘Jefferson Airplane’ i ‘Grateful Dead’. Ono što su Bitlsi predstavljali za Liverpool i za Englesku početkom šezdesetih godina, to je grupa ‘Jefferson Airplane’ bila
za San Francisko i za Zapadnu obalu.
Sa druge strane, Džim Morison (Jim Morrison) oličenje je svega sto je karakterisalo
rok šezdesetih godina, uzimajući u obzir njegov životopis i poeziju. Bio je lider grupe
Dors (The Doors) i verovatno najobrazovaniji roker svih vremena. Morisonova poezija
je najvrednije što je donela rok kultura u tom domenu. Govorio je samo kada je imao
šta da kaže, birajući reči tako da ostavi snažan utisak, makar i po cenu brutalnosti.
Strast za samouništenjem, surovost i nihilizam koje je ispoljavao, govore o filozofiji
roka koja se krila ispod površine prividnog optimizma. Bio je nepopravljivi buntovnik
koji je često znao da kaže da je “[…] ljubav seks, a seks je smrt” (Ortiz, 1999: 175).
Razuđenost muzičkih grupa s kraja šezdesetih godina prenela se i na svetsku rok
scenu sedamdesetih. Paralelno se razvijaju i potom nestaju različiti pravci rokenrola,
dok nekoliko izrazito originalnih autora i izvođača izgrađuju sopstvene stilove koji se
ne mogu svrstati ni u bilo koju rok podvrstu - Pink Flojd, Dejvid Bovi (David Bowie),
Stiv Vonder (Stevie Wonder) i Roksi Mjuzik (Roxy Music).
U drugoj polovini sedamdesetih godina pojavila su se dva nova muzička pravca.
U Britaniji to je bio pank (punk), mešavina izvornog rokenrola i brutalnog roka sa
nihilistički orijentisanim tekstovima. U Americi to je bio novi talas sa Istočne obale
izrastao iz tradicije andergraunda (underground) šezdesetih godina s primesama
muzike Franka Zape (Frank Zappa).
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Pank je nesumnjiva muzička dekadencija, ali i podsećanje na prapočetak rokenrola, koji se skoro potpuno izgubio. “Pankeri su napravili ikonografiju nepoštovanja,
nasilno prisvajajući prošlost potkulture […]” (Chambers, 1993: 171). Seks Pistolsi (Sex
Pistols) su prva, a ujedno i najkontroverznija pank grupa. Svojim nastupima ponovo
su rokenrol načinili opasnom rabotom. Baziravši sopstveni imidž na spoljnim manifestacijama, čime su potisnuli muziku u drugi plan, omogućili su uspon raznorodnih
grupa i solista novog britanskog talasa.
Muzička scena osamdesetih godina preplavljena je raznolikošću muzičkih pravaca i opredeljenja što neminovno vodi do pojave muzičkog šunda. Pre svega misli
se na rep i tehno muziku. Muzika više nije bila u prvom planu i kao da se pronalazila
samo u tragovima. To je dovelo do stagnacije rokenrola, ali se to još uvek nije osećalo zbog eha iz sedamdesetih godina.
U devedesetima nastavljaju se trendovi koji su započeti u prvoj polovini prethodne dekade. Zahvaljujući novim tehnologijama u vidu prenosa i reprodukcije zvuka,
pojavljuje se tehno dens (techno dance). Pristalice grandža (grunge), podpravca alternativnog rokenrola, već krajem osamdesetih godina u Sijetlu u Americi, želeli su
da svoju ideologiju ‘obuku’ u karirani flanel i prenesu svetu ideju da ne treba biti
ravnodušan. Krajem veka popularnost alternativnog rokenrola doživela je vrhunac.
Pokazalo se da paralelno sa povećanjem agresivnosti sveta, sve više ima potrebe i za
agresivnom muzikom. Kako se sve oslanja na struju, ni muzika nije mogla da ostane
imuna. U dvadeset prvom veku ‘ubijena’ je kreativnost komponovanja, pa otuda i
sav današnji muzički šund.

Uticaj rokenrola na globalnu politiku
Od samog početka razvoja rokenrola u posleratnom periodu uočljivo je da se
muzika kreće u potpuno novom smeru. Cilj nije više sama zabava, igra i stvaranje
prijatne atmosfere, već potreba da se predstavi društvena stvarnost i sloboda pojedinca. Muzički velikani pedesetih i šezdesetih godina poput Boba Dilana, Džima Morisona, Džona Lenona kao predstavnika grupe Bitlsi i drugih, apsolutno su iskoristili
tu mogućnost kako bi rekli ono što zaista misle, pretočili u tekstove svojih pesama i
sve to podelili sa publikom.
Bob Dilan je jedan od umetnika koji je ukazivao, i još uvek ukazuje, na različite
anomalije savremenog društva. The Death of Emmett Till je jedna od njegovih prvih
pesama koja opisuje ubistvo petnaestogodišnjeg dečaka. Povod za ubistvo bilo je
njegovo udvaranje beloj devojčici. Album The Freewhelin’ Bob Dylan, afirmisao ga je
kao protestnog folk pevača, a kasnije postaje i vodeća ličnost američkog levičarskog
folk pokreta. Pesmom Oxford Town pokazuje svoju savršenost u komentarisanju sa-
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vremenih društveno-političkih događaja. U pesmi Masters Of War, napada proizvođače oružja i kaže da “stoji nad njihovim grobom sve dok se ne uveri da su zaista
mrtvi” (Dettmar, 2009: 47).
U drugom albumu, The Times They Are A-Changin’, izražava zrelije političke istupe, naročito o položaju crnaca u Americi. Numera Only Pawn In Their Game, bavi se
ubistvom aktiviste Medgara Eversa (Medgar Evers). Inače, samo ubistvo smatra se
jednim od najgnusnijih u eri civilizacijske borbe za ljudska prava. Dilan ne napada
izvršioca ubistva, već sistem koji ga je stvorio, što je inače bila jedna od karakteristika
njegovog načina pisanja pesama (Dettmar, 2009).
Na prelaznom albumu Another Side of Bob Dylan prestaje da se bavi državnim
sistemom i okreće se ka socijalnim temama. U tom periodu smatran je govornikom razočarane, otuđene ali razumne generacije. Insistirao je na ideji da je časnije,
a ujedno i odgovornije, baviti se ispitivanjem sopstvenog stava prema zločinu nego
se sakrivati iza krilatice “da svi snosimo jednaku odgovornost” (Dettmar, 2009: 50).
Svoje političke stavove muzička grupa Bitlsi u Britaniji je izražavala na perfidniji
način. Pojavili su se kao neka vrsta uragana. Napravili su senzaciju preko noći i ono
što je za njih i njihovu popularnost kao i političko delovanje bitno, privukli su pažnju
Afroamerikanaca. Pozitivne reakcije ljudi širom sveta izazivale su izjave o tome koje
umetnike cene, i odakle potiče njihova muzika, sve vreme aludirajući na umetnike
crne puti. Uz njihovu pomoć, muzika je postala most koji spaja različite rase. Taj isti
most bio je stabilniji nego bilo koji zakon koji je država nametala svojim građanima.
Prva turneja kroz Ameriku imala je isti odjek. Naime, pre nastupa u Džeksonvilu
(Jacksonville) u državi Floridi, dogodio se incident. Afroamerikancima je bilo dozvoljeno da sede samo na balkonu i to pod pratnjom policije. Bitlsi nisu želeli da započnu koncert dok Afroamerikancima nije dozvoljeno slobodno kretanje po sali. Nakon
koncerta, lokalne novine The Florida Times-Union opisale su incident ističući da Bitlsi
nisu dovoljno inteligentni da bi komentarisali društveno-socijalne prilike u Americi.
Međutim, ludilo zvano Bitlmanija imalo je neprocenljiv uticaj na kompletno
okruženje, državu i njenu politiku. Činjenica je da su se čak i državnici nadmetali u
svojim govorima kako bi na neki način spomenuli, a često i citirali stihove pesama
neprevaziđene grupe Bitlsi (MacDonald, 2008).

Rokenrol i kultura oblačenja
Preplavljeni različitim stilovima oblačenja danas u dvadeset prvom veku teško
možemo i da zamislimo da su se mladi ljudi pre i nakon Drugog svetskog rata odevali u odeću svojih roditelja. Moda u odevanju praktično nije ni postojala. Tako je
bilo i u Britaniji sve do pojave muzičke grupe Tedi Bojz (Teddy Boys). Njihova odeća
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ličila je na onu iz Viktorijanskog perioda, što je direktno uticalo na pokretanje muške
modne idustrije. Ocenjivano je da do polovine dvadesetog veka “odeća se koristila
za prenošenje društvenih značenja pre nego za izražavanje ličnih emocija ili raspoloženja” (Fiske, 1991: 10).
Pojavom kulturološkog fenomena poznatijeg kao rokenrol, odeća se sve više
koristi kako bi izrazila lične emocije, raspoloženja i pripadnost različitim muzičkim
stilovima. Početkom šezdesetih godina u Britaniji se pojavljuju Modsi (The Mods),
prepoznatljivi po modernom načinu oblačenja. Paralelno sa njima i rokeri koji nose
kožne jakne, bajkerske čizme i na svakom koraku pokazuju svoj buntovni stav. Ove
dve suparničke potkulture sebe pronalaze u različitim muzičkim žanrovima ističući
svoj način oblačenja. Za Modse karakteristična je kratka kosa i odela najčešće šivena
po meri. Imućniji su čak nabavljali isključivo bela italijanska odela sa uskim reverima.
Čizme ili cipele morale su da budu od kože, a vrh im je kreiran u špic. Skuteri su bili
omiljeno prevozno sredstvo. Pripadnost Modsima devojke su pokazivale noseći pantalone i muške košulje, cipele bez potpetica, kratke frizure i veoma retko su se šminkale. I muški i ženski pripadnici Modsa poklanjali su veliku pažnju modi. Uticali su da
“‘furiozna potrošnja’ odeće , muzike i droge gurne konzumerizam do tačke parodije”
(Chambers, 1993: 12). Najveći protivnici u to vreme su im rokeri koji preziru i njih i njihov stil oblačenja. Rokeri voze velike motore, stvaraju svoju modu, nose dugu prljavu
kosu, kožne jakne i pantalone. Bio je to tipičan izgled mladih ljudi buntovnika, a “veza
između motora, kulture mladih, nasilja i kožne odeće bila je direktan rezultat medijske pažnje […], koja je demonizovala motocikliste” (Geczy & Karaminas, 2018: 107).
Pojava hipi pokreta (hippie) donela je novi stil oblačenja. Centralni izraz hipi
identiteta bio je definisan izrazito dugom kosom, koja je bila divlja i razbarušena.
Momci i devojke bili su identično obučeni, želeći tako da ukažu na potrebu ukidanja
rodne razlike, želju za slobodom i povratak prirodi. Nosili su teksas farmerke, cvetne
košulje, kožne sandale sa mnoštvom šarenih detalja, bedževa, perli i raznih ličnih
ukrasa. “Ono po čemu su se hipici istakli i zbog čega su postali međunarodni simbol,
jeste njihova sposobnost da funkcionišu kao kompleksni znak pobune mladih koja
je zahvatila Ameriku i Evropu krajem šezdesetih” (Chambers, 1993: 161).
U tom istom periodu, javljaju se skinhedsi (skinheads) koji su, pre svega, bili rasisti. Svakodnevni izgled zasnivao se na radničkoj odeći, teškim kožnim čizmama
debelog đona i kratko ošišanoj ili obrijanoj glavi. To je isticalo muževan i agresivan
izgled, stilski potpuno suprotan hipi imidžu dugokose ‘dece cveća’. “Kako su tvrdokorni Modsi evoluirali u skinhedse na kraju te decenije, osećaj otuđenosti uglavnom
bele radničke omladine, našao je opaki izlaz u terorisanju onih koji se nisu pridržavali
ovoga identitetskog stila” (Arnold, 2001: 42).
Krajem sedamdesetih godina rađa se pank kao nova potkultura, što inicira i novi
stil u oblačenju. Reč pank potiče iz engleskog jezika što označava nemoral i besko-
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risnost. “Za razliku od skinhedsa, pankeri su se sredinom sedamdesetih više bavili
vizuelnim nego fizičkim sukobom. Njihov stil odnosio se na haos i anarhiju, napadajući establišment slikama i rečima […]” (Arnold, 2001: 45). Pantalone su uske celom
dužinom ili pak, najčešće, široke oko kukova da bi kasnije bivale sve uže i to tako sve
do članaka gde su sasvim uske. Košulje su sa malom ili zanemarljivom kragnom, a i
pantalone i košulje su istog dezena. Insistira se na ekscentričnosti. Tako su i detalji na
odeći morali da budu upadljivi bez obzira da li se radi o kaiševima, nitnama, rajsfešlusima, zihernadlama, lancima ili lančićima. Kosa je kratka i neuredna, ošišana bez ikakvog smisla. Šminka nije isključivo ženski fetiš, već se šminkaju i devojke i muškarci.
Nakon panka, svaka sledeća potkultura donosila je ili kombinaciju prethodnih
stilova odevanja ili je oživela neki stariji stil.
Uticaj rokenrola na upotrebu narkotika
Ružna strana muzičko-kulturološkog fenomena poznatijeg kao rokenrol ogleda se u prekomernoj upotrebi narkotika. Dok su proizvođači istih zadovoljno trljali
ruke, izvođači kao i njihovi obožavaoci sve više su upadali u klopku zvanu zavisnost.
I moda i upotreba narkotika zavisili su od pripadnosti određenom muzičkom stilu.
Narkotici su stihijski ušli u celokupnu priču o rokenrolu, ali su se nažalost zadržali i do
danas. “Zaluđenost roka sa narkoticima poklapa se sa zaluđenošću roka sa smrću”
(Pattison, 1987: 125). Naravno, ovo ne znači da su svi oni koji su imali veze sa rokenrolom upotrebljavali i drogu. Ona je bila samo još jedan impuls koji je, kako muzičari
znaju da kažu, omogućavao potpunost muzičkog doživljaja.
Modsi su među prvima krenuli s upotrebom amfetamina koji im je davao prividnu snagu da plešu tokom cele noći. Smatrali su da njegova upotreba nema štetno
dejstvo kao upotreba alkohola, jer ih tablete stimulišu i organizam čine agilnijim. Oni
koji su brzo naviknuti na amfetamin, kombinovali su ga sa drinamilom. Ova kombinacija među mladima bila je poznatija pod nazivom ‘ljubičasta srca’.
Hipi pokret donosi upotrebu psihodeličnih i opojnih droga, prvenstveno LSD-a
i marihuane. U hipi kulturi narkoticima se pridavalo ‘sveto mesto’, a sama upotreba
istih imala je svoju filozofsku dimenziju. Tokom pedesetih narkotike su konzumirali
pretežno muzičari, a šezdesetih godina LSD euforija zahvatila je podjednako i muzičare i publiku. “Kada se LSD počne koristiti postoji strah od naglih promena raspoloženja […], što dalje vodi ka razotkrivanju zaboravljenih, potisnutih, obično negativnih događaja koji dalje utiču na oslobađanje đavolskog ili natprirodnog u nama”
(Fort, 1969: 183). Inače, pesma Džim Morisona, Celebration of the Lizard, obeležila je
eru upotrebe LSD-a. Stihovi pesme počinju sa opisivanjem smrti njegove majke i
govore o paranojama, halucinacijama, kreativnosti, putovanju u psihodeličnu dezorjentaciju. Morison je bio preokupiran sa svim onim što se odnosi na “revolt, nered, haos,
a posebno sa stvarima koje nemaju nikakvog značaja” (Manzarek, 1999: 349).
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Broj narkotika koji su svakodnevno konzumirani, vremenom se uvećao za kokain,
heroin, a u novije vreme i ekstazi koji je omiljen među mladim ljudima. Uzimajući u
obzir sve vrste droga koje su kružile među ljubiteljima rokenrola, LSD se definitivno
smatra najpopularnijom.

ZAKLJUČAK
Koliko god da je rokenrol muzika ignorisana i nipodаštavana od većine onih koji
se bave klasičnom muzikom, njenu rasprostranjenost i uticaj budući istoričari, i ne
samo muzike, neće moći da zaobiđu. Uticaj koji je rokenrol imao nakon Drugog svetskog rata na društvena kretanja, kulturu mladih i njihov način oblačenja, nemerljiv
je. Nikada ranije mladi ljudi nisu izgradili tako jedinstven, isključiv i karakterističan
krug svojih interesovanja, htenja i obožavanja, kao što su to uradili sredinom pedesetih godina kada je pokret mladih počeo da poprima prve organizovane oblike.
U istom periodu dolazi do slamanja hrišćanskog duha koji je povezivao zapadnu
civilizaciju. Novac je jedino što održava tu vezu. Rokenrol je upravo predstavljao pravo ‘oslobođenje’ u ekonomskom smislu, i pokazao je da mladi ljudi mogu da budu
nezavisni, a samim tim i moćni. Džeri Hopkins (Jerry Hopkins) u svojoj knjizi Elvis: Biografija (Elvis: The Biography) ističe da je upravo Prisli direktno odgovoran za sticanje
te nezavisnosti. Do njegove pojave, uglavnom se ograničavala na ideološku pobunu.
Bio je fenomen toga vremena, univerzalni heroj koji je stvorio novi stil u svemu: u
pevanju, u oblačenju, u ponašanju na sceni. Bez mnogo napora, ‘povukao je obarač’
i oslobodio prostor za drugačiji način mišljenja i života miliona mladih ljudi (Hopkins,
2007).
Najbolje u rokenrolu je nemirenje sa jednostavnim odgovorima na najvažnija
životna pitanja, kao i traganje za konačnim rešenjima. U tom traganju leži i put propasti kojim su, nažalost, mnogi mladi ljudi otišli. Neosporna je činjenica da je većina
mladih umetnika pala pod uticaj različitih sintetičkih droga od kojih je LSD najpoznatija. Među njima bio je i veliki broj pisaca toga vremena, kao što je britanski pisac
Oldus Haksli (Aldous Huxley). Ipak, treba se zadržati na pozitivnim efektima proisteklim iz ovoga muzičko-kulturološkog fenomena poznatijeg kao rokenrol.
Na kraju, muzika jeste i uvek je bila odraz društva i kulture jednoga vremena.
Pojava rokenrola i njegova evolucija u rok muziku u posleratnom periodu, bili su
neizbežnost. Uticaj roka na kreiranje jedne potpuno nove kulture, kulture mladih,
bio je velika nepoznanica, mada se sve odigravalo pred očima miliona ljudi. Konačno, dok muzika ima veliki društveni uticaj, odnosno pomaže oblikovanju društva,
istovremeno to isto društvo oblikuje muziku i utiče na nju.
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Szerbiában 2018-ban fogadták el azt a szabályzatot, amely az iskoláskor előtti
nevelés és oktatás programjának alapjairól szól. A programot 2019 óta fokozatosan
vezetik be a Szabályzatban meghatározott ütemezés szerint. Az új program nagy
kihívás elé állította a gyakorló pedagógusokat.
A dolgozat egyrészt foglalkozik a program nyújtotta lehetőségekkel, és rámutat
a projektoktatás előnyeire, valamint nehézségeire is, másrészt a dolgozatban bemutatásra kerül egy pilot kutatás is.
A pilot kutatásba, mely az új program megvalósulását, lehetőségeit és nehézségeit tárgyalja, vajdasági óvodapedagógusokat kapcsoltunk be.
A kutatás eredményei alapján elmondhatjuk, hogy bár az óvodapedagógusok
bizonytalanok még az új program megvalósításával kapcsolatban, mégis úgy érzik,
a program életközelibb oktatási szituációkat kínál, így a gyermekeket is jobban motiválja, és alapjában véve gyermekközpontúbb hozzáállást szavatol.
Kulcsszavak: szabályzat, óvodapedagógus, projektoktatás, iskoláskor előtti intézmény

In Serbia, a Statute passed in 2018 regulated the curriculum of preschool education. The curriculum has been implemented since 2019, according to a previously
accepted schedule, specified in the Statute. The new curriculum has posed a great
challenge for teachers.
This study is dealing with new opportunities created by the curriculum, at the
same time pointing out advantages and disadvantages of project based education.
A pilot research is also presented in the paper.
Preschool teachers from Vojvodina have taken part in the pilot research, which
has been focusing on the implementation, opportunities and challenges of the new
curriculum.
According to our research results, teachers are quite uncertain about how the
curriculum is being implemented. However, they all agree that it offers much more
real-life situations in the course of education, this way motivating the child much
more than earlier programmes. It is also considered to support a more child-centered approach in the educational process.
Keywords: statute, preschool teachers, project based education
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Az új Szabályzat

