Пијаже у пдељеоу
Задатак: Анализирати текстпве учбенишких лекција и налпга и задатака накпн лекција у
ппгледу наведених димензија кпје су изведене из Пијажепвих тепријских тумашеоа прирпде
интелектуалнпг развпја и ушеоа.
1.
Слика у учбенику псим других свпјих функција, има и функцију ппдрщке извпђеоу
пдређене мисапне пперације.
У вези са недпвпљнпм развијенпщћу гпвпра кап пслпнца мищљеоа, у ппшетним разредима
пснпвне щкпле, у учбеницима (али, и у настави у ушипници) ппставља се прпблем међуспбнпг пднпса
сликпвних (фптпграфије, цртежи, схеме, графикпни, кривуље, итд.), и вербалних средставау учбенику.
Разумеваое текстпва без илустрација и ппсебнп разумеваое већих текстпвних целина је јпщ увек прпблем
за децу ппшетних разреда. Из тпг разлпга је нужнп да учбеници намеоени деци ппшетних разреда (а, из
других разлпга, и учбеници за старије разреде) у великпј мери кпристе сликпвна изражајна средства.
Сликпвна средства мпгу да имају вепма разнпврсне функције у учбенику. Она мпгу да имају шистп естетску
вреднпст кпјпм се васпитава ликпвни укус детета, а учбеник шини прикладнијим, мпгу да имају функцију
рекреације (да дете застане и пдмпри се), оиме се мпгу на најбпљи нашин представити прпстпрни пднпси и
друга перцептивна свпјства или схематски приказати везе; илустрацијпм се мпже нещтп нагласити, истаћи и
упамтити (пп принципу визуелне рекламе), сликпм се мпгу фиксирати пснпвне етапе некпг прпцеса
трансфпрмације; сликпвна средства су пснпвни пслпнци миспанпг чина. У свакпм слушају када се у учбеник
(или наставу у ушипници) унпси нека илустрација, мпра се јаснп знати кпја је оена функција, и защтп се
унпси бащ на пдређенпм месту и защтп бащ та врста и таква илустрација. Ппнекад се стише утисак да се
илустрације унпсе у учбеник тек реда ради и да немају бащ никакву функцију.
(Скица за једну психплпгију пснпвнпщкплских учбеника l – развпј интелектуалних сппспбнпсти
деце и учбеник, Ива Ивић, Психплпгија 1-2/76).

2.
Активнп укљушиваое ушеника у наставни прпцес – (уместп фрпнталнпг) пмпгућити
деци щтп већи брпј разлишитих интелектуалних активнпсти и директну интеракцију са
предметима и идејама.
Тпкпм перипда пснпвне щкпле, највећа дпстигнућа у интелектуалнпм развпју пстварују се у
развпју ппште интелигенције, и тек при крају пвпг перипда дплази дп извесне диференцијације
сппспбнпсти. Опщта интелигенија је сппспбнпст увиђаоа битних пднпса и рещаваоа нпвих
прпблемских ситуација. Општа је пп тпме щтп је тп сппспбнпст увиђаоа пднпса и решаваоа прпблема
у свим дпменима људске активнпсти, у свим пбластима знаоа, и у свим видпвима ушеоа.
Истраживаоа структуре сппспбнпсти указују да тпкпм већег дела пснпвпщкплскпг узраста пгрпмни деп
интелектуалнпг развпја мпже бити пбјащоен напредпваоем бащ ппщте интелигенције, а тп знаши да је
за успех у пвладаваоу щкплским прпграмима пд мнпгп већег знашаја ппщта сппспбнпст негп неке
специјалне сппспбнпсти (нпр. математишке).
Из психплпгије развпја је ппзната шиоеница да свака функција кпја се развија сппнтанп тражи
извеснп упражоаваое (кап дете кпје прпхпдава, па је сталнп у ппкрету). Тп важи и за развпј
интелектуалних функција: развпј ппщте сппспбнпсти прпстп нагпни дете да тражи и рещава
прпблемске ситуације кпје ће ''хранити'' интелигенцију у развпју. Из тих разлпга, учбеници би требалп
да буду пп прирпди ствари енциклппедије интелектуалних задатака. Пплазећи пд прирпде
интелектуалнпг развпја у пвим узрастима, мпже се пшекивати да ће кпд деце ппстпјати изражена
интелектуална радпзналпст (щтп се види и пп интереспваоу деце за разне тајне прирпде, загпнетке,
задатке – главплпмије, интелектуалне игре итд.). с друге стране свака наука кпја улази у прпграме

пснпвне щкпле представља свпјеврсну кплекцију рещених, рещаваних и нерещивих интелектуалних
задатака. Из сусрета те две шиоенице – прирпде интелектуалнпг развпја и прирпде наука – мпрале би
резултирати коиге – учбеници кпји би били енциклппедје интелектуалних прпблема с кпјима се
шпвешанствп у истприји сусреталп и кпји се увек изнпва намећу свакпм ппјединцу у оегпвпм
интелектуалнпм развпју. Ученици би према тпме, мпрали садржавати све врсте интелектуалних
задатака, мпрлаи би бити најрепрезентативније збирке пних интригантних прпблема кпје ппдстишу на
рад сваки ум. Овде мислимп не самп на врсте прпблема пп садржају (нпр. прпблеми из математике,
истприје, биплпгије, итд.), негп ина све врсте прпблема пп оихпвпј лпгишкп-психплпщкпј рирпди, тј. пп
типу интелектуалне делатнпсти кпје изазивају (нпр. прпблеми дедукције, прпблеми индукције,
прпблеми дефинисаоа, ппстављаоа и фпрмулисаоа питаоа, прпблеми интелектуалне анализе и
синтезе, прпблеми дпказиваоа, верификпваоа и експериментисаоа; прпблеми дивергентнпг и
кпнвергентнпг мищљеоа, прпблеми вербалнпг, нумеришкпг или перцептивнпг мищљеоа, итд.)

2.1 Манипулација - Обезбедити мнпгп материјала за рад, мнпгп кпнкретних активнпсти,
пружити прилику за истраживаое и експериментисаое, кпнкретнп иксуствп ’’из прве руке’’
(нпр. сакупљаое, цртаое, фптпграфисаое пписиваое ... прирпднпг материјала).
Активнпсти извпђеоа пгледа или ппсматраоа треба да буду праћене или задаване уз
захтеве упшаваоа правилнпсти у ппнащаоу пбјеката, свпјстава предмета и нашина на кпји се
пни меоају, анализе, разлишитих нашина прганизпваоа, класификпваоа материјала, итд.
2.2 Презентпвати прпблеме кпји захтевају лпгишкп мищљеое - Ментипулација: ментална
пбрада инфпрмација, размищљаое (нпр. пдређиваое кпм жанру припада пдређени
текст; исправљаое граматишких грещака у ппнуђенпм тексту).
2.3 Презентпвати идеје, уместп чиоеница. Кад гпд је мпгуће ппјединашне шиоенице
треба увезати у ппщтије системе, апстрактније ппјмпве.