2018-ban elfogadára került az oktatási, tudományos és technológiai fejlesztési miniszter által meghozott Szabályzat az iskoláskor előtti nevelés és oktatás
programjának alapjairól (Правилник о основама програма предшколског
васпитања и образовањa (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 88/17. és 27/18.
sz.). Magyarul a programot A szárnybontogatás éveinek lehetne fordítani (eredeti cím:
Godine uzleta). A program 2019 és 2022 között kerül bevezetésre a szabályzatban
meghatározott ütemezés szerint a köz- és magánóvodákban és az olyan iskolákban,
ahol iskoláskor előtti program is megvalósul. Így például Zenta, Verbász, Óbecse és
Temerin községekben 2019-től, Szabadkán 2020-tól, míg Topolyán 2022-től lép hatályba (a részletesen beosztásd lásd a Programban).
A program előírja az iskoláskor előtti gyerekek nevelésének és oktatásának koncepcióját, kiemeli, hogy a gyermekek aktívan vegyenek részt a tanulási folyamatokban, kihangsúlyozza a játék jelentőségét. Ez a módszer a leginkább szavatolja
a gyermekek fejlődését. A program kimondja, hogy az óvodapedagógus nagyon
összetett foglalkozást űz, mely az egyéni képességeken alapszik, de a szakmunkatársak szerepe is kiemelt, ugyanakkor a program szorgalmazza a közösséggel és a
családdal való kapcsolat elmélyítését is.
A program célja a gyermek jólétének támogatása azáltal, hogy társas kapcsolatokat épít ki játékon, gyakorlati helyzeteken vagy különböző szituációkon keresz-
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tül. A program külön kiemeli, hogy minden gyermeknek szüksége van támogató
környezetre, mert csak így tud fejlődni, és hangsúlyozza, hogy a gyermek a közösség
része, és csak a közösség részeként tud hozzájárulni az adott közösség alakításához.
Szem előtt kell tartani, hogy a gyerek kiváncsisága és kreativitása nagy, ezért teret
kell neki adni, hogy felfedezzen, de oda kell arra is figyelni, hogy a körülötte zajló
folyamatokat integráltan vizsgálja és értse meg. A program nem egy előre meghatározott forma, hanem az óvodában a gyermekek, az óvodapedagógusok és a szülők
segítő támogatásával, de a gyermekek érdeklődését szem előtt tartva alakul ki és
változik.
A programban, mint az integrált tanulás egyik módszerét a projektmódszert, illetve a projektekben való munkát is kiemelik.
A projektmódszer
A projektmódszer John Dewey nevéhez fűződik, aki szerint a tanulásnak személyes tapasztalatokon kell alapulnia, ami szem előtt tartja a gyermek fejlődési szükségleteit. Ez fontossá teszi, hogy a tanulók a közösség (csoport) tagjaiként részt
vesznek egyes problémák, feladatok megoldásában.
Mára egyre gyakrabban alakalmazott módszerré nőtte ki magát, hiszen a gyermeket, a gyermek érdeklődését és az integritás elvét helyezi előtére. Bihariné (2009:
74) a következőképpen határozza meg a projekt fogalmát: „A projekt (terv) a pedagógiában az a sajátos tanulási egység, melyben egyes tanulók vagy csoportok önállóan, a tudományos kutatást modellezve sajátítják el a tananyagot, együttműködve,
belső indíttatásból és valamely, a tágabb közösség érdekeit szolgáló produktum,
termék létrehozása érdekében dolgoznak”. Veselinov & Divljan (2021) tanulmányában arról számolnak be, hogy az integrált oktatás, melyben elszakadnak az óvodapedagógusok a hagyományos tematikus egységekre bontott oktatástól, sokkal
megfelelőbb a óvodáskorú gyermekek számára, hiszen a gyerekek egységében és
összefüggéseiben tanulmányozzák az őket körülvevő világot, valamint ez a módszer
lehetőséget ad számukra, hogy felfedezzenek, problémákat oldjanak meg, illetve,
megtanuljanak csapatban (csoporotokban) dolgozni, hogy megtanuljanak kockáztatni és felelősséget vállani munkájukért.
A projekt jellemzőit a következőképpen határozza meg Bihariné (2009):
A projekt egy problémát vagy témát jár körül több szempontból, amely minden
esetben a gyermekek érdeklődésén és az integritás elvén alapszik, megvalósulásának
módja lehet a játék, de más tevéknység is. A projekt időtartalma változó: néhány nap,
egy hét vagy több hét is lehet, és a projekt céljainak megvalósításába bekapcsolódhatnak szülők, a család, de más személyek is. Fontos megjegyezni azt, hogy a csoportszoba képe folyamatosan változik, a projekt előrehaladtával az formálódik, és a projekt termékeit, illetve a projekt megvalósításához szükséges elemeket tartalmazza.
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A projektmódszer jellmezőit Körmöci (2009) a következőkben látja: nagyfokú
szabadságot biztosít a gyemekek számára (célok kitűzése, megvalósítás, produktumok), a mindennapi életből vett problémákat közösen oldják meg a gyerekek,
miközben aktív részvevői a projektumnak, és érdeklődésük is fennmarad, fontos
együttműködés jön létre mind a gyermekek, mind a gyermekek és az óvodapedagógus között annak érdekében, hogy a közös célokat meg tudják valósítani. A cél
konkrét tevékenység által valósul meg. Időtartalmát tekintve lehet rövidebb vagy
hosszabb (néhány naptól néhány hétig), a téma feldolgozása teljes, sokoladalú és
tapasztalás útján jutnak új tudáshoz, ismeretekhez a gyerekek, ami a tudás mélyebb
rögzülését eredményezi. Ugyanez a szerző kiemeli, hogy a közös tervezés, a közös
végrehajtás stb. munkamegosztásra ösztönzi a gyerekeket, tehát mindenki vállal
magához illő feladatot. A projektumok megvalósításába bekapcsolódhatnak a szülők is.
Krnjaja és Pavlović Breneselović (2017) szerint a projektek a gyerekek számára
lehetővé teszik, hogy kutassanak, hogy kreatív módon összefüggéseket keressenek
az új és a már megtanult ismeretek között különböző általuk kitalált szituációkban
(helyzetekben). A projektban együtt kutatnak, figyelnek meg és egymástól tanulnak, így minden gyermek saját tapasztalatait, illetve tudását beviheti a projektbe.
Azok a sikeres projektumok, amelyek provokatívak, keratívak, és valamilyen alkotómunkán keresztül jutnak el a gyerekek a probléma megoldásáig, valamint fontos,
hogy a kutatás vagy a megfigyelés különböző irányokban induljon, ne adjon meg
az óvodapedagógus csak egy „járható utat”, ne korlátozza a gyermekek érdeklődésének szárnyalását. A provokáció igen fontos, főleg a projektum elején. Az óvodapedagógus provokációval indítja el a projektet, aminek alapja természetesen a
gyermekek érdeklődése, amiről korábban már a csoporttal való beszélgetés során
megbizonyosodott.
Azt is tudnunk kell, hogy alaposabb felkészülést igényel a frontális munkaformához
képest (Novak, 2016), azonban a befektetett engergia nem hiábavaló, amit több kutatás is alátámaszt, amelyekben igazolták, hogy a projekt során elsajátított tudás
mélyebb, tartósabb (Finch et al. 2006; Ogelman, 2012).
Célkitűzés
A pilot kutatásban azt szerettük volna kideríteni, hogy az óvodapedagógusok
mennyire vannak tisztában az iskoláskor előtti nevelés és oktatás programjának alapjairól szóló Szabályzattal, illetve a projektek levezénylésével kapcsolatban mennyire
tapasztaltak. Abban az esetben, ha már az új szabályzat szerint dolgoznak, akkor ezt
milyen sikerrel valósítják meg, annak miben látják előnyeit, illetve hátrányait.
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mennyire tapasztaltak. Abban az esetben, ha már az új szabályzat szerint
dolgoznak, akkor ezt milyen sikerrel valósítják meg, annak miben látják előnyeit,
illetve hátrányait.
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A pilot
kutatást online kérdőívek segítségével végeztük, melyeket több online
fórumon is megosztottunk, illetve az iskoláskor előtti intézmények vezetőivel
A pilot kutatást online kérdőívek segítségével végeztük, melyeket több onegyeztetve küldtünk ki az óvodapedagógusoknak 2021 júniusa és szeptembere
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alkamazott program, valamint lehetővé
A legtöbb óvodapedagógus úgy véli, hogy az új szabályzat életközelibb és
teszi, hogy a gyermekeket más oldalukról is megismerjék Az alábbi grafikonon
gyermekbarátabb, mint az előzőekben alkamazott program, valamint lehetővé
azonban azt is megfigyelhetjük, hogy többen úgy vélik, az új programnak
teszi, hogy a gyermekeket más oldalukról is megismerjék Az alábbi grafikonon
nincsenek különösebb előnyei a régihez képest (4. grafikon).

A legtöbb óvodapedagógus úgy véli, hogy az új szabályzat életközelibb és
gyermekbarátabb, mint az előzőekben alkamazott program, valamint lehetővé teszi, hogy a gyermekeket más oldalukról is megismerjék Az alábbi grafikonon azonban azt is megfigyelhetjük, hogy többen úgy vélik, az új programnak nincsenek különösebb előnyei a régihez képest (4. grafikon).
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érdeklődőbbeknek, illetve tudásukat a gyakorlatban könnyebben alkalmazhatónak
határozták meg (8. grafikon).
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rekeket első osztályra, hogy közben csak olyan projekteket valósítanak meg, amelyek a gyerekek érdeklődésének középpontjában állnak. Továbbá saját tudásukban,
ismereteikben is bizonytalanok voltak a témát illetően, valamint kiemelik, hogy nem
lehet kizárólag a gyerekek érdeklődésére építeni (1. táblázat).
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osztályra, hogy közben csak olyan projektokat valósítok meg,
amelyek a gyerekek érdeklődésének középpontjában állnak
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Nem tudok olyan projekteket kivitelezni és megszervezni, amelyek minden gyerek igényeit kielégítik, nagyon szerteágazó a
gyerekek érdeklődése
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A projektoktatásnak nincsenek nehézségei

4

A kutatás utolsó kérdése az iskoláskor előtti intézmény mukájára vonatkozott, a
pandémia idején. Legtöbben úgy vélték, hogy a minőségi munkát megnehezítette
(4-es értékelés), közepesen befolyásolta (3-as értékelés), illetve teljesen mértékben
ellehetetlenítette (5-ös értékelés) a kialakult helyzet. Mindenképpen nagyban befolyásolta a projektek megvalósítását, hiszen Szerbiában a Covid 19 vírus megjelenése
óta az óvodákba nem látogathatnak például a szülők, de a gyerekek sem mehetnek
kirándulásokra, múzeumlátogatásokra, színházba stb, ami mindkeéppen egy-egy
adott projekt szabadságát és kiteljesülését korlátozza.
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A kutatás utolsó kérdése az iskoláskor előtti intézmény mukájára vonatkozott, a
pandémia idején. Legtöbben úgy vélték, hogy a minőségi munkát megnehezítette
(4-es értékelés), közepesen befolyásolta (3-as értékelés), illetve teljesen
mértékben ellehetetlenítette (5-ös értékelés) a kialakult helyzet. Mindenképpen
nagyban befolyásolta a projektek megvalósítását, hiszen Szerbiában a Covid 19
vírus megjelenése óta az óvodákba nem látogathatnak például a szülők, de a
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Összegzés
A 2018-ban elfogadott és az egyes intézményekben 2019-től a gyakorlatban is
Összegzés
alkalmazott Szabályzat az iskoláskor előtti nevelés és oktatás programjának
alapjairól sok bizonytalanságot szült az óvodapedagógusok körében. Jelen pilot
A 2018-ban elfogadott és az egyes intézményekben 2019-től a gyakorlatban is
kutatás ennek az okait kísérli meg feltárni. A kérdőívek kielemzése során
alkalmazott Szabályzat az iskoláskor előtti nevelés és oktatás programjának alapjamegállapítottuk, hogy bár a megkérdezett óvodapedagógusok nagyobb része még
iról sok bizonytalanságot szült az óvodapedagógusok körében. Jelen pilot kutatás
nem az új szabályzat alapján dolgozik, mégis véleményük és feltehetően
ennek az okait kísérli meg feltárni. A kérdőívek kielemzése során megállapítottuk,
érdeklődésük hatására sok mindennek utánanéztek, illetve kollégáikkal

hogy bár a megkérdezett óvodapedagógusok nagyobb része még nem az új szabályzat alapján dolgozik, mégis véleményük és feltehetően érdeklődésük hatására
sok mindennek utánanéztek, illetve kollégáikkal konzultálva és továbbképzéseken
való részételük során kialakult a véleményük. Legtöbben úgy érzik, nem értik teljesen, illetve nincsenek tisztában az új progam elvárásaival, azonban ehhez hozzátartozik az is, hogy a továbbképzések még ebben a pillanatban is zajlanak, és a
pedagógusok felzárkóztatása folyamatos. Az is kiderült a kérdőívekből, hogy a megkérdezettek szerint az új program életközelibb oktatási szituációkat kínál, a „megtapasztalásra” épít, és a gyermekeket is jobban motiválja, továbbá alapjában véve
gyermekközpontúbb hozzáállást szavatol. A program hibái között említik, hogy
nem elég konkért, nem tudják, mit vár el az óvodapedagógustól, nincsenek az oktatási célok meghatározva, ilyen szempontból a továbbképzésekben, illetve megfelelő szakirodalomban látnának megoldást a megkérdezettek.
Itt érdemes megjegyezni, hogy szerb nyelven 2020-ban megjelent egy gyűjtemény (Zbornik radova - Priručnik dobre prakse, 2020), ez talán jó kiindulópont
a bizonytalan óvodapedagógusoknak. A gyűjteményben több projektum részle-
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tes leírásáról kaphatunk információkat. Hasonlóan jó példákat mutat be Krnjaja és
Pavlović Breneselović (2017) Kaleiodoskop című könyve. A szerzők megállapították,
hogy az új program hatására a gyerekek érdeklődőbbek lettek, illetve tudásukat a
gyakorlatban könnyebben alkalmazták. A szabályzat külön kiemeli a projektek jelentőségét az iskoláskor előtti intézményekben. Annak ellenére, hogy a projektoktatás számtalan lehetőséget nyújt, az óvodapedagógusok tartanak tőle, mert úgy
érzik, nincs elegendő tapasztalatuk a projektek szervezésében, illetve tartanak
attól, hogy hogyan sikerül majd felkészíteni első osztályra az óvodásokat, ha csak
porjektmódszerrel dolgoznak, és ha csak olyan projekteket valósíthatnak meg, amelyeket a gyerekek találnak ki. Itt talán segítség lehetne magyar nyelvű gyűjtemény
megjelentetése, illetve további képzések megszervezése, valamint olyan ötlettár
összeállítása, amelyben szerepelnek mindazok a készségek, ismeretek és kompetenciák, amelyekkel egy gyereknek az iskolakezdésre rendelkezni kell. Egy egészen friss
kutatás (Majković et al., 2021), amelyben kérdőívek segítségével mérték fel az óvodapedagógusok véleményét az integrált oktatás hatékonyságáról, azt támasztja alá,
hogy a megkérdezettek úgy látják, hogy ilyen jellegű változtatásra már szükség volt
az iskoláskor előtti intézményekben, valamint kiemelik azt is, hogy a felsőoktatatási
intézményeknek kissé nagyobb hangsúlyt kellene fektetniük a továbbiakban a módszer elsajátítására a jövendőbeli óvodapedagógusok képzése során.
A projektmódszer sikerességéről Szerbia területén még korai beszélni, azonban
külföldi tanulmányok a módszer hatékonyságát támasztják alá. Törökországban az
5-6 éves gyerekek esetében projekt, illetve hagyományos módszerekkel megtanult
tananyag ismétlésekor megállapították, hogy a projektben résztvevők statisztikailag jobban elsajátították a tananyagot (ismereteket), mint azok, akik hagyományos
módszerrel dolgoztak (Ogelman, 2012). Hasonló tudásnövekedést tapasztaltaltak
a projekt megvalósítása után Finch et al. (2006) is, amikor Thaiföldön környezeti
problémákat dolgoztak fel néhány napos projektek keretében, vagy Swarbrick et al.
(2004), amikor Angliában egy erdőben végzett projekt munkának köszönhetően a
gyerekek környezeti ismereteinek növekedését figyelték meg.
Úgy véljük, hogy ez a módszer sok lehetőséget rejt magában, és a kezdeti nehézségek leküzdése után Szerbiában is szép eredményeket tudunk majd felmutatni.
Eleve mindannyian érzékeljük, hogy a csupán hagyományos módszerekkel történő
oktatás nem minden esetben köti le a gyerekek figyelmét. Ezért egy olyan lehetőség, mint a játékok közben, szituációs helyzetben, projektek során, kísérletezés útján
való tanulás mindenképpen egy sokkal életközelibb és gyermekközpontúbb hozzáállást tesz lehetővé, ami talán jobban felkelti a gyerekek érdeklődését, illetve az
ismeretek könnyebb rögzülését is szavatolja.
A továbbiakban szereténk a kutatást nagyobb mintán is elvégezni, és több olyan
pedagógust megkeresni, akik már két vagy három éve az új program szerint oktatnak, hogy az ő tapasztalataikat összefogva több információhoz jussunk az új program sikerességével kapcsolatban.
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Mellékletek
1. Hány éve dolgozik óvodapedagógusként?
a) 1-5
b) 6-10
c) 11-15
d) 16-20
e) 21 vagy több éve
2. Az Ön intézményének helye?
____________________________________________________________
3. Az Ön intézménye áttért-e már, és ha igen, akkor mikor a 2018-ban elfogadott szabályzatra, amely az iskoláskor előtti nevelés és oktatás programjának alapjairól szól?
a) Még nem tért át, 2022-ben tér át
b) 2019-ben tért át
c) 2020-ban tért át
d) 2021-ben tért át
4. Értékelje 1-5-ig terjedő skálán, mennyire tájékozott a szabályzat tartalmát illetően
(1-egyáltalán nem, 5 - teljes mértékben igen)
1

2

3

4

5

5. Miben látja a program előnyeit? (több válasz is bejelölhető)
a) Gyermekközelibb
b) Életközelibb, tapasztalatokra épít
c) Több teret ad az óvodapedagógusnak
d) A gyermekek egy másik oldalát ismerhetjük meg
e) Közösségformáló
f)
Nem látok semmilyen előnyt az előző programhoz képest
g) ________________________________________________________
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6. Az új program hátrányai (több válasz is jelölhető):
a) Nem elég konkrét, nincsenek az oktatási célok egyértelműen meghatározva
b) Nem volt elég idő átállni rá
c) Nem pontosan értjük, mit vár el tőlünk
d) Nincsenek a programnak hátrányai
e) ________________________________________________________
7. Mi segítené Önt abban, hogy a programot sikeresebben megvalósítsa?
a) Továbbképzések
b) Írott anyag (könyvek, cikkek, példatár)
c) _________________________________
8. Amennyiben az Ön intézményében már az új program szerint zajlik az oktatás, mit
tapasztalt, a gyerekek számára megfelelőbb-e az új program?
a) Igen
b) Nem
c) Nem tudom
d) Mindegy nekik
e) Még nem tértünk rá az új programra
9. Ön milyen változásokat tapasztalt a gyerekeken az új program függvényében?
(több választ is bejelölhet)
a) A tudásuk tartósabb
b) Gyakorlatban könnyebben alkalmazzák a megtanultakat
c) A gyerekek érdeklődőbbek
d) Nem tapasztaltam változást
e) Kevesebbet tanultak meg
f)
Kevésbé érdekeltek
g) ________________________________________________________
10. Ön miben látja a projektoktatás előnyeit? (több válasz is bejelölhető)
a) Motiválóbb a gyerekek számára
b) Nagyobb a gyakorlati értéke, tapasztalatszerzésre épül
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c)
d)
e)
f)

Tartósabb lesz a gyerekek tudása
A gyerekek érdeklődésére alapoz
Nem látom a projektoktatás előnyeit
________________________________________________________

11. Ön miben látja a projektoktatás hátrányait/nehézségeit? (több válasz is bejelölhető)
a) Nincs megfelelő alapom (tapasztalatom, tudásom) ahhoz, hogy projektmódszerrel oktassak
b) Hosszadalmas, nehéz és komplikált a szervezés
c) Nem lehet kizárólag csak a gyerekek érdeklődésére építeni
d) Nem tudom megvalósítani azokat a célokat, amelyeket egyébként egyegy csoporttal megszoktam
e) Nem látom át, hogyan tudom úgy felkészíteni a gyerekeket első osztályra,
hogy közben csak olyan projekteket valósítok meg, amelyek a gyerekek érdeklődésének középpontjában állnak
f)
Nem tudok olyan projekteket kivitelezni és megszervezni, amelyek minden gyerek igényeit kielégítik, nagyon szerteágazó a gyerekek érdeklődése
g) A projektoktatásnak nincsenek nehézségei
h) ________________________________________________________
____________________________________________________________
12. Hogy érzi, mennyire nehézítette meg, illetve megnehezítette-e az oktatást az
iskoláskor előtti intézményekben a pandémia miatt kialakult helyzet? Jelölje X-szel
válaszát.
Nem nehezítette meg

Részben megnehezítette

Nem tudom
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Megnehezítette

Ellehetetlenítette

Az ökológiai válság napjainkban egy nagy világproblémát jelent, amely más problémákkal ellentétben mindannyiunkat érint, függetlenül attól, hogy hol élünk, milyen osztályhoz vagy valláshoz tartozunk. Ez nemcsak a jóléttel kapcsolatos probléma, hanem közvetlenül az emberi faj fennmaradásával is
összefügg. A környezettudatosság a gyermekek és fiatalok körében a nevelés és oktatás folyamatában
fejlődik, az oktatás legfontosabb tényezője az iskola. A tanárok nagyon fontos szerepet játszanak ebben a
folyamatban. A tanárok egyik feladata a tanulók környezettudatosságának fejlesztése annak érdekében,
hogy képesek legyenek megőrizni és megóvni természeti környezetüket. A környezettudatosság elsajátításának egyik módja a tanárok és a diákok közötti jó kommunikáció. Éppen az iskoláskorban a környezettudatosság fejlesztésének fontossága miatt ez a dolgozat kiegészíti a tanulók környezettudatosságának
fejlesztésének fontosságáról szóló meglévő szakirodalmat, valamint a tanárok és diákok közötti minőségi
interperszonális kommunikáció fontosságáról szól. A munka célja, hogy rámutasson a kommunikációnak,
a tanárok és diákok kommunikációs készségeinek, valamint a hallgatók és tanárok közötti interperszonális
kapcsolatnak a fontosságára. A kutatás során a hangsúly a meglévő irodalom tanulmányozásán volt. A
kutatás tartalomelemzés alapján történt, amely másodlagos források vizsgálatára épül. A kutatási probléma a következő volt: Mennyire fontos a környezettudatosság fejlesztésében a tanárok és diákok közötti
kommunikáció? A kérdésre adott válasz képezi a kutatás tárgyát. A kutatás pedagógiai vonatkozásai a következők: Az elmélet és a gyakorlat megerősíti, hogy a pedagógusok bevonása a gyermekek fejlődésébe
az egyik legfontosabb előrejelzője a környezettudatosság kialakulásának. Ez a kérdés azonban gyakran
háttérbe szorul az oktatási intézményekben.
Kulcsszavak: kommunikáció, tanár, diák, ökológia, ökológiai tudatosság

Ekološka kriza danas predstavlja veliki svetski problem, koji se za razliku od ostalih problema tiče svih
nas i to bez obzira gde živimo, kojoj klasi ili veri pripadamo. To nije problem koji je samo u vezi sa blagostanjem već je i u direktnoj vezi sa samim opstankom ljudskog roda. Ekološka svest kod dece i omladine se
razvija u procesu vaspitanja i obrazovanja, a najvažniji faktor obrazovanja je škola. Nastavnici igraju veoma
važnu ulogu u tom procesu. Jedna od uloga nastavnika jeste razvoj ekološke svesti učenika kako bi ih
osposobili za očuvanje i zaštitu svoje prirodne sredine. Jedan od načina usvajanja ekološke svesti je dobra
komunikacija između nastavnika i učenika. Upravo zbog važnosti izgrađivanja ekološke svesti u školskom
uzrastu, ovaj rad predstavlja dopunu postojeće literature o značaju razvoja ekološke svesti kod učenika,
kao i o važnosti kvalitetne interpersonalne komunikacije između nastavnika i učenika. Cilj rada je da ukaže
na važnost komunikacije, na važnost komunikacijskih veština nastavnika i učenika, kao i na značaj interpersonalnog odnosa između učenika i nastavnika. U toku ovog istraživanja akcenat je bio na proučavanju
postojeće literature. Istraživanje je obavljeno na osnovu analize sadržaja, koje se zasniva na proučavanju
sekundarnih izvora. Problem istraživanja glasi: Koliko je značajna komunikacija između nastavnika i učenika u funkciji razvoja ekološke svesti? Odgovor na to pitanje predstavlja predmet istraživanja. Pedagoške
implikacije na osnovu ovog istraživanja su sledeće: teorija i praksa potvrđuju da je uključenost nastavnika
u razvoj dece jedan od najvažnijih prediktora razvoja ekološke svesti. Ipak ovo pitanje se često marginalizuje u obrazovnim institucijama. To bi svakako trebalo ispraviti, te povećati svest o značaju nastavnika i
uticaju nastavnika na razvoj kompletne ličnosti učenika.
Ključne reči: komunikacija, nastavnik, učenik, ekologija, ekološka svest

Today, the ecological crisis is a huge world problem, which, unlike other problems, concerns all of us,
regardless of where we live, what class or religion we belong to. This is not a problem that is only related to
well-being, but is also directly related to the very survival of the human race. Environmental awareness in
children and youth develops in the process of upbringing and education, and the most important factor
in education is school. Teachers play a very important role in this process. One of the roles of teachers is to
develop students’ environmental awareness in order to enable them to preserve and protect their natural
environment. One of the ways to adopt environmental awareness is good communication between teachers and students. Precisely because of the importance of building environmental awareness at school
age, this paper is a supplement to the existing literature on the importance of developing environmental
awareness among students, as well as the importance of quality interpersonal communication between
teachers and students. The aim of this paper is to point out the importance of communication, the importance of communication skills of teachers and students, as well as the importance of the interpersonal
relationship between students and teachers. During this research, the emphasis was on the study of existing literature. The research was conducted on the basis of content analysis, which is based on the study of
secondary sources. The research problem is: How important is the communication between teachers and
students in the function of developing environmental awareness? The answer to this question is the subject of research. The pedagogical implications of this research are as follows: Theory and practice confirm
that the involvement of teachers in children’s development is one of the most important predictors of the
development of environmental awareness. However, this issue is often marginalized in educational institutions. This should certainly be corrected, and awareness of the importance of teachers and the influence
of teachers on the development of the complete personality of students should be increased.
Keywords: communication, teacher, student, ecology, ecological awareness
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Komunikacija predstavlja čin prenošenja razumljive informacije. Komunikacija
zahteva pošiljaoca, poruku i primaoca. Komunikacija je važna aktivnost koju čak i
nesvesno sprovodimo u svakom trenutku našeg svakodnevnog života. Često nismo
ni svesni da kao individue, komuniciramo sa određenom pojavom ili sa više njih u
isto vreme. Mnogi aspekti savremene komunikacije se danas podrazumevaju, jer su
postali prirodna aktivnost u našim dnevnim navikama. Komunikacija je, za razliku
od informisanja, dvosmerni proces, u kojem je povratna informacija njegov sastavni
deo. U komunikaciji je, osim razmene misli, ideja, osećaja, doživljaja, iskustava, važno i međusobno uticanje. Komunikacija je mnogo više nego razmena reči; celokupno naše ponašanje prenosi neku poruku i utiče na osobu s kojom smo u odnosu.
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Komunicirati ne znači samo razgovarati rečima.Komunicirati znači mnogo više od
toga. To znači razmenjivati poruke, misli, učestvovati u osećajima drugih. (Kalmar,
Janković,2021). Komuniciramo ne samo rečima, nego celinom bića u celini naših
odnosa. S obzirom na to da je upravo škola jedna od najvažnijih institucija društva
zato što vaspitava mlade generacije posmatrano vekovima unazad, jasno je da ima
veliku i značajnu ulogu u čovekovom suočavanju sa svim društvenim problemima i
izazovima do kojih dolazi tokom razvoja čovečanstva, pa tako i sa aktuelnim ekološkim teškoćama i izazovima današnjice koji su u vezi sa njima. Škola, posmatrana kao
institucija koja ima vaspitno-obrazovnu ulogu u životima dece i mladih koji uskoro
postaju novi nosioci savremenog društva i njegovi aktivni članovi ima izuzetno veliku i odgovornu ulogu kada je reč o suočavanju čoveka sa ekološkim problemima
današnjice, ulogom svakog pojedinca, kako u nastanku ovih problema, tako i u barem delimičnom otklanjanju njihovih posledica. U tom procesu, nastavnik predstavlja ključnu figuru u prenosu ekoloških saznanja i ekološke svesti na mlade putem
komunikacije (Kalmar i sar, 2021)

Pojam i značaj komunikacije
Komunikacija je prisutna u svim aspektima života i ona privlači našu pažnju i interes, ne samo zbog svoje relativno trajne aktuelnosti, nego i zbog toga što karakter i priroda uspostavljene komunikacije i interakcije utiču na celokupnu realizaciju
vaspitno-obrazovnog procesa. Od karaktera uspostavljene komunikacije zavisiće u
znatnoj meri i rezultati rada učesnika vaspitno-obrazovnog procesa, kao i razvoj njihovih kompetencija u demokratskom društvu. Vrlo je važno da se u komunikaciji sa
učenicima nikada ne nameću lični stavovi, pa čak i onda kada smo uvereni da je sve
što činimo, za dobrobit učenika. Posebno bitan faktor koji utiče na stvaranje odnosa
između učenika i nastavnika, između ostalog, jeste sredina u kojoj se oni formiraju.
Nije svejedno je li ta sredina konfliktuozna, ili nije, jer zdrava, demokratska i kvalitetna školska sredina povoljno utiče na postupanje u ovakvim situacijama. U njoj se sudionici osećaju dobro, opušteno, sigurno, uvaženo i priznato te i ako dođe do nesporazuma i sukoba lakše će doći do njihovog komuniciranja što ne predstavlja smetnju
za vaspitni proces, već njegovo unapređenje. Kada je u pitanju škola i život u školi
i učionici, tu sredinu definišemo kao razrednu radnu klimu (Kabita, 2014; Moreno,
2009; Keyton, 2001). Komunikacija (lat. communicare - učiniti općim), saopštenje,
izlaganje, promet. Znači komunikacija je proces preko kog se nešto čini zajedničkim, ljudi se preko nje međusobno povezuju u zajednicu. Možemo je još definisati kao proces uzajamne razmene značenja. Interakcija znači zajedničko delovanje,
uzajamno delovanje, sastavni je deo komunikacije, jer se zapravo poruka ne može
uputiti bez saradnje. Veoma je velika uloga nastavnika u uspostavljanju uspešne ko-
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munikacije u vaspitno-obrazovnom procesu. Još ako ovome pridodamo i kvalitetnu
razrednu klimu imamo sve preduslove ispunjene za dobar razvoj interpersonalnih
odnosa unutar komunikacijskog aspekta vaspitno-obrazovnog procesa (Bratanić,
1993; Brajša, 1994; Petrović, 2009). Da bi komuniciranje bilo uspešno, potrebno je
ostvariti uslove koji se tiču sadržaja rada i učesnika u komunikaciji. Vrlo je bitno uspostaviti pravilnu komunikaciju sa učenicima, te da učenici osete da je nastavniku
stalo do njih. Komunikacija se može definisati kao proces prenošenja informacija od
jedne osobe do druge i zajedničko razumevanje. Komunikacija u nastavi zavisi od
emocionalne klime u odeljenju koju kreiraju učenici i nastavnici svojim međusobnim
odnosima. Najbolja komunikacija odvija se u atmosferi uzajamnog poverenja ‒ kada
je nastavnik jedan od učesnika u grupnoj diskusiji, a samo je u nekim slučajevima
izvor informacija. U ovakvoj atmosferi nastavnik je savetnik koji kreira klimu međusobnog poverenja, a učenici slobodno iznose svoje stavove, uverenja, osećanja. Elementi u procesu komunikacije određuju kvalitetu komunikacija. Problem u bilo kom
od elemenata može smanjiti efikasnost komunikacije (Keyton, 2011; McPheat, 2010;
Berstain, 2009; Bookchin, 2010).

Komunikacijske veštine nastavnika i učenika
Uspešnu komunikaciju obezbeđuju učesnici vaspitno-obrazovnog procesa (nastavnici) koji su izgradili sopstvenu komunikacijsku kompetentnost, koji poštuju drugu ličnost i obezbeđuju pravovremenu povratnu informaciju. Direktor škole nema
veću obavezu i odgovornost od razvijanja efikasne komunikacije. U realizaciji vaspitno-obrazovnog procesa komunikacija ne sme biti jednosmerna (samo od nastavnika ka učeniku, od nastavnika ka pedagogu, od direktora ka nastavniku). Na ovaj
način se dobija povratna informacija o tome šta je sagovornik razumeo, a šta mu je
potrebno dodatno pojasniti i objasniti. Efikasne veštine komunikacije nastavniku u
učionici donose uspešnu modifikaciju ponašanja učenika. Komunikacijske veštine
su alati koje koristimo za uklanjanje prepreka da bi komunikacija bila efikasna. Sama
priroda komunikacije varira od osobe do osobe, od kulture do kulture i od društva
do društva (Pauley, 2010; McPheat, 2010; Kabita, 2014). Dobar nastavnik, direktor ili
pedagog u toku svog rada koristiće stil komuniciranja koji će podrazumevati saradnički odnos sa učenicima, a ne stil koji je zasnovan na naređenjima i kaznama i koji je
prožet represijom. Da bi bio efikasan, potrebno je da nastavnik poseduje i organizacijske, menadžerske i komunikacijske veštine, a ne samo znanja o sadržaju predmeta
koji predaje. Komunikacijske veštine su oblici ponašanja koje nastavnik pokazuje u
interakciji sa drugim učesnicima. One imaju za cilj motivisati učenike, razvijati dobre međuljudske odnose sa njima, podržavati ih i kreirati pozitivnu komunikacijsku
klimu u odeljenju. Kroz aktivno slušanje, postavljanje pitanja, empatiju, samopraće-
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nje, uključenost i upravljanje interakcijom, kao i fleksibilnim ponašanjem, nastavnici
na direktan i indirektan način mogu učenike podučavati komunikacijskim veštinama. Najsiromašniju komunikaciju ostvaruju oni nastavnici koji učenicima „serviraju” gotove informacije, a učenici odgovaraju samo kad im se postavljaju pitanja. Da
bi nastavnik stupio u pravilnu komunikaciju sa učenicima, on bi morao posedovati
određene veštine i sposobnosti kao što su: pozitivan pristup, efektivan govor tela,
otvorenost za drugačije mišljenje, smisao za humor, kao i razumevanje za učenike.
Uspešnost vaspitnog delovanja u najvećoj meri zavisi od kvaliteta interakcije i nivoa interakcijske povezanosti u komunikaciji svih njegovih učesnika. Komunikacijske veštine predstavljaju veštine koje uključuju sve načine prenosa poruka između
komunikatora, npr. pisanu komunikaciju, komunikaciju putem masovnih medija, ali
i veštinu interpersonalne komunikacije. One predstavljaju pojam nadređen pojmu
koji se odnosi na veštine interpersonalne komunikacije. Veoma je važno istaći značaj
pohvale. Ako želimo efikasnu komunikaciju u realizaciji vaspitno-obrazovnog procesa, važno je pomagati učenicima da uče i vežbaju komunikacijske veštine (Moreno,
2009; Bratanić, 1993; Šehović, 2012).

Interpersonalni odnos i komunikacija između učenika i nastavnika
Bez obzira da li je interpersonalna komunikacija namerna ili nenamerna, svesna ili
nesvesna, planirana ili neplanirana, ona uključuje verbalno i neverbalno ponašanje.
Drugim rečima, interpersonalno komunicirati možemo rečima ili ne koristeći reči,
što znači da u socijalnoj interakciji konstantno komuniciramo. Učenik u svom razredu, odnosno u socijalnoj interakciji sa drugim učenicima i nastavnicima konstantno
komunicira pa čak i onda kada ćuti i promatra. Nadalje, verbalna komunikacija koristi
znakove i jezičke simbole koje svi razumeju na isti način. Verbalnom komunikacijom
ne možemo preneti unutrašnje osećaje koji čine većinu komunikacijskog čina. Iako
je u komunikacijskom procesu usmerenost uveliko naginje na govornu, odnosno
verbalnu stranu ona ima i nedostatke. Nedostatak je taj što je ono izgovoreno manji
deo onoga što dve strane žele reći jedna drugoj. Sve nedostatke verbalnog komuniciranja nadoknađuje neverbalna komunikacija. To je oblik komunikacije kojim se
prenose neizrečene poruke, a koje nam daju sliku o osećajima i stavovima komunikanta. Njena funkcija je zamenjivanje reči, dopuna ili suprotstavljanje onome što se
verbalno iskazalo. Neverbalna ponašanja su ponekad bolji pokazatelji u izražavanju
nekog stava ili osećaja nego verbalna jer se takvo ponašanje ne može kontrolisati,
pa samim tim više govore o osobi koja ih iskazuje. Neverbalna komunikacija može
se nazvati i govorom tela. Spomenuta komunikacija je izuzetno bitna u socijalnoj
interakciji učenik-učenik, učenik-nastavnik. Učenici vrlo dobro zapažaju neverbalne
poruke i vrlo su osetljivi na njih. Oni svog nastavnika gledaju, a ne samo slušaju.
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Učenicima nije svejedno je li nastavnik namršten, pognute glave, napet, bezvoljan ili
je opušten, srećan, entuzijastičan, zainteresovan za njih (Brajša, 1994; Moreno, 2009).
Učenici osete i vide ne samo nastavnikovo ponašanje već i ponašanje drugih učenika. Oni prate nastavnikovu mimiku te prema njoj zaključuju kakvo je njegovo mišljenje o onome što govori. Oni uočavaju svaku intonaciju u glasu te lako prepoznaju
preteću, zaštitničku, prijateljsku intonaciju. Nadalje, nastavnik takođe treba da vidi i
oseti učenikove neverbalne poruke, odnosno treba da prati i prepozna neizrečene
poruke učenika, te da na pedagoški način reaguje u skladu s tim porukama. Učenici
više „govore” neverbalnim putem, nego verbalnim te zbog toga nastavnik treba da
obrati pažnju na tu učenikovu stranu. Po svemu navedenom, može se zaključiti da
je kvalitetna intrapersonalna komunikacija čvrst i dobar temelj za pozitivne odnose
u socijalnoj interakciji, odnosno u odeljenju. Nastavnici bi trebali biti svesni i imati u
vidu ne samo ono što izgovaraju (verbalna komunikacija), nego i neverbalno ponašanje. Neverbalna komunikacija je izuzetno bitna jer je učenici vide i osete te to na
njih direktno deluje. Učenici se odgajaju slušanjem i gledanjem svojih nastavnika
zbog čega i verbalna i neverbalna ponašanja imaju veliko značenje u komunikaciji i
samim tim i u odnosima sa drugima (Brajša, 1994; Suzić, 2005). Još dvadesetih godina prošlog veka, u Zapadnoj Evropi pojavio se jedan pedagoški pokret pod nazivom
pedeutologija, čiji su predmet proučavanja bile osobine nastavnika. Iako ovaj pokret
nije trajno opstao (prvenstveno zbog teškoća u preciznom definisanju toga šta čini
osobine nastavnika), njegova pojava je znak da su istraživači koji su se bavili obrazovanjem i nastavom još tada prepoznali značaj nastavnika kao faktora uspešnosti
nastave i obrazovanja.
O značaju nastavnika kao faktora efikasne nastave govori veliki broj istraživanja
koja su nastojala da identifikuju osobine nastavnika koje su povezane sa različitim
pokazateljima uspešnosti nastavnog procesa. Rezultati velikog broja istraživanja pokazuju da ono što nastavnik radi u učionici ima dvostruko veći uticaj na postignuća
učenika u odnosu na uticaj onoga što preduzimaju prosvetne i školske vlasti u vezi
sa školskim programima ili ocenjivanjem. Nastavnik je i jedini faktor koji utiče na
postignuća učenika, a na koji se može značajnije uticati. Utoliko proučavanje uticaja nastavnika na efekte nastave postaje važnije (Suzić, 2005; Marzano & Marzano,
2003). Interesovanje istraživača za osobine nastavnika podstaknuto je namerom da
se prepoznaju razlike između uspešnih i onih manje uspešnih nastavnika. To znači da
je važno najpre promisliti o tome koji su kriterijumi i pokazatelji uspešnosti nastavnika. Autori različito definišu kriterijume uspešnosti nastavnika – od vrlo specifičnih
operacionalizovanih kriterijuma kao npr. da je to „sposobnost prezentovanja ideja
na takav način da učenik treba da bude u stanju da odgovori na pitanja pri testiranju
opštih ideja”, do vrlo opštih kriterijuma po kojima je nastavnik uspešan u meri u kojoj
pomaže učenicima da postignu zrelost (Bjekić, 1999; Suzić, 2005).
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Važnost razredne klime u interpersonalnom odnosu između nastavnika i učenika
Posebno bitan faktor koji utiče na stvaranje odnosa između učenika i nastavnika,
između ostalog, jeste sredina u kojoj se oni formiraju. Nije svejedno je li ta sredina
konfliktuozna, ili nije, jer zdrava, demokratska i kvalitetna školska sredina povoljno
utiče na postupanje u ovakvim situacijama. U njoj se sudionici osećaju dobro, opušteno, sigurno, uvaženo i priznato te i ako dođe do nesporazuma i sukoba lakše će
doći do njihovog komuniciranja što ne predstavlja smetnju vaspitnog procesa, već
njegovo unapređenje. Kada je u pitanju škola i život u školi i učionici, tu sredinu definišemo kao razrednu radnu klimu. Komunikacijska razredna radna klima, odnosno
razredni ugođaj koji nastavnik uspostavi sa učenicima u znatnoj meri može uticati na
učenikovu motivaciju i učenikov odnos prema učenju. Mi je možemo definisati kao
posebnu vrstu socijalnih odnosa u razredu, izraženu kroz oblike komunikacije nastavnika i učenika a prožetu njihovim emocionalnim vezama koje vode ka trajno dobrim rezultatima u učenju, naravno, uz očuvanje zdravih emocionalnih odnosa kako
prema drugima tako i prema samom sebi (Osmić, 2001; Nikolić, 2013). Ovo možemo
shvatiti i kao dobru organizaciju rada u razredu koja je praćena učenikovim prihvatanjem nastavnikovog autoriteta ali samo u slučaju da uz to učenici sami sebe poštuju
i uvažavaju. U ovom slučaju, nastavnik učenicima uvek mora biti „pri ruci”, spreman
da im pomogne, da ih potakne na rad i izvršavanje njihovih obaveza. Nastavnik treba da deluje pozitivno, i u takvom delovanju stvara pozitivnu atmosferu ili klimu u
razredu u kojem sa ovakvim odnosom sigurno vlada red. Uz red koji će tada vladati
u razredu, zadovoljno i sretno će se osećati kako nastavnik, tako i učenici. Uspostavljanje reda mora biti temeljeno i nadopunjeno sledećim obeležjima: svrsishodnosti,
opuštenosti, srdačnosti, radinosti i poticajnosti. Ovo uopšte nije lagan zadatak ako
se uzme u obzir da nastavnik ne radi samo sa jednim učenikom, već pred sobom ima
20-30 učenika od kojih veoma često nisu svi usmereni i koncentrisani na nastavnika,
njegova uputstva i predavanja, njegovu komunikaciju, tako da ni nivo interakcije
nije zadovoljavajući.
U ovom slučaju pred nastavnikom stoji veoma težak zadatak - kako animirati i
zainteresovati sve učenike, pridobiti njihovu pažnju, uspostaviti komunikaciju sa zavidnim nivoom interakcije, bez prisile i kazne, a pri tome koristeći jedinu prihvatljivu
metodu, a to je metoda otvorene saradničke komunikacije. Generalno uzimajući,
većina autora u pedagoškoj literaturi razlikuje dve komunikacijske klime. Prva je
defenzivno-preteća, a druga podržavajuće-otvoreno-saradnička. U defenzivno pretećoj komunikacijskoj klimi međusobno se ocenjujemo, kontrolišemo, strateški dirigujemo, bez empatije (neutralno) ponašamo, superiorno nadmećemo i takmičimo
i puni smo međusobnog nepoverenja. Podržavajuće-otvoreno-saradnička komunikacijska klima jeste ona u kojoj prepoznajemo probleme, spontano se ponašamo, uživljavamo se u situaciju sagovornika (empatija), sa njim se ravnopravno ophodimo,
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provizorno planiramo, sarađujemo i negujemo međusobno poverenje. Kvalitetna i
kreativna komunikacijska klima može se razviti samo iz odnosa podržavajuće, otvorene i saradničke komunikacije, što je i svakako jedini put koji vodi ka kvalitetnom i
kreativnom razgovoru između učenika i nastavnika. Preduslovi kvalitetne i kreativne
komunikacije su sloboda, neugroženost, prihvatanje i iskrenost, i to u svim segmentima komunikacije, znači i kada je u pitanju izbor partnera odnosno sagovornika,
sadržaja, prostora i vremena kao i sam doživljaj učenika u vezi sa ovim segmentima
(Brajša, 1994; Osmić, 2001).

Pojam i važnost ekološke svesti i ekološke pismenosti
Ekološka svest predstavlja deo šire filozofije društvenog pokreta usmerenog na
očuvanje i unapređenje prirodnog okruženja, kako u interesu pojedinca, tako i u interesu civilizacije i njenog opstanka u celini. Ekološka svest je svest o nužnosti ukidanja dominacije čoveka nad prirodom u njenom izvornom kao i socijalno konstituiranom obliku i uspostavljanju ravnoteže između prirodnih sistema i čovekovog
sistema; svest o objektivnom postojanju ekološke krize, kao i svest o ekološkoj krizi
kao društveno uzrokovanoj, odnosno o društvenoj krizi. Za ekološku svest se često
govori da predstavlja osnovni produkt ekološkog vaspitanja i obrazovanja. Postoje
različite definicije ovog koncepta jer je ekološka svest dinamička dimenzija koja se
svakodnevno menja, kako što se menja i sam čovek, priroda i njegov odnos prema
njoj. Pojmom ekološka svest obuhvaćene su vrednosti, spremnost da se preuzme
odgovornost za druge ljude i kvalitet njihove okoline. Treba istaći da se ovde okolina
ne hvata kao nešto konkretno zauvek dato, već kao promenljiva kategorija koja se
spoznaje apstraktno i gde potencijalna oštećenja okoline najčešće ugrožavaju čitavo
čovečanstvo. Prema tome, ekološka svest je sastavni deo čovekove svesti uopšte, sa
većom ili manjom individualnom spremnošću da se u skladu sa njom reaguje (Cifrić, 1989; Marić-Jurišin, 2014). Ekološka svest je najpre nastala u političkom diskursu gde je podrazumevan način ponašanja i doživljavanja čoveka koje se odnosi na
buku, zagađenje vazduha, vode i zemljišta, otrovne materijale u namirnicama, ali i na
ograničenje sirovina poput zemnog gasa i s tim u vezi problematike energije. Pojam
ekološka svest povremeno se koristi u kontekstu komplementarnom pojmu osećaj
prirode. Pri tome se u teorijskom smislu priroda shvata kao nešto što ne nastaje čovekovim delovanjem, dok je okolina ono čemu čovek pridonosi, ono što sam proizvodi.
Važno je istaći da će predstava cilja ekološkog obrazovanja i izgradnja ekološke svesti biti siromašna ukoliko se izostavi momenat estetskog i emocionalnog doživljaja.
Eulefeld je dao svoju definiciju ekološke svesti koja obuhvata vrednosno orijentisan položaj svesti svakog pojedinca u pogledu na odnose sa njegovom prirodnom,
društvenom i izgrađenom okolinom. Odnosi se na pozitivno oblikovanje odnosa
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između individue i prirodne, društvene i izgrađene okoline s obzirom na ekološke
zakonitosti (Andevski, 1997; Aleksić i sar, 2010; Milešević, 2013). Nastanak ekološke
svesti uslovljen je stanjem u prirodi, ali i stanjem društva koje oblikuje čovekov odnos prema prirodi. Kriza društva istovremeno uslovljava i krizu u odnosu prema prirodi (Andevski, 1997; Aleksić i sar, 2010). Međutim, danas smo svedoci nedovoljno
izgrađene ekološke svesti među čovečanstvom i sve većim problemima sa kojima
se ono suočava usled narušavanja prirodne ravnoteže i zagađenja životne sredine.
Kritičnim razdobljem za buđenje ekološke svesti smatra se predškolsko doba, što
svakako zahteva dalju nadogradnju ove svesti tokom osnovne škole, uz postavljanje
širokog spektra rada kompletnog vaspitno-obrazovnog procesa. Naravno da nije
dovoljno samo saznanje, već sve navedeno podrazumeva i obaveznu ekološku aktivnost. Ujedinjene Nacije su s tim u vezi donele različite rezolucije vezane za primenu ekoloških aktivnosti u školskim institucijama. Međutim, sprovođenje i integracija
ovih rezolucija je veoma spor proces, dodatna otežavajuća okolnost je što zemlje
same određuju dinamiku ostvarivanja. U pojedinim zemljama gde je ekološka svest
razvijenija, postoje posebni predmeti koji se bave samo zaštitom okoline, a u pojedinim zemljama Evrope su osnovane Eko škole. Proces ekološkog senzibilisanja ljudi
treba biti permanentan i dugoročan i mora se odvijati na svim nivoima (globalnim i
lokalnim), uz obuhvatanje i organizovanje specifičnih institucija, ustanova i organizacija koje će doprinositi razvijanju ekološki zasnovanih standarda, zakona i normi,
kao i razvoju ekološke svesti i kulture (Sakač i sar., 2012; Klemenović, 2009).
Jedan deo tog angažovanja obavezne su da preuzmu brojne organizacije i ustanove neformalnog i formalnog sistema obrazovanja i vaspitanja, sa ciljem da se kod
svakog pojedinca razvije etika lične odgovornosti prema prirodi i sredini u kojoj živi
i radi. Škola predstavlja osnovni faktor vaspitanja i ekološkog obrazovanja, jer pruža
najveće mogućnosti u izgrađivanju ekološke svesti učenika. Ona je izvor značajnih
mogućnosti za sticanje određenih znanja, ali i za izgrađivanje određenih navika, kao
i za razvoj ekološke svesti razvijanjem ljubavi i odgovornog odnosa prema prirodi. Iako se vaspitanje i obrazovanje mladih za zaštitu životne sredine nalazi prevashodno u porodičnom vaspitanju, škola u tom cilju postaje nezamenljiva. Važnost
ekoloških sadržaja i korelacija sa nastavnim predmetima u nastavnom procesu i
sa iskustvima i znanjima učenika u značajnoj meri zavisi od afiniteta i obučenosti
nastavnika kroz dodatna stručna usavršavanja. Savremena ekološka situacija pokazuje da fond znanja iz ekologije nije na zavidnom i potrebnom nivou. Iako znanja
sama po sebi ne znače ništa, ona imaju ogroman vaspitni potencijal. Program rada
u školama trebao bi biti u saglasnosti sa programom rada ekoloških organizacija,
na nacionalnom i međunarodnom nivou. Škole od ekoloških organizacija i nadležnih ustanova mogu zahtevati tačne i blagovremene informacije o izvorima, načinima i stepenu zagađenosti vazduha i o ugroženosti čovekovog zdravlja. Učenicima
bi trebalo omogućiti da putem monitoringa otkrivaju gasovite toksične supstance
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koje izazivaju teške posledice po zdravlje čoveka, kao i da su najvažniji punktovi za
detektovanje zagađivača vazduha okoline industrijskih objekata, važne saobraćajnice u okolini škola, deponije otpada, ali i koje se sve opasne materije transportuju
putevima i prugama i tome slično. Ekološko obrazovanje i vaspitanje započinje pripremnim predškolskim programom, počev od maternjeg jezika, poznavanja prirode i
društva, pa do likovnog i muzičkog vaspitanja. Inkorporiranjem ekoloških sadržaja u
nastavne programe pojedinih predmeta, oni postaju sastavni deo programa, odnosno njihov neodvojivi deo (Sakač i sar., 2012; Klemenović, 2009; Šehović i sar., 2008;
Suzić, 2005).Postoji velik broj definicija ekološke pismenosti. Kao rezultat ekološke
svesti se javlja ekološka pismenost. Elder (2003), ekološku pismenost definiše kao
“Sposobnost pojedinca da uspešno deluje u svakodnevnom životu, šire razumevanje odnosa ljudi i društava međusobno i prirodnih sistema, i kako to mogu učiniti
na održiv način. Za to je potrebna dovoljna svest, znanje, veštine i stavovi…“ (Elder,
2003 prema O’Brien, 2007: 25).

Komunikacija između nastavnika i učenika u funkciji razvoja ekološke svesti i ekološke
pismenosti
Komunikacija u nastavi uključuje verbalno i neverbalno ponašanje, povratnu
vezu te unutrašnja i spoljašnja pravila. Odvija se spontano, uvežbano i planirano.
Nije statična, nego dinamična, traži obostranu aktivnost i međusobno uticanje. Kvalitet uspostavljenog odnosa bitno utiče na uspešnost međusobne komunikacije.
Obostrana iskrenost i uzajamno poverenje u tome igraju važnu ulogu. Nastavnik,
ulaskom u razred, uspostavlja interakciju s učenicima najpre neverbalnim znakovima
kao što su osmeh, pogled, pokretima ruku, kretanjima, načinom oblačenja. Nije svejedno dešifruju li učenici u neverbalnim znakovima nastavnika smirenost, naklonost,
zainteresovanost, entuzijazam, želju da pomogne učenicima, radost, razdraganu
nestrpljivost da ih nauči nečem novom ili im neverbalni znaci govore sasvim nešto
drugo. Nastavnik uspostavlja interakciju s učenicima mislima i osećajima, željama i
očekivanjima svesno i nesvesno. Odsjaj radosti u očima nastavnika, ruke koje se šire
prema učenicima, blaga nagnutost prema napred, lice i telo opušteno, pozitivne vibracije iz kojih emanira naklonost podstaći će radosno raspoloženje i stvoriti atmosferu vedrine i poverenja. U takvom okruženju reči nastavnika zasigurno će imati jače
delovanje i pleniti pozornost učenika. Učitelji u osnovnoj školi 78% svog vremena
posvećuju verbalnom komuniciranju sa učenicima, dok učenici 84% svog vremena
verbalno ne učestvuju. U višim razredima osnovne škole, učenici veći deo vremena
provedenog u školi ostvaruju u samostalnom radu ili slušajući nastavnikovo predavanje. U tom slučaju mogućnosti učenikove samostalne komunikacije u odnosu na
učiteljeve su veoma ograničene. Ako razgovor u školi posmatramo kao komunikacij-

75

ski proces, tada je na jednome kraju učitelj kao pošiljalac poruke, a na drugom učenik kao primalac. Između njih se odvija vrlo složena komunikacijska dinamika. Učitelj
ima nameru poslati određenu vaspitno-obrazovnu poruku. On je najpre zamisli, a
zatim pretvori u izgovorenu poruku. Da bi došla do učenika, nastavnik je mora čuti
i razumeti. To mu mogu otežati mehaničke smetnje (šumovi, nejasan i tih govor),
ali i semantičke smetnje (nerazumljiv sadržaj). Ako se te smetnje uklone ili ih nema,
poruka dolazi do učenika, koji je prima, interpretira i pretvara u njegovu i od njega
oblikovanu primljenu poruku. Treba istaknuti da poruka koju je primio učenik ne
mora odgovarati poruci koju je poslao učitelj. Ona može biti delimično ili potpuno
promenjena (Aleskić, 2010; Bratanić, 2002; Neill, 1994; Brajša, 1994; Vuković, 2006).
Uspešnost i stručnost vaspitno-obrazovnog procesa zavisi od kvaliteta i uspešnosti komunikacije između nastavnika, vaspitnih sadržaja i učenika. Komunikacija
između nastavnika i učenika biće uspešna i kvalitetna u onolikoj meri koliko je nastavnik svestan njene važnosti. Nastavnik treba biti svestan da komunikcija, bila ona
verbalna ili neverbalna, stvara, razvija i održava čoveka. Veliki deo čovekovog (detetovog) razvoja odvija se u školi. Nakon biološke, u socijalnoj sredini se nastavlja razvoj njegovog singenetskog programa (stečeno, naučeno ponašanje). Pri tome glavnu ulogu ima razgovor između njega i učitelja. Takav razgovor može biti ostvaren
putem reči, ali i bez njih. Nikolić (2013) piše o značaju škole i u okviru toga o značaju
usvajanja novih ekoloških saznanja. On ističe da je u sklopu ukupnog institucionalnog obrazovanja i vaspitanja osnovna škola najznačajnija jer je deca pohađaju na
uzrastu kada su najotvorenija za nova saznanja. Tada se kod njih najlakše razvijaju
ekološki pozitivni stavovi i uverenja, kao i ekološki prihvatljivo ponašanje. Ističe važnost obrazovanja i vaspitanja za zaštitu životne sredine. Sa obzirom da je to osnovni
vid školovanja mogu se ostvariti i ekološki vaspitno-obrazovni ciljevi. Obrazovanje
i vaspitanje za zaštitu životne sredine škola ispoljava kroz programske sadržaje, organizaciju nastavnih i vannastavnih aktivnosti, udžbenike, didaktičke materijale i
nastavni kadar. Aktivnosti koje nastavnik organizuje u učionici, pre svega se odnose
na slušanje učenika radi sticanja novih znanja, za ponavljanje i vežbanje. Nastavnik
pojedine sadržaje iz nastavnog programa može realizovati i van učionice. Za obradu
ekoloških sadržaja najbolji je boravak učenika u prirodi, međutim, ekološki sadržaji
mogu se obrađivati i u računarskim centrima, bibliotekama, muzejima, nacionalnim
parkovima. Sva ova mesta omogućavaju učenicima da istražuju prirodu, da putem
Interneta, u bibliotekama i muzejima istražuju i aktivno uče o svojstvima pojedinih
biljaka i životinja, da saznaju o najnovijim otkrićima, zakonima i obavezama koje se
tiču zaštite životne sredine. Ipak, pojedina znanja o prirodi, njenim pojavama i bogatstvima, učenici treba da steknu direktnim iskustvom. Mnogi autori ističu važnost
iskustvenog učenja, a istraživanja pokazuju pozitivne rezultate i značaj koje iskustvo
ima u ekološkom vaspitanju i obrazovanju učenika (Nikolić 2013; Stanišić, 2009; Stanišić, 2016).
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Puno se piše o važnosti uloge nastavnika u razvijanju ekoloških stavova učenika
kao i ekološke pismenosti. Škola sa svojim programskim sadržajima je bitan faktor
razvoja ekološkog obrazovanja. Ovde se misli na nastavne programe i planove, udžbenike, nastavnike i vannastavne aktivnosti. Učitelj ili nastavnik predstavlja važan
činilac razvijanja ekoloških stavova učenika. On organizuje i vodi proces usvajanja
ekoloških znanja, formira stavove i navike učenika i neposredno svojim postupcima deluje na ličnost učenika. Uslov je da poznaje ekološke probleme i da je svestan
ekoloških posledica. Pored realizacije nastavnih programa od njega se zahteva da
bude inicijator i organizator vannastavnih i vanškolskih oblika ekološkog vaspitanja.
Za rad u školskom dvorištu učiteljeva je uloga od ključnog značaja, jer o njegovoj
motivisanosti i sposobnostima zavisi i motivisanost njegovih učenika. U okviru održivog razvoja potrebno je razviti ekološku osetljivost učenika, a to je moguće postići
delatnostima uređivanja i konstrukcije estetike spoljašnje okoline, čišćenja i uređenja, delatnostima tehničkog karaktera te delatnostima eksperimentalnog karaktera. Ekološkim sadržajima u nastavi može se izgrađivati i ekološki moral. U nastavi i
drugim aktivnostima, učenici shvataju da je odnos prema prirodi i životnoj sredini,
uopšte, koliko pitanje zdravlja, toliko i pitanje morala. Najpovoljniji oblik za rasvetljavanje ekoloških moralnih problema je rasprava koja može biti podstaknuta nizom
pitanja: kako ocenjujete ponašanje oca koji puši u dečijoj sobi, kakva je odgovornost
trudnice koja puši, šta mislite o postupku voćara koji je na pijacu izneo voće prskano
hemijskim preparatima pre nekoliko dana, kakva je veza između pesticida i podzemnih voda, šta mislite o krčenju šuma, otkud hemikalije u sveže pomuzenom mleku?
(Anđić, 2016; Mitić, 2015).

Zaključna razmatranja
Komunikacija u međuljudskim odnosima teče na dva nivoa. Jednan je verbalni,
a drugi je neverbalni. Nemoguće ih je deliti i odvajati, jer se uz verbalnu paralelno
odvija neverbalna komunikacija. Verbalna komunikacija se služi govorom i pismom.
Jezik je najznačajniji komunikacijski sistem u ljudskoj zajednici. Verbalnom komunikacijom informišemo druge o objektivnom stanju, idejama, mislima, zbivanjima
oko nas i u nama. Ona je vezana uz sadržajni aspekt komunikacije i pod svesnom
je kontrolom. Neverbalna komunikacija može biti dopuna ili zamena za verbalnu.
Neverbalnom komunikacijom izražavamo osećaje, stavove, osobine ličnosti. Više je
vezana za odnosni aspekt i pod uticajem je nesvesnog dela naše ličnosti. Neverbalna komunikacija u razredu je veoma važna jer učitelj i učenici više imaju poverenja
u neverbalnu nego u verbalnu poruku koju dobijaju. Kada govorimo, uvereni smo
da naše reči u potpunosti prenose naše poruke. Često nismo svesni pokreta i položaja tela, izraza lica, posebno očiju (pogleda), boje glasa, prostorne udaljenosti,
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fizičkog izgleda (odeća, kosa, nakit) itd. Nismo svesni koliku važnost u našim odnosima igra usklađenost verbalnog i neverbalnog dela komunikacije. Verbalne poruke
većinom deluju na razumski deo sagovornika, neverbalne na osećajni. Za pravilno
oblikovanje i razumevanje poruke važni su njeni i verbalni i neverbalni elementi.
Mnogi autori pišu o važnosti nastavnika u razvijanju ekoloških stavova učenika. Škola sa svojim programskim sadržajima je bitan faktor razvoja ekološkog obrazovanja.
Ovde se misli na nastavne programe i planove, udžbenike, nastavnike i vannastavne
aktivnosti. Učitelj ili nastavnik predstavlja važan činilac razvijanja ekoloških stavova
učenika. On organizuje i vodi proces usvajanja ekoloških znanja, formira stavove i
navike učenika i neposredno svojim postupcima deluje na ličnost učenika. Uslov je
da poznaje ekološke probleme i da je svestan ekoloških posledica. Pored realizacije
nastavnih programa od njega se zahteva da bude inicijator i organizator vannastavnih i vanškolskih oblika ekološkog vaspitanja. Za rad u školskom dvorištu učiteljeva
je uloga od ključnog značaja, jer o njegovoj motivisanosti i sposobnostima zavisi i
motivisanost njegovih učenika. U okviru održivog razvoja potrebno je razviti ekološku osetljivost učenika, a to je moguće postići delatnostima uređivanja i konstrukcije
estetike spoljašnje okoline, čišćenja i uređenja, delatnostima tehničkog karaktera te
delatnostima eksperimentalnog karaktera.
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Smatramo da je predškolski period ključan za podsticanje razvoja svih postojećih potencijala kod djece, a pravilna detekcija i višestruka stimulacija mogu intenzivnije razviti i iskazati darovitost djeteta najbolje upravo u predškolskom periodu
razvoja. U tome presudnu ulogu ima porodica, ali i odgojno-obrazovne ustanove u
kojima djeca provode veliki dio vremena. Stoga je veoma značajna uloga pedagoga
kao stručnog saradnika u odgojno-obrazovnoj ustanovi za pravilnu detekciju darovite djece, te osmišljavnje, vođenje i interpretiranje načina i efekata rada sa njima.
Tema ovog stručnog rada je prepoznavanje darovitosti u vrtiću, pogled na pedagošku praksu i načine rada sa potencijalno darovitom djecom u nekim predškolskim
ustanovama u Kantonu Sarajevo. U radu je kratko prikazan teorijski okvir, neophodan
za razumijevanje teme i pojma darovitosti, kao i drugi srodni pojmovi i definicije.
Kako bismo utvrdili kako se radi prepoznavanje darovite djece u jednom od vrtića
na području Kantona Sarajevo, identifikovan i praćen je potencijalno daroviti četverogodišnjak V. Z. iz Sarajeva kroz studiju slučaja.
Ključne riječi: darovitost, potencijalno darovito dijete, vrtić

We believe that the preschool period is key to encouraging the development
of all existing potentials in children, and proper detection and multiple stimulation
can develop more intensively and express the child’s talent best in the preschool
development period. Family has a crucial role in this process, as well as educational
institutions where children spend a great deal of their time. Therefore, the role of
pedagogues as professional associates in the educational institution for the proper
detection of gifted children, and the design, guidance and interpretation of ways
and effects of working with them is very important.
The topic of this scientific paper is the recognition of giftedness in kindergarten, a look at the pedagogical practice and ways of working with potentially gifted
children in some preschool institutions in the Sarajevo Canton. The paper briefly
presents the theoretical framework necessary for understanding the topic and the
concept of giftedness, as well as other related concepts and definitions. In order
to determine how to identify gifted children in one of the kindergartens in the Sarajevo Canton, a potentially gifted four-year-old V. Z. was selected and monitored
from Sarajevo through a case study.
Keywords: giftedness, potentially gifted child, kindergarten
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PREPOZNAVANJE DAROVITOSTI I
UNAPREĐENJE NAČINA RADA SA
DAROVITOM DJECOM U VRTIĆU

Identifying talent and improving ways of working with gifted children in
kindergarten
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BiH, k.mersiha@gmail.com
Uvod
Različiti su stavovi o darovitoj djeci, a kao posljedica toga je egzistiranje tih pojmova u stereotipe kao što su: biti darovit znači biti čudan, socijalno neadekvatan,
loše adaptiran. Takve stavove često ne možemo izbjeći ni u školama. Jedna od sastavnica darovitosti je kreativnost koja kao mentalni proces omogućava stvaranje
novih, neobičnih, jedinstvenih ideja ili produkata ili prerađivanjem i primjenjivanjem već postojećih na nov način.
Istraživanja su pokazala da ljudi oko pedeset posto svojih sposobnosti za učenje razvijaju tokom prve četiri godine, a ostalih trideset posto prije navršene osme
godine (Dryden i Vos, 2001). Procjenjuje se da se do djetetove pete godine razvije
devedeset posto moždanih stanica (George, 2001). Tako na primjer, „mozak djeteta
će izgubiti sposobnost da govori jezike čije glasove ne čuje” (Koutlak, 1996; prema
Dryden i Voss, 2001). Slično se događa i s ostalim sposobnostima. Ukoliko se optimalno ne podstiču i ne upotrebljavaju izgubit će se ili se neće razviti do mogućih granica. Robert Koutlak (1996) također navodi da se mozak ponaša kao „superspužva“
koja najbolje upija od rođenja do otprilike dvanaeste godine. Tokom tog razdoblja,
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a naročito u prve tri godine, uspostavljaju se temelji za mišljenje, govor, vid, sposobnosti, dispozicije i ostale karakteristike. „Nakon toga se prozori zatvaraju i veći dio
temeljne arhitekture mozga je dovršen“ (Koutlak, 1996; prema Dryden i Vos, 2001,
str. 266).
Neki autori (Golton, Terman, Renzuli, Tanenbaum, Feldhuzen) smatraju da je darovitost bilo koji oblik iznadprosječnog funkcioniranja, dok drugi (Gardner, Sternberg) ističu da se pod tim podrazumijevaju: visoke (opće i/ili specifične) sposobnosti
(posebno inteligencija), kreativnost i specifične osobine ličnosti (posebno motivacija). Danas su djeca izložena većem broju sadržaja i oblika izražavanja kreativnosti
kroz dječije vrtiće, igraonice, poticajnu okolinu u vlastitom domu omogućavajući
djetetu brže i lakše usvajanje znanja i vještina. Darovita djeca zahtijevaju dodatnu
pažnju roditelja, odgajatelja i stručnjaka koji je trebaju znati na vrijeme uočiti, prepoznati, identificirati. Ovim stručnim radom naglašava se obaveza svake predškolske
ustanove da se pronađu pristupi koji će omogućiti da djeca zadovolje svoje specifične potrebe, jer darovitost nije samo djetetov dar, nego je dar i njegovoj okolini, ali
isto tako i obaveza toj istoj okolini. U nastavku rada detaljnije je objašnjen fenomen
darovitosti sa posebnim naglaskom na Gardnerovu teoriju, izdvajajući metode i postupke koji su nam pomogli u prepoznavanju i identifikaciji potencijalno darovitog
djeteta, uz detaljan prikaz opisa studije slučaja.
1. Fenomen darovitosti
Darovitost primijećena kod djece trebalo bi u što ranijoj dobi poticati, osiguravajući djeci širok opseg iskustava, te uvjete za razvoj vještina, stavova i znanja kojima
će upotpunjavati svoju ličnost i dalje razvijati darovitost. Gotovo svako dijete predškolske dobi treba tretirati kao potencijal i osigurati mu odgoj i obrazovanje koje će
maksimalno poticati razvoj njegovih potencijala.
U odgojno-obrazovnom radu sa odgojnom skupinom i realizaciji radionica primjetno je da neka djeca znatno manje zahtijevaju pomoć i intervenciju od ostalih
svojih vršnjaka. Možemo zaključiti da ih karakteriše minimum strukturirane podrške,
sposobnosti da samostalno otkrivaju i pronalaze rješenja, nove puteve razumijevanja i imaju veliku potrebu za ovladavanjem područja konstruktivnih igara i slagalica
u jako kratkom periodu, po čemu se razlikuju od djece koja su samo jako marljiva i
trude se.
Daroviti imaju snažnu unutarnju motivaciju za ovladavanjem i osmišljavanjem
područja u kojem pokazuju napredan razvoj. Očituje ih vrlo intenzivan, gotovo opsesivan interes, sposobnost snažnog usredotočenja, strast i zanos u ovladavanju
specifičnim područjem.
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S obzirom da smo ovim istraživanjem željeli utvrditi koliko ima i kako se postupa sa darovitom djecom, u vrtiću koje je bilo predmet opserviranja je uočeno da
ima dosta živahne, aktivne, bistre djece koja nakon ulaganja vremena u ovladavanje određenim područjem, mogu također impresionirati svojim postignućem. Međutim, kako nam je pojašnjeno takva djeca nisu rano sazrela. Oni ne uče iznimno
bržim tempom i s posebnom lakoćom. U radu sa njima, da bi napredovali i uspješno ovladali aktivnošću, zahtijevaju stalnu potporu, pomoć, instrukcije i ohrabrenje.
Takvu djecu odlikuje i nemogućnost da samostalno dolaze do otkrića u području
svoga interesa, ne otkrivaju nove puteve rješavanja problema, niti očituju unutarnju
„strast” za ovladavanjem nekim područjem. Unatoč svom trudu, nikada ne doseže
onu razinu postignuća u nekom području koje darovito dijete postiže s očito manje
truda (Cvetković – Lay, 1995), tako da smo na kraju svoje istraživanje započeli sa jednim dječakom koji je prepoznat kao mogući primjer darovitog predškolca.
1.1. Teorija višestrukih inteligencija, Hauard Gardner
Kako bismo najbolje predstavili istraživački rad, koristili smo Gardnerovu teoriju
(Altaras, 2006). Gardner smatra da ne postoji samo jedan način da neko bude izuzetan u nečemu, već da svakog od nas čini niz različitih sposobnosti koje se mogu
svrstati u različite oblasti. Širok raspon sposobnosti koje čovjek ima Gardner je uspio
odrediti pomoću grupiranja ljudskih sposobnosti u devet širokoobuhvatnih kategorija ili inteligencija: verbalno - lingvističku, logičko - matematičku, vizualno - spacijalnu,
muzičko - ritmičku, tjelesno - kinestetičku, intrapersonalnu i interpersonalnu inteligenciju, naturalističku i egzistencijalističku inteligenciju.
Vizualno – spacijalna inteligencija iskazuje se kroz sposobnost snalaženja u
prostoru, te stvaranje i transformaciju prostornih predodžbi. Dobar pokazatelj veće
razvijenosti ove vrste inteligencije kod djece je lahkoća snalaženja i rješavanja problema u prostoru, kreiranje i građenje objekata u prostoru, kreiranje i građenje objekata od kockica i sličnog građevinskog materijala.
Likovni talent se ne pojavljuje često u predškolskom razdoblju. Likovno darovita djeca faze likovnog razvoja (faza šaranja, faza slučajne reprezentacije, faza pokušaja postizanja namjerne sličnosti predmeta i crteža, faza nastanka jednostavnih
slika) prolaze mnogo brže od prosječne djece. Glavni pokazatelj likovne darovitosti
jest sposobnost djeteta da proizvede prepoznatljive oblike najmanje godinu dana
prije svojih vršnjaka. Tako likovno darovita djeca već u dobi od dvije godine mogu
nacrtati krug koji predstavlja jabuku, a također i bazičnu crtu na kojoj jabuka stoji.
Muzičko - ritmička inteligencija iskazuje se kroz smisao za ritam i muziku. Zapažaju različite zvukove u okolini, imaju sposobnost raspoznavanja ritma, pa i određene teme u muzici, te dijelova melodije. Bolje pjevaju od ostale djece i kvalitetnije
se ritmički i muzički izražavaju na udaraljkama ili muzičkim instrumentima.
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Verbalno – lingvistička inteligencija iskazuje se kroz bogat rječnik i brzu i laku
manipulaciju verbalnim simbolima, riječima. Izraženu sposobnost u ovom području
imaju djeca čiji je rječnik bogatiji od rječnika njihovih vršnjaka te ona koja su sposobna ispričati, prepričati bogatu i cjelovitu priču ili događaj, s brojnim iskustvenim
detaljima.
Intrapersonalna inteligencija iskazuje se u boljem razumijevanju sebe i svojih potreba. Djeca s razvijenom ovom vrstom inteligencije daleko bolje razumiju ne
samo svoje potrebe već i svoje sposobnosti, osobine ličnosti, čuvstva i sl. Oni iskazuju veliku upornost u onome čime se bave. Jednostavno, imaju izraženu svijest o sebi.
Interpersonalna inteligencija se iskazuje u boljem razumijevanju drugih ljudi i
njihovih potreba. Djeca s izraženom interpersonalnom inteligencijom često su vođe
i organizatori u grupi, osjetljiva su za potrebe i osjećaje drugih, pomažu u rješavanju
sukoba, lako započinju igru s drugima, dobro se slažu s drugom djecom i među njima su omiljena.
Gardner smatra da svako ima jedinstvenu mješavinu svih ovih inteligencija, s tim
da se pojedine javljaju različitim intenzitetom. Ako se kod pojedinca neka od ovih
inteligencija javi u značajno većem intenzitetu, on će biti darovit u tom području.
On ne pravi razliku između pojmova inteligencija i darovitost, već ih poistovjećuje,
određujući darovitost kao domenospecifičnu, odnosno kao pojavu ranog ili ranije
razvijenog biopsihološkog potencijala u domenima neke kulture (Altaras, 2006).
Iz svega navedenog možemo zaključiti da se Gardnerova struktura intelekta ne
ograničava samo na kognitivnu sferu i potencijal, već uvažava i druge segmente kao
što je psihomotorno, afektivno i socijalizacijsko. To ide u prilog našem istraživanju,
spoznajama koje imaju aplikativnu moć za identifikaciju našeg slučaja, darovitog
dječaka.

2. Prepoznavanje i identifikacija darovite djece
Darovitost nije rezultat jedne karakteristike već kombinacije osobina, ona se javlja u različitim područjima i može biti manifestirana u obliku produktivno-kreativne
aktivnosti ili kao potencijalna/latentna (Čudina-Obradović 1991).
Čudina-Obradović (1991.) smatra da je rano prepoznavanje znakova darovitosti
najznačajnija početna stepenica u podršci darovitosti, koja uključuje opažanje, prepoznavanje znakova darovitosti i njenu identifikaciju. „U odgojno-obrazovnoj praksi
darovita su ona djeca koja su od strane profesionalnih osoba identificirana kao djeca koja imaju natprosječne sposobnosti i koja su izrazito uspješna u jednom ili više
područja” (Čudina-Obradović 1991: 92). Jedan od tih stručnjaka je odgajatelj koji
najčešće prvi primijeti znakove navedene u kontrolnim listama i započinje dijalog
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s roditeljima i stručnim saradnicima u vrtiću. To ga označava kao značajan faktor u
identifikaciji darovitih. Opasnosti koje proizlaze iz identifikacije, osobito u ranoj dobi,
prepoznaju se kroz forsiranje i etiketiranje. Obje pojave imaju negativne posljedice
za dijete. Također postoji opasnost i od neprepoznavanja. To se posebno odnosi na
djecu s problemima u ponašanju, povučenu i tihu djecu, djecu koja znaju odgovore
na sva pitanja, djecu iz obitelji s niskim socioekonomskim i obrazovnim statusom
te skromnijim roditeljskim ambicijama, djecu s razvojnim nedostatkom, djecu koja
dolaze iz drugih kultura.
Znakovi koji nam mogu ukazati na prisustvo darovitosti najlakše se mogu uočiti
u ponašanju djeteta. Tokom rada u ovom vrtiću na kraju je focus našeg promatranja
usmjeren ka dječaku koji se izdvajao na osnovu njegove potencijalne darovitosti
koju su činile izraženije opće intelektualne i specifične sposobnosti. To se ogledalo u izrazitoj znatiželji, radoznalosti, lakom izražavanju svojih misli i želja. Također
imao je bogat rječnik u odnosu na vršnjake iz svoje odgojne skupine, dobro pamti,
razumijeva, poznaje sva slova. U odnosu na drugu djecu i ujedno ono što oslikava
njegovu darovitost su smislenija pitanja, opsežniji odgovori, brzo usvajanje novih i
neobičnih pojmova. S druge strane prisutna je i dosada, te različiti oblici nediscipline
kao reakcija na dosadu ili posljedica velike znatiželje, o kojoj ćemo detaljnije govoriti
u rezultatima, opisu i analizi našeg slučaja.
Prema Čudina-Obradović (1991) darovit je onaj pojedinac koji uz razvijene opće
intelektualne sposobnosti ima naročito visoke sposobnosti za jedno specifično područje, za čije ovladavanje pokazuje izvanrednu motivaciju, predanost, a što nailazi
na razumijevanje, potporu i aktivni angažman obitelji i šire društvene zajednice. Pri
tome se najveći značaj pridaje specifičnoj motivaciji za rad. Kod dječaka V. Z. ona se
iskazuje u izričitoj usmjerenosti prema cilju u aktivnostima u kojima je uključen, kao
i u iznimnoj radnoj energiji.
Od postignuća, koje se smatra glavnim pokazateljem darovitosti, ne očekuje se
samo da budu visoko iznad prosjeka, nego da predstavljaju i kreativan doprinos u
području i aktivnostima kojima se bavimo, jer prema Čudina-Obradović (1991) darovitost istodobno uključuje produktivnost i kreativnost.

3. Metode i postupci istraživanja
Kako je darovitost djece kod nas još uvijek relativno nepoznanica i prepuštena je
slobodnoj procjeni, zbog toga često je podložna pogreškama. U samom postupku
procjenjivanja darovitosti mogu sudjelovati roditelji ili skrbnici, odgajitelji, psiholozi,
pedagozi, druga djeca, samo dijete u samoprocjeni. Naravno, slobodne procjene su
često subjektivne. Svi navedeni ukoliko nisu educirani za prepoznavanje darovitosti
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kod djece mogu svojom procjenom zapasti u opasnosti koje proizlaze iz identifikacije, osobito u ranoj dobi, a često se prepoznaju kroz forsiranje i etiketiranje. Obje
pojave imaju negativne posljedice za dijete.
Također postoji opasnost i od neprepoznavanja. To se posebno odnosi na djecu s problemima u ponašanju, povučenu i tihu djecu, djecu koja znaju odgovore
na sva pitanja, djecu iz porodica s niskim socioekonomskim i obrazovnim statusom
te skromnijim roditeljskim ambicijama, djecu s razvojnim nedostatkom, djecu koja
dolaze iz drugih kultura. Zbog brojnih nedoumica u praksi preporučeno je u takvim
situacijama primijeniti pravilo po kojem je manje pogrešno u grupu darovitih uvrstiti
neko nedarovito dijete, nego neko dijete previdjeti i ne osigurati mu daljnje poticaje
za razvoj. Upravo kako navodi George (2003) jedini način da se osigura objektivnsot
u procjeni jeste primjena; skale procjene ili mjerne skale koje su pouzdanije od općenitih kontrolnih lista.
Upravo iz ovih razloga željeli smo kroz jedan primjer „potencijalno“ darovitog djeteta propitati razumijevanje i načine prepoznavanja darovitosti djece u jednom vrtiću.
U skladu s tim i odabirom identifikacijskog pristupa darovitim, autora Korena,
postavljen je predmet istraživanja u ovom radu: „Prepoznavanje darovitosti i
unapređenje načina rada sa darovitom djecom u vrtiću“.
Cilj je bio istražiti i analizirati indikatore darovitosti četverogodišnjeg dječaka V. Z.
identificiranog kao potencijalno darovitog uz prikaze manifestacije njegove darovitosti.
Formulisanjem istraživačkih pitanja željeli smo utvrditi u kojim je oblastima četverogodišnji dječak darovit:
- Da li se nadarenost ističe u području općih intelektualnih sposobnosti?
- Da li se nadarenost ističe u području stvaralačkih (kreativnih) sposobnosti?
- Da li se nadarenost ističe u području socijalnih i rukovodećih sposobnosti?
- Da li se nadarenost ističe u području umjetničkih sposobnosti?
- Da li se nadarenost ističe u području psihomotornih sposobnosti?
- Koji su izazovi pri procesu identifikacije nadarenosti djece?
Od metoda istraživanja smo s obzirom da sama tema istraživanja Identifikacija potencijalno darovitog djeteta predškolske dobi traži vrstu istraživanja kakva je studija slučaja, te smo se i usmjerili na nju.
U ovom radu slučaj studije je jedinka, četverogodišnji dječak, osoba koja se pratila, analizirala, opisivala; prikupljali su se podaci o njegovom životopisu, bogatstvu
događaja koji se usko vezuju za predmet proučavanja, a to je darovitost. Studija slučaja se primjenjivala u zbirnom pregledu podataka dobivenih skalama procjene roditelja, odgajatelja. U konačnici imala je za cilj detaljniji uvid u područje darovitosti
djeteta.
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S obzirom da smo se za teorijski okvir koji će nam pomoći u što boljem predstavljanju našeg slučaja odlučili za Gardnerovu teoriju, time smo ujedno odredili i
metodološke dimenzije koje su nam pomogle u prikupljanju informacija o indikatorima identifikacije četverogodišnjeg darovitog dječaka. Gardnerova višestruka
teorija inteligencije, ujedno je i višestruka teorija darovitosti, jer on poistovjećuje
inteligenciju sa darovitosti.
Kako je izbor za studiju slučaja dijete predškolske dobi, time smo na neki način
bili i ograničeni u primjeni pojedinih metoda i tehnika u prikupljanju podataka. To
znači da do indikatora koji nam daju sveobuhvatniju sliku identifikacije potencijalno
darovitog djeteta trebamo prikupiti informacije sa različitih aspekata, uglova, što u
metodologiji znači primjena triangulacije. Za identifikaciju darovitog djeteta važni
faktori koje smo uzeli u obzir su uloga roditelja, odgajatelja, vršnjaka.
Intervju – U ovom slučaju koristili smo intervjuiranje sa roditeljima dječaka V. Z.,
sa odgajateljima predškolske ustanove koju pohađa V. Z., ali od vršnjaka i ne baš. U
tom smislu kao dopunu našem istraživačkom postupku primjenili smo promatranje
ponašanja, međusobnog djelovanja dječaka V. Z. sa ostalim vršnjacima.
Metoda promatranja – glavno obilježje ove metode jeste aktivno uključivanje
istraživača u društvenu grupu i njenu problemsku situaciju koja je objekat istraživanja. Odvija se u stvarnom životu, tj. u prirodnim uvjetima (Halmi, 2005: 328). Također
promatranjem smo dobili uvid u njegovu interakciju sa vršnjacima, odgajateljima, formulacije rečenica koje koristi, te načine na koji rješava prepreke. Metoda promatranja
u ulozi sudionika-promatrača. Odgajateljima i roditeljima je bila poznata uloga istraživača, sa naglaskom na preuzimanje uloge sudionika u odgojnom procesu. U takvoj
relaciji istraživanje je imalo formu deskriptivne studije slučaja, s ciljem da se ti rezultati
istraživanja praktično okrenu poboljšanju odgojno-obrazovne prakse (iznutra).
Metoda teorijske analize – metoda istraživanja medijskog materijala, različitih
dokumenata, slovnih, zvučnih ili slikovnih zapisa i drugih oblika usmenog ili pismenog opštenja među ljudima.
U okviru identifikacijskog modela Ivana Korena krije se metoda procjene. Smatra se da je osnovna karakteristika svih metoda procjenjivanja da se pomoću njih
izravno utvrđuju određene osobine i da je pritom instrument tog određivanja čovjek
(Koren, 1989: 23).
Prema ovom određenju procjene podliježu subjektivnim greškama koje se mogu
prevazići jasnim definisanjem osobina. Metoda procjene zahtijeva (zbog veće objektivnosti) uključivanje više procjenjivača. Ova metoda je primijenjena sa roditeljima i
odgajateljima kako bi se stekao uvid u razvoj sposobnosti nadarenog djeteta.
Od Tehnika u ovom istraživanju je korišteno sledeće: polustruktuiran intervju sa
pitanjima otvorenog tipa, sudjelujuće promatranje, dokumentacije i evidencije, te
analiza stručne literature.
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Od Instrumenata korišteni su: protokol/podsjetnik intervjua sa pitanjima otvorenog tipa i protokol promatranja – koji je sadržavao 18 karakteristika i pojavnih oblika
darovitosti. Tu su bilježene sve ključne, reprezentativne tačke definirane kao neki od
indikatora za identifikaciju darovitosti dječaka V. Z.
Istraživački instrumenti prema identifikacijskom modelu Korena u ovom istraživanju
su bili:
Skale procjene za: Roditelje – upitnik za roditelje – PRONAD – R, uz napomenu da
će upitnik biti revidiran, prilagođen predškolskoj dobi. Odgajatelje – Ljestvice procjene - PROFNAD, uz napomenu da će ljestvica biti revidirana.
Skala procjene za nastavnike sastavljena je da pomogne u određivanju komponentne strukture (profila) darovitosti djeteta. Pomoću ovog instrumenta ćemo utvrditi područja/kategorije darovitosti i analizirati profil darovitog djeteta.
Skala procjene za roditelje je sastavljena od dvadeset i jednog ajtema sa tri moguća odgovora: DA, NE, NISAM SIGURAN. Istraživačka svrha ovog instrumenta je bolje upoznavanje roditelja sa razvojnim osobinama njihovog djeteta. Neka pitanja se
odnose na rani dječiji razvoj i predškolsko doba, kao i na ponašanje u bližoj prošlosti
i sadašnjosti.
3.1. Studija slučaja potencijalno darovitog dječaka V. Z.
U istraživanjima odnosa sposobnosti, veličine obitelji i reda rađanja, utvrđeno je
da prvorođena djeca imaju bolje rezultate na testovima inteligencije i postignuća. I u
našem slučaju istraživani je četverogodišnji dječak V. Z., prvorođeno dijete u obitelji
sa dvoje djece, djevojčicom i dječakom. Živi sa oba roditelja koji su visoko obrazovani i zaposleni. Pohađa predškolsku ustanovu od svoje prve godine rođenja. Trenira
tekvando, pohađa i muzičku školu gdje svira triangl i ksilofon.
Znaci djetetova ubrzana razvoja zapažaju se vrlo rano. U predškolskom razdoblju
moguće je prepoznati, identificirati te na različite načine poticati djetetove visoke
kognitivne potencijale. Već smo ranije istakli roditelje kao najvažnije faktore u identifikaciji darovitog djeteta. Roditelji su prvi koji uočavaju da je njihovo dijete drugačije, a to je uočila i mama dječaka V. Z. Ističe da je kao beba bio upadljivo živahan i
tjelesno se brže razvijao, vrlo rano je progovorio i uspostavio kontakt sa okolinom,
sposoban da se orijentira u prostoru. Također majka navodi da je rano osposobljen
da se samostalno brine o sebi, da se umiva, obuva, oblači, hrani.
Kako sama navodi, počeci i prihvaćanje da je baš ona majka darovitog djeteta
nisu bili nimalo lagani. Nije željela da joj dijete bude etiketirano od strane stručnjaka
i bila je pomalo skeptična prema ideji posebnog tretmana za njeno dijete.
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"Prve godine života s mojim darovitim djetetom bilo je iskustvo kao nijedno drugo - intenzivan, brz i stalno aktivan, moj dječak je iz mene crpio svu snagu
već rano ujutro. Budio se noću, da bi radio ono što nije smio danju. A mi smo bili
očajni, nenaspavani. Moje bi dijete satima predano vježbalo, padalo, plakalo", priča majka o dogodovštinama svog dječaka dok je još bio beba.
„Potvrđeno je da je darovit, naučili smo njegove snage, i ono malo slabosti,
proučili literaturu, i postalo je lakše, jer smo sebi priznali da je on dijete s posebnim potrebama. Naša čupavost, umor, odbijanje izlazaka s prijateljima konačno je
dobila službeno ime. Roditelji darovitog djeteta“, kaže mama V. Z.
Ta spoznaja natjerala ju je da se educira, te se potrudila svome djetetu pružiti sve
što mu je potrebno da se u potpunosti ispuni i razvija u skladu sa svojim posebnim
potrebama. To ukazuje da dječak odrasta u stimulativnom okruženju. Rado je čitala i
danas čita knjige namijenjene djeci starije dobi, pri čemu smatra da je to doprinijelo
da njen dječak danas na postavljena pitanja i probleme uvijek donosi ispravne odluke, daje originalne prijedloge u kojima do izražaja dolazi njegova mašta. Ponekad je
padala s nogu od umora ili očaja, ali nije odustala od toga da shvati svoje dijete, da
shvati njegov unutarnji život, njegove emocije i potrebe.
„Nisam željela da mi se dijete etiketira.“
Daroviti dječak V. Z. pun je energije. Njegovu aktivnost možemo predstaviti trajanjem „dok ne padne s nogu“, treba stalnu stimulaciju, puno se kreće, osim kada
se koncentrira na ono što ga zanima, a to su konstruktivne igre i slagalice. U svemu
što radi ispoljava svoju sklonost perfekcionizmu, postavlja visoke ciljeve, pa ako sve
nije savršeno ili onako kako je zamislio, biva često pod stresom, frustriran i pokazuje
nezadovoljstvo.
Neka istraživanja su pokazala da daroviti učenici u puno manjoj mjeri od prosječno uspješnih vršnjaka uspjeh i neuspjeh pripisuju vanjskim činiteljima. Skloniji su
odgovornost za „neuspjeh” svaljivati na sebe i gurati se preko granica izdržljivosti.
U nastavku slijedi primjer kada V. Z. krivnju što do kraja ne može složiti slagalicu
prebacuje na sebe.
JA: Nema veze V. Z., što nisi do kraja spojio slagalicu, sigurno su nam se
negdje izgubile par slagalica.
V. Z.: Ne, teto. Sigurno ih ja nisam mogao naći.
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Koncentriranost i strast mu omogućuju da ignorira bilo kakvo ometanje dok se
bavi aktivnošću koja je privukla njegovu pažnju. Voli rastavljati i sastavljati stvari,
vrlo je uporan, i lahko se koncentrira na dvije ili više stvari istovremeno. Izrazito je
dobar u logičnom razmišljanju. Uživa u brojanju i mjerenju, voli puzzle, slagalice, ima
snažne i uvjerljive argumente za sve, razumije uzrok i posljedicu, želi znati razloge
postavljenih pravila (vidjeti prilog 5). Teško prekida započetu aktivnost i pokazuje
otpor i nelagodu kada se aktivnost mora prekinuti npr. zbog ručka. Vođa je u raznim
aktivnostima. Osjećaj za humor očituje se u njegovoj stalnoj potrebi za smišljanjem
šala i zagonetki.
Odlikuje ga stalna potraga za izazovima i zadacima, ponekad je dosadan i nametljiv u želji za raznim, pa i minimalnim postignućima. Ponekad je hiperaktivan,
posebno ako se dosađuje na satu, zbog izuzetne sposobnosti da brzo i lahko pamti
priče, pjesme, događaje.
Srijedom u vrtiću se realizira literarna sekcija, dan kada učimo pjesmice.
To je dio usmjerene aktivnosti i traje sat vremena. Uz višestruki broj ponavljanja
stihova i stofa, te demonstriranje nekih pojava koje se pominju u pjesmi, bivala
sam u situaciji da svake dvije minute opominjem V. Z. da me prati, da fino sjedi za
stolom, da ne leži na stolu, da ne izvodi neke poteze rukama po stolu, da ponavlja
za drugom djecom, da ne „zuji okolo“. Ali na kraju kada bih svakog od djece preslušavala pjesmicu, V. Z. je bio taj koji bi se prvi javio, i znao kompletnu pjesmicu
bez ikakve moje dodatne pomoći i intervencije.
Svako jutro dolaskom u vrtić, nakon pranja ruku uzimaju se vlastite pape.
Svake su potpisane sa imenom djeteta, ali se ponekad desi zamjena, jer ima više
pari istih papica. Upravo su jedne od tih istih parova papa i od V. Z., ali pošto četverogodišnjak zna sva slova, pročita svoje ime i nijednom se u toku mog radnog
iskustva u tom vrtiću nije desila zamjena njegovih papa.
“Smeđi pas je u dvorištu i miriše travu.”
To pokazuje njegovu naprednu intelektualnu sposobnost koja se očituje u lahkoći razumijevanja novih ideja, lahkoći pamćenja. Također i njegovo verbalno umijeće
je uočljivo kroz bogat i napredan vokabular, korištenje složenih rečeničnih struktura,
izmišljanju i razrađivanju priče u detalje, lahkom pamćenju pjesme i priče, mogućnosti da zna čitati i izrazitom uživanju u igrama.
Kao indikator naprednog vokabulara ističe se izjava darovitog V. Z. dok smo u
dvorištu vrtića imali ekološku sekciju, prikupljanje lišća za jesenju radionicu:
njegovi vršnjaci ili su pokazivali prstom na psa, ili su govorili tu je pas.
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Znatiželja je, uz verbalno umijeće, najupečatljivija osobina darovite djece. Njegova je znatiželja nezasitna, jer želi znati sve o svemu. I dok djeca rano u vrtić dolaze
onako pospana, plačljiva, V. Z. svako jutro dolazi sa nizom pitanja, sa širokim rasponom interesa za sticanje znanja, najčešće fokus njegovog interesa su planete, na
koja nekada ne znaš kako da odgovoriš djetetu. Nekad se odgajatelj nađe u situaciji
kako da mu odgovori, a da to dijete razumije, zaboravljajući da će on razumijeti i
jezikom odraslih. Ne prestaje postavljati pitanja, ima širok raspon interesa, želi znati
o apstraktnim pojmovima kao što su pravda, vrijeme, ljubav.
Iz intervjua sa roditeljem saznajemo: V. Z. (3,5 godine), kupa se u moru i kaže:
„Kako nas more miluje?“
V. Z.: Teto, šta je to džentlmen?
V. Z.: Teto, šta se dogodi kad čovjek umre?
Sa četverogodišnjim dječakom V. Z. može se razgovarati i sporazumijeti na engleskom jeziku. Jako voli gledati dokumentarce i čita/pregleda enciklopedije. Zdravo je dijete i voli puno pričati, o svemu ispituje. Često sakuplja raznovrsne stvari, kao
što su npr. markice i razglednice.
Druga djeca mogu darovite smatrati mudrijašima, napornima, hvalisavcima, previše dominantnima, nepristojnima. Ponekad će daroviti biti odbačeni jednostavno
zato jer se „ne znaju igrati”, jer ne „shvaćaju fore” ili zato jer su „bezveznjaci i štreberi”. S druge strane, i daroviti ponekad odbijaju manje sposobne vršnjake, naporno
im je raditi u timskom radu s onima koji rade sporo, loše ili išta manje od savršenog.
Ponekad ih vrijeđa i frustrira što drugi ne priznaju orginalnost ili genijalnost njihovih
ideja i znaju biti netolerantni prema glupostima i neozbiljnostima vršnjaka. Ovo se
odražava i kod V. Z. u toku slobodnih aktivnosti, gdje uglavnom bira kockice i uživa
u konstruktivnim igrama, kada pokazuje ljutnju, bezvoljnost i nemir ukoliko drugovi
sa kojima se igra ne surađuju sa njim u izgradnji broda.
Jedan od primjera izražavanja njegove frustriranosti i težnje ka perfekcionizmu je izgradnja zajedničkog broda sa drugarom. To je bio drug kojem je bilo
beznačajno koju boju kockice treba uzeti prilikom gradnje, dok V. Z. je bilo jako
bitno da to bude crvena kockica i nijedna druga. U daljnjem razgovoru sa njim
zašto mora biti crvena kockica, kao odgovor sam dobila da je takav brod bio kada
je prošlo ljeto išao na more.
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Kao i svako drugo dijete i daroviti mališani naročito su osjetljivi i na najmanje
uvrede, te šale lako primaju k srcu. Neprihvaćanje i zadirkivanje od strane vršnjaka uzrokuju emocionalne teškoće darovitih koje se mogu očitovati kao potištenost,
osjećaj nevoljenosti, delikvencija, nediscipliniranost, burne emocionalne reakcije,
osamljenost, nedostatak prijatelja. To pokazuje i reakcija V. Z. kada sljedeće jutro
dolazi u vrtić i na ulazu govori dječaku sa kojim je imao konflikt oko crvene kockice:
„Nisi mi više drug.“

4. Analiza i interpretacija rezultata
U nastavku sumirane su sve informacije dobivene istraživanjem, te dat sažet prikaz profila darovitog djeteta. U cilju identificiranja darovitog djeteta doprinijeli su
nam sljedeći akteri:





Roditelj
Odgajatelj odgojne skupine
Vršnjaci
Istraživač (u funkciji pedagoga)

PROCES
IDENTIFIKACIJE

Slika 1. Akteri u modelu identifikacije darovitog djeteta
Podaci dobiveni proučavanjem životopisa istaknutih, produktivno darovitih pojedinaca pokazuju da su oni češće dolazili iz obitelji s manjim brojem djece i bili prvorođenčad. Iako moramo biti oprezni pri donošenju generalizacija, ovu činjenicu
potvrđuje i naša studija slučaja.
Roditelji vole pričati o svojoj djeci. Posebno vole isticati čime ih je dijete oduševilo,
nasmijalo ili razveselilo. Vole pričati o zanimljivim pitanjima koja djeca znaju postaviti.
Najviše se prepričavaju trenuci u kojima niste znali kako uopće odgovoriti na tako
pametno i komplicirano pitanje vašeg mališana. Oduševljavaju vas njihova razmišljanja i zaključci i pri tome ne skrivate koliko se ponosite genijalnošću svog potomka.
Roditelji prvi primjećuju darovitost svog djeteta i upravo su oni najvažniji i najtačniji
u identificiranju potencijalno darovite djece. Rezultati istraživanja nam ukazuju da
takvo, slično iskustvo je imala i majka dječaka V. Z. koje je podijelila sa nama.
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Činjenica je da se darovita djeca nešto češće javljaju u obiteljima višeg socijanog
i obrazovnog statusa. U obitelji dječaka V. Z. oba roditelja su obrazovani i materijalno zbrinuti, što možemo povezati sa većom brigom i poticanjem dječakove nadarenosti, u smislu angažovanja u raznim poljima (sportskim, muzičkim), čitanjem
literature, enciklopedija, vlastitoj educiranosti o podsticanju u poljima darovitosti.
Ipak, povoljan utjecaj bogate i obrazovane obitelji na poticanje razvoja darovitosti
ne treba preuveličavati, jer postoje pojedinci koji su izrazili veliku darovitost unatoč
tome što su rasli u vrlo nepovoljnim obiteljskim prilikama.
Na osnovu dobivenih rezultata došli smo do zaključka da se dominantna područja darovitosti dječaka V. Z. nalaze u okviru općih-intelektalnih, vizuelno-spacijalnih sposobnosti. Od specifičnih obrazovnih postupaka, koje možemo sintetizirati na
osnovu rezultata istraživanja, kao najuspješnije navodi se čitanje (posebno zajedničko čitanje i traženje informacija iz različitih izvora, tj. npr. od roditelja i djece), razgovor (posebno odgovaranje na djetetova pitanja i uključivanje djeteta u konverzaciju
odraslih) i zajedničke aktivnosti posebno zajednički izlasci na različita mjesta uz komentare viđenog i doživljenog (Čudina-Obradović, 1991: 79).
Iz protokola promatranja možemo izdvojiti sljedeće osobine: izuzetne sposobnosti zaključivanja, brzo mišljenje i zapažanje, postavljanje pitanja i davanje originalnih
prijedloga, izuzetno govorno izražavanje i čitalačke vještine, sklonost perfekcionizmu, duga usmjerenost na zadatke. Prema procjeni odgajateljice ima dominantne
potencijale u područjima intelektualnih, stvaralačkih, psihomotornih sposobnosti.

Zaključak
Identifikacija darovite djece kao proces, zapravo znači veliki izazov. Kada je riječ o
identifikaciji u našoj državi možemo kazati da nažalost još uvijek ne postoji planiran
koncept identifikacije i izdvajanja darovitih niti pružanje posebnog tretmana. Država nema strategiju kad je ovaj problem u pitanju, nego je sve prepušteno slučaju. Na
temelju analize i interpretacije podataka, primjenom modela identifikacije darovite
djece, dolazimo do zaključnih razmatranja o cjelokupnom istraživačkom procesu.
Pitanje identifikacije je vrlo kompleksno, zato treba uzeti u obzir sve dimenzije
darovitosti, kao i karakteristike darovite djece. Istraživanje na ovu temu je rasvijetlilo mogućnosti primjene modela identifikacije darovitog djeteta, četverogodišnjeg
dječaka koji pohađa predškolsku ustanovu u Sarajevu. Metodički pristup identifikaciji darovitih učenika koji je predložio Koren daje sistematičan uvid u područje darovitosti kao i šanse za identifikaciju većeg broja darovitih učenika. Njegov pristup, koji
smo prije upotrebe revidirali, prilagođavajući neke od stavki, čestica djeci predškolske dobi, nam je omogućio lakšu dostupnost i veću mogućnost dobijanja podataka.

95

Procjenjivanje sposobnosti dječaka je dobilo na značaju učešćem više faktora.
Timski rad je neophodan, posebno kada je riječ o populaciji darovite djece. Procjene
odgajateljice, roditelja, vršnjaka i samog istraživača, kao dopunska snaga, rezultiralo
je uvidom u dominantno područje darovitosti.
Primjenom modela identifikacije nastojali smo steći uvid u područje darovitosti
djeteta koji je poslužio kao orijentacijski okvir za sami pristup takvoj djeci. Na temelju zaključaka, diskusije sa odgajateljicom i roditeljem načinjena je sinteza, profil
darovitog djeteta sa njegovim karakteristikama i sposobnostima unutar određenog
područja darovitosti.
Identifikacijom darovitog djeteta smo stvorili jasne pretpostavke za poboljšanje
akcije, u smislu individualiziranog pristupa. Kako bi se pružila primjerena podrška
djeci s visokim sposobnostima u vrtiću, potrebno je razviti sustav identifikacije.
Da bi se to postiglo u praksi potrebno je razviti jasne strategije za prepoznavanje
i rad sa darovitom djecom. Neke od njih bi trebale sadržavati:
 Obrazovanje učitelja i odgajatelja kroz poseban kolegij o poučavanju darovitih, kako bi ih znali prepoznati i voditi do potpunog razvoja njihovih potencijala.
 Potrebno je razviti sistem identifikacije. Općenito govoreći, u vrtićima, a naročito u školama, ta podrška nije poprimila osobine sistema, nego je više rezultat
individualnih i grupnih nastojanja. Time bi se subjektivne procjene i moguće greške
svele na minimum.
 Potrebna je široka društvena podrška.
 Organizovanje obaveznih vidova stručnog i profesionalnog usavršavanja
odgajatelja i nastavnika u vezi sa darovitom decom, a u okviru vrtića i škola.
 Ugrađivanje više usmjerenih aktivnosti u okviru posebnih planova i programa koji će podsticati dodatne sposobnosti kod djece u okviru nastavnog časa.
 Svakodnevno praćenje i bilježenje postignuća darovite djece.
 Razvijanje mreže saradnje između predškolske ustanove i škole po pitanju
darovite djece zbog kontinuiteta posebnog programa podsticanja i podrške.
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A tanulmány célja, hogy bemutassa, milyen mértékben akadályozzák az országhatár, a földrajzi távolság és az utazás költségei a Szerbiában (Vajdaságban), illetve
a Magyarországon élő vajdasági magyarokat a két ország közötti közlekedésben.
A cikk másik fontos kérdése, hogy milyen módon befolyásolja az egyetemi képzés
helyszíne (országa) azt, hogy a későbbiekben hol, melyik országban (Szerbiában
vagy Magyarországon) telepedtek le tartósan a célcsoport tagjai. Az elemzéshez
használt adatok egy nagyobb terjedelmű, a vajdasági magyarok kapcsolati hálóit
vizsgáló kutatás adatbázisának a részét képezik. Az eredmények arról tanúskodnak,
hogy a határ akadályként történő megélése annak függvényében változik, hogy milyen gyakoriak a határátlépések, illetve, hogy az egyetemi képzés országa nagyon
erős hatást gyakorol arra, hogy a tanulmányok befejezése után hol fognak letelepedni a célcsoport tagjai.
Kulcsszavak: határok, oktatás, elvándorlás, letelepedés, kapcsolattartás

Cilj ovog rada je da prikaže kako i u kojoj meri državne granice, geografska udaljenost i putni troškovi ometaju vojvođanske Mađare koji žive u Srbiji (u Vojvodini) i u
Mađarskoj, u putovanju između spomenutih zemalja. Drugo ključno pitanje članka
jeste pitanje na koji način mesto (zemlja) studija utiče na mesto (zemlju) gde će
kasnije živeti (Srbija ili Mađarska) pripadnici ciljne grupe. Korišćeni podaci potiču iz
baze podataka jednog obimnog istraživačkog rada koji se bavi sa društvenim mrežama vojvođanskih Mađara. Rezultati pokazuju da učestalost putovanja iz jedne zemlje u drugu utiču na subjektivni doživljaj državne granice kao prepreke. Izvršene
analize takođe dokazuju da postoji snažna korelacija između mesta (države) studija
i mesta (države) gde će pripadnici ciljne grupe živeti posle završetka studija.
Ključne reči: granice, studije, emigracija, naseljavanje, kontakt

The aim of the study is to point out the obstructive effects of the borders, geographical distance and traveling expenses to the traveling from Serbia to Hungary,
or from Hungary to Serbia among the groups of Hungarians from Vojvodina living
in Serbia (Vojvodina) and in Hungary. Another important question of the paper: Is
there a correlation between the place (country) of study and the place (countrySerbia or Hungary) where the members of the target group settled down after finishing their studies. All the used data belong to a database of a complex research
investigating the social networks (network studies) of the Hungarians from Vojvodina. The results clearly showed that the subjective experience of the borders as
a barrier depends on the frequency of traveling and there is a strong correlation
between the place (country) of study and the place (country) where the members
of the target group settled down after finishing their studies.
Key words: borders, studies, emigration, settling down, contacts
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BEVEZETÉS
A tanulmány célja, hogy ismertesse, egyes tényezők, milyen mértékű nehézséget, illetve könnyítést jelentenek a Vajdaságban/Szerbiában, illetve Magyarországon élő vajdasági magyarok számára a két ország közötti utazás szempontjából.
Mivel a vonatkozó kutatás célcsoportja két alcsoportra oszlik (a szülőföldjükön és
az anyaországban élő vajdasági magyarokra), elkerülhetetlen az elvándorlás és a
tartós(abb) letelepedést befolyásoló tényezők kérdéskörének érintése is. Jelen tanulmány az említett mobilitási faktorok közül a tanulmányok, elsősorban az egyetemi tanulmányok helyszínének (országának) tartós(abb) letelepedést befolyásoló
hatását vizsgálja.
A vajdasági magyarság kicsi, de annál mobilisabb közösség, amelynek elszármazott tagjai többnyire igyekeznek tartani a kapcsolatot a Szerbia északi tartományá-
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ban maradt barátaikkal és rokonaikkal. Az intenzív népmozgások dacára a vajdasági
magyarság természetes szaporulata egészen 1969-ig pozitív volt (Szabó, 2011). A
gazdasági-munkavállalási jelleggel zajló emigráció a múlt század hatvanas éveiben
kezdődött meg az egykori Jugoszláviában, és a folyamatban erősen érintett volt a
vajdasági magyarság is. A kilencvenes években a délszláv államalakulat széthullásához vezető háborúk folyamán még intenzívebbé és tömegesebbé vált a magyarok
kivándorlása (Gábrity Molnár, d.n.). A Vajdaságból elszármazott magyarok egy jelentős hányada az anyaországban talált új otthont magának, arról azonban kevés, tudományos módszerekkel is mért adatunk van, hogy a határ milyen szerepet játszik az
életükben, illetve a szülőfölddel vagy a Magyarországgal (a Vajdaságban élők esetében) történő kapcsolattartásban. A XX. század történelmi viharainak következtében
Magyarország határain túl, jellemzően a határmenti régiókban is jelentős számban
élnek magyarok, ezért az ország északi és keleti határain átívelő kapcsolatok intenzitása sejteti azt, hogy a déli szakaszon is erősek a lakosok által kiépített, határokon
átívelő kapcsolati hálók. Csizmadia Zoltán kutatásából, amelyben a magyar-szlovák határmenti régiók határokon átnyúló társadalmi kapcsolatait vizsgálta, kiderül,
hogy a magyar oldalon élők negyedének, a szlovák oldalon pedig a megkérdezettek
több mint felének vannak az országhatárokon átívelő kapcsolatai (Csizmadia, 2008).
A már európai uniós tagállamokban élő magyar kisebbségeknek és az anyaország
lakosainak egyszerűbb feladat a határokon átívelő kapcsolatok ápolása, mint az
EU-n és a schengeni térségen kívül elhelyezkedő Szerbia és azon belül Vajdaság polgárainak számára. Ennek ellenére tapasztalhatjuk, hogy itt is erős az összefonódás.
Sokan akár napi rendszereséggel is ingáznak a két ország között, jellemzően munkavégzés (esetleg tanulmányok folytatásának) céljából. A szintén nem európai uniós
tagállam, Ukrajna kifelé áramló magyar lakosainak körében is Magyarország jelenti
az elsődleges célországot (Koltai és Sik, 2015).
A vajdasági magyarok körében már az ezredforduló előtt is gyakori volt, hogy
tanulmányi céllal telepedtek át (ideiglenesen vagy a tanulmányok befejezését követően véglegesen) az anyaországba, a kétezres évektől viszont egyre erősebb a
tendencia, amely mára tömegessé vált. Ez leginkább a tömbben élő fiatalokra jellemző, de a szórványban sem elhanyagolható a számuk. Azok, akik a továbbtanulás
miatt választják az anyaországot, úgy érzik, hogy Magyarországon jobb minőségű
képzést kapnak, és több lehetőség közül választhatnak, mint Szerbiában. Tisztában
vannak vele, hogy az ilyen céllal történő országváltás akár végleges is lehet, annak
ellenére, hogy sokan közülük szívesen térnének vissza a szülőföldjükre a későbbiekben (Palusek, 2015a). Az anyaországi egyetemeken tanuló vajdasági magyar fiatalok körében kiemelt népszerűségnek örvend Szeged (az anyaországban tanuló
vajdasági magyar egyetemisták 52 százaléka), de Budapest is erős vonzerővel bír
(22 %), a 2010-es években pedig Pécs is egyre gyakoribb célállomássá vált (5 %)
(Takács, 2013).
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A következőben ismertetem, hogy a kapcsolattartásban milyen mértékű akadályt jelent az országhatár (egyéb, az utazáshoz kapcsolódó nehézségekkel együtt),
és ezt hogyan befolyásolhatják más, elsősorban a határátlépés gyakoriságára vonatkozó tényezők. A tanulmányban felsorolt adatok arra is rámutatnak majd, hogy
milyen hatása van az oktatásnak, illetve az oktatás helyszínének (országának) arra,
hogy a későbbiekben hol telepedtek le tartósan a vizsgált célcsoport tagjai.

MÓDSZERTANI LEÍRÁS
A tanulmányban feldolgozott adatok egy átfogóbb, a vajdasági magyarok kapcsolati hálóinak térbeli mobilitásuk függvényében történő alakulását, országhatárokhoz
történő viszonyulását vizsgáló kutatómunka adatbázisának a részét képezik. A kutatás célcsoportját Vajdaságban/Szerbiában, illetve Magyarországon élő, felsőfokú végzettséggel rendelkező 23-46 éves vajdasági magyarok jelentették. Mivel a teljes populációról nem állnak rendelkezésre aktuális, mély bontásban is elérhető adatok (pl.
Magyarországon élő diplomás vajdasági magyarok száma, Vajdaságban, szórványban
élő, diplomás magyarok pontos száma stb.), a reprezentativitást a mintavételi eljárásnak kellett biztosítania. Ezt a hólabda módszer egy a hálózatkutatásban jól alkalmazható, továbbgondolt változata, a válaszadó-vezérelt mintavétel (respondent driven
sampling) oldotta meg. Az eljárás lényege röviden úgy foglalható össze, hogy a kutató
a saját hálójában keres a kutatás célcsoportjába tartozó potenciális adatközlőket, akiket megkér arra, hogy javasoljanak további olyan személyeket, akik a célcsoportba tartoznak. Tőlük szintén azt kérik, hogy javasoljanak további adatközlőket és így tovább
(esetemben küldjék tovább a kérdőívet a célcsoportba tartozó ismerőseiknek kitöltésre, és kérjék meg őket, hogy ugyanígy járjanak el). Az ily módon létrejövő láncolatok
hamar függetlenednek a kiinduló hálótól, és ezzel biztosítják a véletlenszerű mintavétel esetében megvalósulóhoz hasonló reprezentativitást (Simon, 2012). Egy olyan kis
közösség esetében, mint a vajdasági magyarság, ez a mintavételi módszer különösen
eredményesnek bizonyult. Az adatgyűjtéshez egy komplex, több száz kérdésből álló
kérdőívet használtam, amelyet összesen 420-an töltöttek ki, az így kapott reprezentatív minta pedig utólagos súlyozással is apróbb korrekcióra, pontosításra került.

HIPOTÉZISEK
A tanulmány a következő állításokra és feltételezésekre keresi a választ:
H1: A határhoz közel élők számára nagyobb akadályt jelent a határ, mint a távolabb élőknek.
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H2: Minél gyakrabban lépi át valaki (a szerb-magyar, illetve a magyar-szerb) országhatárt, annál nagyobb nehézségként és akadályként éli azt meg a túlsó oldalán
élőkkel történő kapcsolattartásban.
H3: A 2011 óta, a határon túli magyarok számára egyszerűsített eljárással megszerezhető magyar állampolgárság bizonyos értelemben „felszámolta” a (magyarszerb) országhatárt (nagyban megkönnyítette az átjárást).
H4: Az, hogy a vajdasági magyarok a szülőföldjükön vagy Magyarországon végzik-e el főiskolai/egyetemi tanulmányaikat, nagyban meghatározza azt is, hogy később melyik országban fognak élni.

A HATÁROK AKADÁLYOZÓ SZEREPE
A válaszadók jelenlegi lakóhelyének a szerb-magyar, illetve magyar-szerb határtól mért távolsága fontos adat, hiszen az elemzések között általában, mint független
változó jelenik meg.
1. táblázat: A válaszadó jelenlegi lakóhelye és a (szerb-magyar/magyarszerb) határ közötti távolság
Távolság

Vajdaságban/Szerbiában él

Magyarországon él

0 – 50 km

64,4 %

31,5 %

51 – 100 km

29,2 %

8,4 %

101 – 200 km

6,2 %

49,6 %

Több, mint 200 km

0,2 %

10,4 %

N = 250
N = 157
A vajdasági/ szerbiai adatközlők válaszainak eloszlása jól tükrözi a tömbben és
szórványban élők arányát is, hiszen kétharmaduk jelenlegi lakóhelye az országhatártól számított 50 kilométeres körzeten belül van (ehhez hasonlóan a vajdasági magyarok közel kétharmada tömbben él, amely területek a tartomány északi, a magyar
határhoz legközelebb eső részein helyezkednek el, míg a szórványban élők harmada
jellemzően a magyar határtól távolabb a tartomány belsőbb és délebbre eső részein lakik). A fennmaradó egyharmad pedig ezen a körön kívül, leginkább a határtól
51–100 kilométerre eső területeken, de egy kisebb részük még ennél is távolabb él
(Republički zavod za statistiku, 2011).

102

Ezzel szemben azok a kitöltők között, akik az anyaországban élnek életvitelszerűen, a relatív többség (közel a válaszadók fele) lakóhelye 101–200 kilométer közötti
távolságra található a határtól, ami jól mutatja a magyar fővárosnak és környékének
az áttelepült vajdasági magyarokra (is) gyakorolt vonzerejét. Csaknem egyharmaduk lakóhelye található a határtól számított 50 kilométeres távolságon belül, amiből
kiolvasható, hogy a főváros mellett Szeged és környéke is igen népszerű az anyaországban letelepedett vajdaságiak körében. Az áttelepülők nagyjából tizedének
lakóhelye 200 kilométernél is távolabb található a határtól, legkevesebben pedig
azok vannak, akik a határtól 51–100 kilométerre élnek.
A határátlépések gyakoriságában is más-más mintázatok rajzolódnak ki a Vajdaságban és a Magyarországon élők között.
2. táblázat: Határátlépések gyakorisága

Gyakoriság

Milyen gyakran jár át
Magyarországra? (Csak
a Vajdaságban/Szerbiában élők)

Milyen gyakran jár át
Szerbiába? (Csak a Magyarországon élők)

Legalább heti egyszer

7,8 %

9,1 %

Havi 1-2 alkalommal

36,6 %

62,3 %

Néhány havonta-félévente

42,3 %

28,6 %

Évente

7,4 %

-

Ritkábban, mint évi egy
alkalommal

5,8 %

-

N = 243
N = 156
A jelenleg is szülőföldjükön élők több, mint 40 százaléka viszonylag ritkán, néhány havonta-fél évente jár át az anyaországba, utánuk pedig a válaszadók valamivel több, mint egyharmada következik, akik már jóval gyakrabban, havi 1-2 alkalommal fordulnak meg Magyarországon. Az anyaországot nagyon gyakran, hetente
egyszer és nagyon ritkán, évi egyszer meglátogatók aránya nagyjából azonos szinten, 7-8 százalék között alakul, míg az évi egy alkalomnál is ritkábban átjárók vannak
a legkevesebben, 6 százalék alatti gyakorisággal.
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A Magyarországra áttelepültek erős szálakkal kötődnek a szülőföldjükhöz, hiszen
csaknem háromnegyedük legalább havi egy alkalommal hazalátogat. Majdnem eléri a kétharmadot azoknak az aránya, akik havonta 1-2 alkalommal utaznak Vajdaságba, de a legalább heti egyszer hazalátogatók is majdnem a válaszadók 10 százalékát teszik ki. A Vajdaságba legritkábban, visszatérők is néhány havonta-fél évente
útra kelnek. Ők a megkérdezettek kicsivel kevesebb, mint 30 százalékát jelentik. Az
anyaországban élők közül senki sem adott olyan választ, amelynek értelmében csak
évente vagy annál is ritkábban keresnék fel újra és újra Szerbia északi tartományát.
Amennyiben összefüggéseket kívánunk vizsgálni, leglogikusabb első lépés a
válaszadó lakóhelyének az országhatártól mért távolsága és a határátlépések gyakorisága közötti korrelációk felderítése. Adja magát a feltevés, hogy minél közelebb
él az adott személy a határhoz, annál gyakrabban is tesz látogatást a szomszédos
országban. A Vajdaságban élők esetében az alábbiakban bemutatott adatok, egyértelműen igazolják is ezt a feltételezést.
3. táblázat: A jelenlegi lakóhely (szerb-magyar) határtól számított távolsága és a Magyarországra történő utazások gyakorisága közötti összefüggések
(csak a Vajdaságban/Szerbiában élők)
*A táblázatban a sorokban található oszlopszázalékok szerepelnek
0 – 50 km

51 – 100 km

Több, mint
100 km

Összesen

Legalább heti
egyszer

11,0 %

1,4 %

0,0 %

7,4%

Havi 1 – 2
alkalommal

45,5 %

20,5 %

23,5 %

36,5 %

Néhány havonta vagy
ritkábban

43,5 %

78,1 %

76,5 %

56,1 %

Összesen

100 %

100 %

100 %

100 %

Perason Chi-square = 28,775 / Sig. = 0,000 / Cramer’s V = 0,243
N = 244
Figyelmeztetés: 1 cellában a várható elemszám kisebb, mint 5
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A khí-négyzet próba azt mutatja, hogy van összefüggés a független (távolság)
és függő (határátlépés gyakorisága) változóink között, ami a Cramer’s V 0,243-as értékével közepes erősségűnek számít. A határtól 0–50 kilométeres távolságra élők 11
százaléka legalább heti egyszer átjár Magyarországra, míg az attól 51–100 kilométerre lakóknak már csak 1,4 százaléka állítja ugyanezt, azok körében pedig, akik a
határtól 100 kilométernél is távolabb élnek, nincs is olyan, aki ilyen gyakran utazna
az anyaországba. Szintén a 0–50 kilométeres sáv lakói között vannak a legtöbben
azok, akik havi 1-2 alkalommal lépik át a határt, az 51–100, illetve a több, mint 100 kilométerre élők körében tapasztaltak körében nincs jelentős eltérés (20,5, illetve 23,5
százalék), de mindkettő jóval elmarad az első csoport gyakoriságától. Ennek megfelelően a határhoz legközelebb élőknek kevesebb, mint fele (43,5 százalék) utazik
Magyarországra néhány havonta vagy ritkábban, de az 51–100 vagy több, mint 100
kilométerre élőknek több, mint háromnegyedére (78,1, illetve 76,5 százalék) jellemző az, hogy ilyen ritkán kel csak útra.
A lakóhely és a határ közötti távolság és a határátlépések gyakorisága közötti ös�szefüggés az elemzéshez használt másik alminta, az anyaországban élők esetében
is fennáll.
4. táblázat: A jelenlegi lakóhely (magyar-szerb) határtól számított távolsága és a Vajdaságba/Szerbiába történő utazások gyakorisága közötti összefüggések (csak a Magyarországon élők)
0 – 50 km

51 – 100 km

Több, mint
100 km

Összesen

Legalább heti
egyszer

16,0 %

28,6 %

3,1 %

9,4 %

Havi 1-2 alkalommal

60,0 %

50,0 %

65,6 %

62,5 %

105

Néhány havonta vagy
ritkábban

24,0 %

21,4 %

31,2 %

28,1 %

Összesen

100 %

100 %

100 %

100 %

Perason Chi-square = 13,253 / Sig. = 0,010 / Cramer’s V = 0,204
N = 160
Figyelmeztetés: 3 cellában a várható elemszám kisebb, mint 5
A khí-négyzet próba itt is szignifikáns korrelációt mutat, amelynek az erőssége
ebben az esetben is közepes a Cramer’s V 0,204-es értékével. Az eddig felsorolt hasonlóságok ellenére a táblázatban mégis teljes más arányokat tapasztalunk, mint
az előző esetben. A magyar-szerb határtól 0–50 kilométeres távolságon belül (Magyarországon) élők 16 százaléka heti rendszerességgel jár át Szerbiába/Vajdaságba.
Meglepő, hogy az 51–100 kilométeres sávban tartózkodók jelentősen nagyobb hányada, összesen 28,6 százaléka nyilatkozott ugyanígy, míg a határtól 100 kilométernél is távolabb lakók körében hibahatáron belülre (3,1 százalék) esik vissza a hetente
utazók aránya. A határtól számított 50 kilométeres távolságon belül élők abszolút
többsége, egészen pontosan 60 százaléka havi 1-2 alkalommal látogat haza, az
51–100 kilométeres távolságban lakóhellyel rendelkezőknek pedig pontosan a fele
(50 százalék) utazik a szülőföldjére ilyen gyakran. A havonta 1-2 alkalommal hazalátogatók aránya a határtól legtávolabb élők (több, mint 100 km) körében a legmagasabb 65,6 százalékkal. Az országhatártól mért legkisebb távolsági kategóriába
(0–50 km) esők 24 százaléka csak néhány havonta vagy annál is ritkábban lépi át a
magyar-szerb határt, az attól 51–100 kilométerre letelepültek körében pedig valamivel kisebb, 21,4 százalékos ez az arány. A Vajdaságba néhány havonta vagy ritkában
utazók aránya 31,2 százalékkal a határtól legtávolabbi helyeken (több, mint 100 km)
lakók körében a legmagasabb.
Természetesen a határ, valamint az utazás megítélését és megélését nem csak
a lakóhely-határ távolság vagy az átlépések gyakorisága befolyásolja, az azonban
alapvető hipotézis, hogy maga a határ és a határátlépéssel járó utazások (ahogy az
ahhoz kapcsolódó egyéb tényezők is) nagyobb nyűgöt jelentenek azoknak, akiknek
mindez nagyobb gyakorisággal van jelen az életükben (így gyakrabban szembesülnek annak kellemetlenségeivel is), mint azoknak, akik ritkábban utaznak egyik vizs-
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gált országból a másikba. Ilyen, az utazási gyakoriságtól függően változó erősségű
akadályozó tényező lehet maga a határ, a fizikai, illetve földrajzi távolság, valamint
az utazás költsége is.
1. ábra: Milyen mértékben akadályozza az országhatár, a földrajzi távolság
és az utazás költsége azt, hogy a Vajdaságban, illetve a Magyarországon élők
meglátogassák a határ másik oldalán lakó barátaikat és rokonaikat, attól függően,
hogy milyen gyakran járnak át egyik országból a másikba

Határ:
Vajdaságban él		
Magyarországon él
Távolság:
Vajdaságban él		
Magyarországon él
Utazás költsége:
Vajdaságban él		
Magyarországon él

Sig.= 0,000
Sig.= 0,219

Eta squared= 0,100
Eta squared= 0,021

Sig.= 0,000
Sig.= 0,004

Eta squared= 0,086
Eta squared= 0,076

Sig.= 0,000
Sig.= 0,654

Eta squared= 0,082
Eta squared= 0,006

A válaszadók egy ötfokozatú Likert-skálán értékelték, hogy az egyes tényezők
milyen mértékű akadályt jelentenek számukra abban, hogy meglátogathassák a határ másik oldalán élő barátaikat és rokonaikat, amelyen az 1-es érték azt jelentette,
hogy egyáltalán nem jelent akadályt, míg az 5-ös azt jelölte, hogy teljes mértékben
akadályozza az utazást. A Vajdaságban élőknél minden esetben szignifikáns össze-
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függés tapasztalható a határátlépések gyakorisága és az adott akadály súlyosságának megélése között, míg az anyaországba áttelepültek esetében már nem ilyen
egyértelmű a helyzet. A Vajdaságban lakók almintáján elvégzett means elemzésen
jól látható a tendencia, amely azt bizonyítja, hogy magát az országhatárt annál nagyobb erejű akadályként élik, minél gyakrabban lépik át. A hetente utazók értéke
megközelíti a 4-es átlagot, a havi egy-két alkalommal útra kelőknél ez az arány kisebb, bár még így is kicsivel magasabb, mint 3,5, míg a legritkábban utazók számára
a közepesnél is kisebb nehézséget jelent a határ. A F-próba szignifikanciája 0,000,
az eta négyzet értéke pedig 0,100, ami alapján jelentősebb erősségű összefüggésről beszélünk, hiszen a határátlépés gyakoriságát mérő változó a határ akadályként
történő megélését mutató adtasor heterogenitásának 10 százalékát magyarázza.
Ezzel szemben a Magyarországon élők körében nincs szignifikáns összefüggés a két
változó között, azt azonban láthatjuk, hogy esetükben általában is (az átkelések gyakoriságától függetlenül) jóval erősebb a határ akadályként történő megélése, mint
azt előző alcsoportnál tapasztalhattuk. Ez részben feltételezhetően annak is betudható, hogy nagy részük jóval gyakrabban látogat Vajdaságba, mint a Vajdaságban
élők Magyarországra. A földrajzi távolság esetében a Vajdaságban és a Magyarországon élők esetében is egyértelmű a trend, amely arról árulkodik, hogy a távolság akadályozó ereje fordítottan arányos a határátlépések gyakoriságával. Mindkét esetben
szignifikáns összefüggésről beszélhetünk (előbbi esetben az F-próba szignifikancia
értéke 0,000, míg utóbbiban 0,004), ahogy a határátlépés gyakoriságát mérő változóhoz hasonló arányt magyaráz a távolság akadályként történő megélésének heterogenitásából (8,6, illetve 7,6 százalék). Az utazás költségének akadályozó ereje csak a
Vajdaságban élőket vizsgálva mutat szignifikáns összefüggést a határátlépések gyakoriságával. Az F-próba 0,000 szignifikancia értéke mellett 8,2 százalékos magyarázóerővel bír, és a távolsághoz hasonlóan itt is fordított irányú a korreláció. A Magyarországon lakók almintájával elemezve nincs szignifikancia, és a gyakorisági csoportok
esetében is egymáshoz nagyon hasonlóan alakuló értékeket olvashatunk le.
A határ másik oldalán élő barátok és rokonok meglátogatását nehezítő, illetve
megkönnyítő tényezőket további kérdések segítségével vizsgáltam, amelyeket szintén ötfokozatú Likert-skálán értékelhető állítások formájában kaptak meg a válaszadók, amelyen az 1-es érték az jelentette, hogy egyáltalán nem, az 5-ös pedig azt,
hogy teljes mértékben egyetért az adott kijelentéssel.
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2. ábra: Milyen mértékben ért egyet a következő kijelentéssel: A határ miatt
ritkábban járok át Magyarországra/Vajdaságba, mint szeretnék?

Vajdaságban él		
Magyarországon él		

Sig.= 0,026
Sig.= 0,977

Eta squared= 0,035
Eta squared= 0,000

A Vajdaságban élőket vizsgálva szignifikáns az összefüggés (az F-próba
szignifikancia értéke 0,026) a határátlépések gyakorisága és a határ akadályként történő megélése között, viszonylag kis, 3,5 százalékos magyarázóerő mellett. Legnagyobb mértékben a Magyarországra havi egy-két alkalommal átjárók értettek egyet
az állítással, őket az anyaországot legalább heti egyszer, majd a néhány havonta
vagy ritkábban meglátogatók követik. A Magyarországra áttelepülteknél nem tapasztalható szignifikáns eltérés, bár általában magasabb az egyetértési arány, mint
az előző alcsoportnál.
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3. ábra: Milyen mértékben ért egyet a következő kijelentéssel: A határ miatt
ritkábban tudok találkozni a Magyarországon/Vajdaságban élő barátaimmal és
rokonaimmal, mint szeretnék?

Vajdaságban él		
Magyarországon él		

Sig.= 0,000
Sig.= 0,922

Eta squared= 0,076
Eta squared= 0,001

Szintén a Vajdaságban élők körében tapasztalható szignifikáns összefüggés
(az F-próba szignifikancia értéke 0,000) a határátlépések gyakorisága és az azon
állítással történő egyetértés mértéke között, hogy a határ miatt ritkábban tudnak
találkozni a Magyarországon élő barátaikkal és rokonaikkal. A magyarázóerő ebben
az esetben 7,6 százalékos. Itt is azt láthatjuk, hogy leginkább a határt havi egy-két
alkalommal átlépők értenek a leginkább egyet a kijelentéssel, tőlük valamelyest
elmarad a legalább heti egyszer utazók átlaga, és a sort, jóval alacsonyabb egyetértési átlaggal, a Magyarországra legritkábban utazók zárják. Fordított esetben nincs
korreláció, ellenben itt átlagosan magasabb egyetértési értéket tapasztalunk, mint
a Vajdaságban élők körében.
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4. ábra: Milyen mértékben ért egyet a következő kijelentéssel: A kettős
állampolgárság megkönnyíti a Magyarországon/Vajdaságban élő barátaimmal és
rokonaimmal történő találkozást?

Vajdaságban él 		
Magyarországon él 		

Sig.= 0,990
Sig.= 0,502

Eta squared= 0,000
Eta squared= 0,010

A fenti állítással történő egyetértés mértéke sem a Vajdaságban, sem pedig a
Magyarországon élők körében nem korrelál a határátlépések gyakoriságával, azt
azonban mindkét esetben megfigyelhetjük, hogy mindkét alcsoport tagjai csak közepes mértékben gondolják úgy, hogy ennek köszönhetően egyszerűbb megoldani
a találkozásokat.
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5. ábra: Milyen mértékben ért egyet a következő kijelentéssel: A kettős
állampolgárság megkönnyíti a határ átjárhatóságát?

Vajdaságban él 		
Magyarországon él 		

Sig.= 0,135
Sig.= 0,552

Eta squared= 0,019
Eta squared= 0,008

Szintén egyik alcsoport esetében sincs szignifikáns összefüggés a határ kettős állampolgárság miatti könnyebb átjárhatóságára vonatkozó kijelentés és a határátlépések gyakorisága között. Ezen állítás kapcsán azonban átlagosan még az előzőnél
is alacsonyabb a közepes értéket sem elérő egyetértési átlaggal találkozunk mind a
Vajdaságban, mind pedig az anyaországban élők körében.
A határ átjárhatóságára, illetve a határátkelésre és utazást nehezítő tényezőkre
vonatkozó állításokat faktoranalízissel is megvizsgáltam. Két faktoros modell esetén
a felhasznált változókra (és a hozzájuk tartozó állításokra) vonatkozó kommunalitási
táblázat a következő értékeket mutatta:
5. táblázat: Kommunalitási értékek két modelles faktoranalízis esetén
A határ jelent-e akadályt abban, hogy
Ön meglátogassa a másik oldalán élő
barátait és rokonait

0,594

A távolság jelent-e akadályt abban,
hogy Ön meglátogassa a határ másik
oldalán élő barátait és rokonait?

0,405
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Az utazás költsége jelent-e akadályt
abban, hogy Ön meglátogassa a határ
másik oldalán élő barátait és rokonait?

0,919

A határ miatt ritkábban járok át a másik
oldalára, mint szeretnék.

0,872

A határ miatt ritkábban tudok találkozni a másik oldalán élő barátaimmal és
rokonaimmal, mint szeretnék.

0,859

Habár a táblázatban látható kommunalitási értékek között vannak nagyobb
eltérések, nem tartottam indokoltnak az elemzésben használt öt változó számának redukálását, hiszen mindegyikük meghaladja a 0,25-ös határértéket, így a
létrehozott faktorok elegendő nagyságú hányadát őrzik meg az eredeti változó
információtartalmának.
Az alábbi mátrixtáblázat mutatja, hogy az újonnan létrehozott két faktor közül az
első azokat az információkat tartalmazza, amelyek magára a határra mint akadályra
vonatkoznak, a második pedig az országhatár másik oldalán élő rokonokkal és barátokkal történő kapcsolattartást (vagyis a határátlépést) megnehezítő egyéb tényezőket, a földrajzi távolságra és az utazás költségeire vonatkozó akadályokat tömöríti.
6. táblázat: A két modelles faktoranalízis mátrixtáblázata
1. FAKTOR
A határ jelent-e akadályt abban, hogy Ön meglátogassa
a másik oldalán élő barátait
és rokonait

2. FAKTOR

0,769

A távolság jelent-e akadályt
abban, hogy Ön meglátogassa a határ másik oldalán
élő barátait és rokonait?

0,630

Az utazás költsége jelent-e
akadályt abban, hogy Ön
meglátogassa a határ másik
oldalán élő barátait és rokonait?

0,958
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A határ miatt ritkábban járok
át a másik oldalára, mint
szeretnék.

0,933

A határ miatt ritkábban tudok találkozni a másik oldalán élő barátaimmal és rokonaimmal, mint szeretnék.

0,926

Az első faktor (maga a határ jelenti az akadályt) az eredeti változók összes információjának 50,638 százalékát, míg a második faktor (a földrajzi távolság és az utazás
költsége jelenti az akadályt) 32,091 százalékát tartalmazza.
A faktoranalízis eredményeként született két új változót lineáris regressziós modell
segítségével is összevetettem a következő független változókkal: 1. hány kilométerre
van az adatközlő lakóhelye a határtól (Vajdaság és Magyarország összevonva), 2.
milyen gyakran jár át a határ másik oldalára (Vajdaság és Magyarország összevonva),
és 3. melyik országban él a válaszadó.
Az első függő változó (Problémát jelent a határ) esetében az Anova tábla
szignifikancia értéke 0,001 vagyis van összefüggés a függő és független változók
között az Adjusted R square értéke pedig 0,042 azaz a modell 4,2 százalékát magyarázza a problémát jelent a határ változó heterogenitásának.
7. táblázat: Problémát jelent a határ függő változó kontingenciatáblázata
B

Beta

Sig.

Lakóhely-határ távolsága km-ben

0,000

-0,019

0,770

Milyen gyakran jár át
a másik oldalra

-0,120

-0,180

0,001

Melyik országban él

0,199

0,102

0,125

A kontingenciatáblázat adataiból kiderül, hogy a regressziós modellben valójában egyetlen független változó, a határátlépések gyakorisága hat arra, hogy az adatközlő problémaként éli-e mag a határt. Az összefüggés gyenge erősségű és negatív
irányú, azaz minél gyakrabban jár át valaki a határon, annál nagyobb problémaként,
illetve akadályként éli meg magát a határt.
A második függő változó (Elsősorban a távolság/ pénz jelenti a problémát a
kapcsolattartásban) lineáris regressziós modellbe illesztése után az anova táblából
megállapítható, hogy ebben az esetben is szignifikáns az összefüggés (sig.=0,000),
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0,068-as Adjusted R square érték mellett, amelynek értelmében a modellünk 6,8
százalékát magyarázza meg a távolság/pénz jelenti a problémát változó heterogenitásának.
8. táblázat: Elsősorban a távolság/pénz jelenti a problémát a kapcsolattartásban függő változó kontingenciatáblázata
B

Beta

Sig.

Lakóhely-határ távolsága km-ben

0,002

0,152

0,017

Milyen gyakran jár át
a másik oldalra

0,107

0,161

0,004

Melyik országban él

-0,399

-0,205

0,002

A kontingenciatáblázatban látható számadatok alapján megállapítható, hogy a
lakóhely-határ távolsága gyenge erősségű hatást gyakorol arra, hogy a válaszadó
problémaként éli-e meg a távolságot és az utazás költségét. A pozitív Beta érték
(0,152) azt mutatja, hogy minél nagyobb a lakóhely és a határ közötti távolság, annál nagyobb problémát jelent a vizsgált függő változó. A határátlépések gyakorisága
szintén szignifikáns (sig.=0,004), de gyenge erősségű (Beta=0,161), és pozitív irányú
hatást gyakorol rá, ami arról árulkodik a földrajzi távolság annál nagyobb gondot
jelent, minél kevesebb alkalommal utazik valaki a szomszédos országba (ahogy
fordítva is feltételezhető, hogy éppen azért kelnek útra kevesebbszer, mert nagy a
távolság, illetve magasnak tartják annak költségeit). A táblázat utolsó sora szerint a
távolság és a pénz a Vajdaságban élőknek jelent nagyobb problémát (az anyaországban lakó vajdaságiakkal szemben). Ebben az esetben tehát fordított irányú és már
közepes erősségű (Beta=-0,205), szignifikáns (sig.=0,002) összefüggésről beszélünk.

AZ OKTATÁS ÉS TANULMÁNYI CÉLÚ MIGRÁCIÓ HATÁSA A HOSSZABB TÁVÚ
LETELEPEDÉSRE
A vajdasági magyar fiatalok körében gyakori az anyaországba tanulmányi célzattal történő (ideiglenes vagy tartós) áttelepülés. Az általam vizsgált populáció 90
százaléka a szülőföldjén végezte el a középiskolát, de 9 százalékuk már az anyaországban, további 1 százalék pedig vajdasági és anyaországi intézményekben is tanult vegyesen. Jellemző, hogy Vajdaságban inkább a tömbben, az országhatárhoz
közelebb élő magyarok tendálnak nagyobb eséllyel az anyaország felé továbbtanu-
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lási céllal, éppen ezért némileg meglepő, hogy a szórványban élők közül arányaiban
szemlélve kicsivel többen (9,2 százalék) jártak magyarországi középiskolába, mint
a tömbből (8,6 százalék). Ezt részben az magyarázhatja, hogy a legutóbbi 2011-es
népszámlálási adatok szerint a 251136 Vajdasági magyar 60,52 százaléka (151999 fő)
él a tömbben és 39,48 százaléka szórványban (Republički zavod za statistiku, 2011),
és a tömbben számos magyar nyelvű, változatos szakkínálatot nyújtó középiskola
működik, ezért kézenfekvőnek tűnik ezen intézmények valamelyikében tanulni, míg
a szórványban csak kevés a magyar nyelvű tanintézmény.
A fent ismertetett adatokhoz képest jóval többen vannak, akik a középiskolát követően a főiskolai, illetve egyetemi tanulmányaik folytatásának céljából választották
valamely magyarországi felsőoktatási intézményt (vagy magyarországi és szerbiai
intézményben is megfordultak). Itt már egyértelműen látszik, hogy az anyaországi
felsőoktatás vonzereje a tömbben erősebb (a tömbben élők 33,8 százaléka Magyarországon, 8,9 százaléka pedig Szerbiában és Magyarországon is járt egyetemre), de a
szórványban sem elhanyagolható (a szórványból származók 23,1 százaléka magyarországi egyetemen tanult, további 3,1 százalék pedig magyarországin és szerbiain
is). A lassan, de folyamatosan zsugorodó tömbhöz 2002-ben még a vajdasági magyarok 62,6 százaléka tartozott (Badis, 2011). Jellemző, hogy a szerb nyelvet nem beszélik és értik, legalábbis sokkal kevésbé, mint a szórványban élő magyarok, akiknek
általában nem jelent gondot a többségi nemzet anyanyelvén történő kommunikáció. A szerb nyelv ismeretének hiánya jelentős, de nem elsődleges fontosságú tényező a tömbből az anyaországi továbbtanulást választók körében (Palusek 2015b). A
megkérdezettek többsége (58,1 százalék) ebben az esetben is Vajdaságban/Szerbiában tanult, de jelentős azoknak a száma, akik Magyarországon (32,1 százalék) vagy
Vajdaságban/Szerbiában, Magyarországon, esetleg egyéb országban (is) jártak főiskolára/egyetemre (9,8 százalék). Az adatok további elemzéséből kiderül, az, hogy a
válaszadók melyik országban jártak egyetemre (Szerbiában vagy Magyarországon),
jelentős mértékben befolyásolja azt, hogy jelenleg melyik országban élnek.
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9. táblázat: A főiskolai/egyetemi tanulmányok elvégzésének helye és a jelenlegi lakóhely közötti összefüggések
Melyik országban járt egyetemre?
Melyik országban él jelenleg?
Vajdaságban/
Szerbiában
Magyarországon

Szerbia

Magyarország

Szerbia és
Magyarország

Szerbia és
Magyarország és/vagy
egyéb ország
(is)

80,7 %

26,1 %

54,5 %

75,0 %

61,0 %

19,3 %

73,9 %

45,5 %

25,0 %

39,0 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Összesen

Összesen

Perason Chi-square = 109,245 / Sig. = 0,000 / Cramer’s V = 0,511
N = 418
A korreláció szignifikáns és erős. Azoknak, akik Szerbiában szereztek diplomát
több, mint 80 százaléka jelenleg is itt él, és csak alig 20 százaléknyi az aránya azoknak,
akik ezt követően települtek át Magyarországra. A főiskolai/egyetemi tanulmányaikat Magyarországon elvégzők csaknem háromnegyede most is az anyaországban él,
és csak kicsivel több, mint negyedük tért vissza a szülőföldjére. A legegyenletesebb
eloszlást azok körében tapasztaljuk, akik vegyesen, mindkét országban tanultak.
Esetükben 50-50 százalékhoz közelít a jelenleg Szerbiában, illetve Magyarországon
élők aránya. Ugyanakkor a Szerbia, Magyarország és/vagy egyéb ország főiskoláit
vagy egyetemeit (is) megjárók nagy többsége, kereken háromnegyede végül Szerbiában telepedett le, és csak negyedük döntött úgy, hogy az anyaországban marad.
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ÖSSZEGZÉS, A HIPOTÉZISEK VIZSGÁLATA ÉS MAGYARÁZÁSA
H1: A határhoz közel élők számára nagyobb akadályt jelent a határ, mint a távolabb élőknek.
Már a korai elemzések során kiderült, hogy bár a határhoz közelebb élők gyakrabban is kelnek át azon, a határ akadályként történő megélése alapvetően nem
attól függ, hogy hány kilométerre található attól a lakóhely, így ezt a hipotézist cáfoltnak tekinthetjük.
H2: Minél gyakrabban lépi át valaki (a szerb-magyar, illetve a magyar-szerb)
országhatárt, annál nagyobb nehézségként és akadályként éli azt meg a túlsó
oldalán élőkkel történő kapcsolattartásban.
Az előző hipotézis vizsgálatakor kiderült, hogy a határhoz közelebb élők, gyakrabban is járnak át a szomszédos országba, azt azonban a határ és a lakóhely közötti
távolság nem befolyásolja, hogy akadályként tekintenek-e a határra vagy sem. Az
említett távolság helyett sokkal inkább az átkelések gyakoriságától függ az, hogy hogyan értékelik a határ akadályozó szerepét. Az eredményeket vizsgálva néhány megjegyzés mellett ez a hipotézis igazoltnak tekinthető. A means elemzések eredményei
szerint a határ csak a Vajdaságban élők számára jelent akadályt, míg a magyarországi
lakóhellyel rendelkezőknek nem, ezért akár az is megállapítható lenne, hogy a hipotézisben megfogalmazott állítás csak részben igaz, a lineáris regressziós modell
azonban már azt mutatja, hogy a határt mindkét alcsoport problémaként éli meg, sőt
az anyaországban élők között erre nagyobb is az esély. A Vajdaságban élők esetében
még kiemelhető, hogy határ akadályozó ereje és az átjárási gyakoriság közötti összefüggés mellett a földrajzi távolság és az utazás költsége is komoly gondokat jelenthet
az anyaországban élő barátokkal és rokonokkal történő (személyes) kapcsolattartásban. Azt, hogy a határátkelések gyakorisága és a határ akadályozó szerepének megélési intenzitása közötti összefüggés egyenesen arányos és jellemzően pozitív irányú
(minél gyakrabban lépik át a határt, annál jelentősebb akadályként értékelik), magyarázhatja az, hogy minél gyakrabban fordulunk meg a határátkelőkön, annál nagyobb
eséllyel és annál többször tapasztaljuk meg a felmerülő nehézségeket (hosszú várakozási idő, torlódások, lassú munkavégzés, rendszerleállások stb.).
H3: A 2011 óta, a határon túli magyarok számára egyszerűsített eljárással megszerezhető magyar állampolgárság bizonyos értelemben „felszámolta” a (magyarszerb) országhatárt (nagyban megkönnyítette az átjárást).
Ebben az esetben azt láthatjuk, hogy a feltevés, amely szerint a határon túli magyarok számára egyszerűsített eljárással megszerezhető magyar állampolgárság
megkönnyíti a határátkelést, cáfoltnak tekinthető, hiszen az állítással történő egyetértés mértékét mérő skálán legtöbb esetben a közepes értéket sem érik el az eredmények.
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H4: Az, hogy a vajdasági magyarok a szülőföldjükön vagy Magyarországon végzik-e el főiskolai/egyetemi tanulmányaikat, nagyban meghatározza azt is, hogy később melyik országban fognak élni.
Ezen állítás helyességét teljes mértékben igazolják a rendelkezésre álló adatok és
eredmények. Az egyetemista évek alatt köttetett barátságok és szakmai kapcsolatok, az egyéni kapcsolati háló kiépülése és kiszélesedése mind nagyban befolyásolják az egyén sorsának későbbi alakulását, ami megmagyarázza a fentiekben ismertetett számokat. Amennyiben valakinek ezen kapcsolatrendszerei Magyarországon
alakulnak ki, sokkal nehezebben tudja a szülőföldjén kamatoztatni a megszerzett
tudását, éppen azért, mert ott nincs kiépítve ez az erőforrásként is használható háló.
Ebből kifolyólag az anyaországi felsőoktatási rendszerben pallérozódó vajdasági magyarok többsége Magyarországon rendezkedik be hosszú távra (leszámítva
azokat, akik a magyarországi tapasztalatokat ugródeszkaként használják valamely
fejlettebb országba történő eljutás érdekében. Ők ugyan nem tartoznak a kutatás
célcsoportjába, de a teljesebb kép kedvéért mindenképpen említést kell tennünk
róluk), ahogy az egyetemet Szerbiában elvégzők körében is a nagy többség a későbbiekben is a szülőföldjén marad, és jóval kevesebben vannak azok, akik mégis
országot váltanak.
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SZERZŐI UTASÍTÁS
Folyóiratunk olyan tanulmányok, szakcikkek gyűjteménye, amelyek elméleti, áttekintő és eredeti kutatások eredményeit tartalmazzák, és eddig még nem jelentek
meg. A kéziratok elbírálásának alapvető kritériumai a következők: tárgyilagosság,
szabatosság, valamint az oktatás szempontjából megítélhető jelentőség. Alapvető célunk, hogy széles olvasói kört szólítsunk meg (kutatókat, egyetemi oktatókat,
szakmunkatársakat, gyakorló pedagógusokat és pedagógusjelölteket), illetve hogy
lehetőséget adjunk számukra tanulmányaik közlésére, a kiadvány a tudományos
együttműködés szellemében legalább harmadrészt külső intézményekből származó tanulmányokat közöl. Arra kérjük a kutatókat és szakmunkatársakat, hogy tevékenységükkel járuljanak hozzá folyóiratunk fejlesztéséhez.
Nyelvhasználat – A tanulmányok magyar, szerb vagy egy világnyelven jelennek
meg. Minden dolgozatnak (a magyar és a szerb nyelvű összefoglaló mellett) angol
nyelvű rezümét is kell tartalmaznia.
Terjedelem – A szakmunkák terjedelme 30000 karakterig terjedhet (a szavak
közötti helyközzel együtt). Kivételes esetben (például bemutatkozó munkák esetében) a kézirat az 50000 karaktert is elérheti. A szerkesztő hosszabb terjedelmű
munkát is közölhet akkor, ha ezt a kutatás jelentősége vagy szabatossága indokolja.
A kézirat elbírálása – Minden szakmunka elbírálását két recenzens végzi, akik
számára ismeretlen a szerző identitása, továbbá a szerzőnek sem lehet tudomása
az elbíráló kilétéről. Minden olyan adat, melyből a szerző személyére lehet következtetni, csakis a fedőlapon jelenhet meg, míg a szöveg nem tartalmazhat a szerző
identitására utaló megjegyzést; az ilyen típusú részeket (például a szerző korábbi kutatásaira történő utalásokat) ki kell iktatni a szövegből. A recenzens jelentése
után a szerkesztőség hozza meg a döntést a kézirat megjelenéséről. A határozatról
három hónapon belül értesítik a szerzőt.
A munka átadása – A szerzők a következő címre küldik tudományos munkáikat:
modszertanikozlony@gmail.com. A beadott kéziratokat a szerkesztőség nem küldi
vissza.
Formai követelmények – A szövegek 10-es betűnagysággal, Times New Roman
betűtípussal írt Word 97-2003 verziójú dokumentumként küldhetők be. Ha a szakdolgozat szerb nyelven íródik, cirill és latin betű használata egyaránt elfogadható.
A szöveg írásakor kettes sorköz és széles margó alkalmazása javasolt. Az oldalakat
sorszámozni kell! A címoldalon a következő adatok szerepelnek: a dolgozat címe, a
szerző, tudományos fokozata, munkahelye, beosztása, az intézmény neve, a helység,
valamint a kézirat szerzőjének elérhetőségei (elektronikus és hagyományos postai
cím egyaránt). Az elektronikus (e-mail) elérhetőség közlésre kerül a folyóiratban.
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Táblázatok – A táblázatok szerkesztésekor kétsoros távolságot (sorkihagyást)
ajánlott alkalmazni. Minden táblázat külön oldalra kerül, a táblázatokhoz fűződő
magyarázatokat, kérjük, külön oldalra szerkessze. Több táblázat esetében sorszámozunk. Minden táblázatot világos címmagyarázattal kell ellátni, és a szövegben
történik rájuk utalás. A táblázat szélessége nem haladhatja meg a 12,5 cm-t.
Grafikai mellékletek – A grafikai mellékleteket nagybetűvel, a szakmunkában
használt betűtípussal összhangban jelölve, külön file-ok formájában kell mellékelni.
A melléklet nem tartalmazhat aláhúzást, beárnyékolást. A grafikai melléklethez tartozó címeket, magyarázatokat külön oldalon kell feltüntetni. A bemutatott képeket
külön fájlban kell elküldeni, és ezek rezolúciója minimálisan 300 DPI. A szövegben
a szerzőnek utalnia kell a grafikai bemutatás elhelyezésére. A grafikai melléklet maximális szélessége 12,5 cm.
Absztrakt (rövid összefoglaló) – Az absztrakt terjedelme (a szóközöket is beleszámítva) körülbelül 1400 karakter. Három nyelven (magyar, szerb, angol) jelenik
meg. A dolgozat elején azon a nyelven szerepel, amelyen a szakmunka íródik, és
egy külön file formájában nyújtandók be a további nyelvekre fordított összefoglalók. A szerző nevének és a dolgozat címének feltüntetése mellett a rezümének
rá kell mutatnia a tanulmányozott probléma jelentőségére, a kutatás folyamatára,
annak céljaira, módszereire és eredményeire, tartalmaznia kell a következtetéseket,
valamint a pedagógiai felhasználási lehetőségeket.
Kulcsszavak – A dolgozat végén szerepeljen a legfeljebb öt kulcsszó azon a nyelven, amelyen a szakmunka íródott! A kulcsszavakat a magyar, az angol és a szerb rezümé végén is tüntesse fel a fordítás pontos értelmezése érdekében.
Referenciák, hivatkozások – A hivatkozott tételeket a dolgozat végén szereplő
felhasznált szakirodalomban kétsoros tagolással (sorkihagyással) kell feltüntetni. A hivatkozott szerzők neveit a felhasznált szakirodalomban, valamint a szövegben az erre a
célra használatos zárójelben mindig azonos írásmóddal kell használni.
A külföldi szerzők nevei (amennyiben a szóban forgó nyelvek írásmódja latin betűs) a szövegben eredeti írásmódjukban, illetve cirill betűs írásmód esetén fonetikusan
használatosak; ez utóbbi esetben a név eredeti írásmódját is fel kell tüntetni a publikálás évével együtt: (Piaget, 1975). Több szerző felsorolásakor a betűrendbe sorolás, nem
pedig az időrend szempontjai érvényesülnek (Foucault, 2000; Merleau-Ponty, 2002;
Mészöly, 2002). Kétszerzős mű esetében szükséges mindkét szerző nevét feltüntetni
zárójelben (Falus és Golnhofer, 1989). Ha egy műnek kettőnél több szerzője van, a zárójelben az első szerző vezetéknevét kell feltüntetni, majd pedig a társszerzők rövidítése
következzen. Pl. (Fóris Ferenczi, Orbán, Székely, Vincze, Zágoni, 2003) helyett csak (Fóris
Ferenczi és társai, 2003).
A munka végére a felhasznált szakirodalom jegyzéke kerül, amelynek tartalmaznia
kell a szövegben hivatkozott és idézett összes szerző nevét, illetve a minden szakiro-
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dalmi tételt. A felhasznált irodalom ne tartalmazzon olyan elemeket, amelyekre a tanulmány nem hivatkozik! A feltüntetett irodalomjegyzéket a vezetéknevek betűrendbe
sorolása alapján kell összeállítani.
(a) A felhasznált szakirodalom jegyzékében előforduló minden egyes tételnek
tartalmaznia kell a hivatkozott szerző vezeték- és utónevének kezdőbetűjét, valamint a szóban forgó kiadvány (könyv, folyóirat stb.) megjelenésének adatait: évét,
helyét és kiadóját.
(b) A szakirodalmi tételeket a következőképpen soroljuk fel:
Szilágyi Zsófia (1998): „Aranysárkány: arany + sár”: Egy regénycím nyomában, Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy Maszák Mihály (szerk.): Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről.
Budapest: Anonymus, 92–105.
(c) Amennyiben a hivatkozott cikk folyóiratban jelent meg, a szakirodalmi tételnek tartalmaznia a szerző vezeték- és utónevének kezdőbetűjét, zárójelben a megjelenés évét, a zárójel után, attól kettősponttal elválasztva a cikk címét, a folyóirat
teljes címét dőlt betűtípussal írva, a folyóiratszám terjedelmét, továbbá a hivatkozott cikk első és utolsó oldalának a folyóiratban feltüntetett számát: Plomin, R. & S. O.
Walker (2003): Annual rewiev: Genetics and educational psychology, British Journal
of Educational Psychology, 73, 3-15.
(d) Internetes hivatkozás esetében fel kell tüntetni a szerző nevét, a hivatkozott
tétel megjelenésének évét, a honlap címét dőlt betűvel, valamint a honlap megtekintésének dátumát és a weboldal teljes címét (linkjét): Degelman, D.: APA Style
Essentials. Retrived May 18, 2000 from the World Wide Web http://www.vanguard.
edu/psychology/apa.
Ha egy szerző többször fordul elő az irodalomjegyzékben, a hozzá tartozó tételeket a megjelenés éve szerint kell felsorolni. Ha egy kötetnek több szerzője van,
a felsorolást az első társszerző nevének megadásával kezdjük, majd pedig a többi
szerző kezdőbetűi következnek. Ha egy szerzőnek több, azonos évből származó közleményét vagy kötetét idézzük, akkor azokat betűjelekkel kell elkülönítenünk.
Publikálatlan szövegeket, dolgozatokat, tanulmányokat (például szaktanácskozások összefoglalóját, kéziratokat, magiszteri-mesteri dolgozatokat, doktori disszertációkat) nem ajánlatos idézni: ha ezt mégis megköveteli az adott helyzet, a szerzőre
és a szövegre vonatkozó minél pontosabb adatokat kell megadni.
Lábjegyzetek és rövidítések – A lábjegyzetek és rövidítések alkalmazását ajánlatos kerülni. A lábjegyzetek csak hozzászólást, mellékelt szöveget tartalmazhatnak,
nem pedig a hivatkozott tételekre vonatkozó adatokat. A táblázatokban és a grafikai
mellékletekben, illusztrációkban előforduló rövidítéseket fel kell oldani, azok jelentését meg kell világítani.
Nemzetközi standardok – Az összes mértékegységet a nemzetközileg elismert és használatban lévő standardok szerint kell alkalmazni, a kerekítésekre pedig a használható szintet, a tudományosság ismérveit figyelembe véve kerülhet
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sor. A felhasznált statisztikai adatokat is nemzetközi mércék szerint szükséges
használni.
Idézetek engedélyezése – Jogköteles szerzőtől származó, terjedelmesebb (350
karakternél hosszabb) idézet esetén szükséges az idézet szerzőjétől írásos jóváhagyást biztosítani. Az idézet után zárójelben fel kell tüntetni az idézett szerző nevét,
az idézett szöveg megjelenésének évét és az oldalszámot.
Mellékletek – Az olyan mellékletek (például széles körű statisztikai kimutatások, számítógépes programok, kísérletek dokumentációi), amelyek szervesen kapcsolódnak ugyan a szakmunkához, és elengedhetetlenül fontosak, de meghaladják
a meghatározott terjedelmi korlátokat, leadhatók a szerkesztőnek a tanulmányhoz
mellékelve, szóbeli elbírálás céljából.
Szerzői jogok – A szerzői jogok és kiadók védelmének érdekében az Újvidéki Egyetem szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara a törvénnyel
összhangban védi a szerzői jogot, azzal a kitétellel, hogy a Módszertani Közlönyben
megjelentetett közlemények szerzői saját cikkeiket, publikációikat korlátozás nélkül felhasználhatják.
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