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П Р Е Д Г О В О Р 

Ова књига је првенствено намењена студентима, будућим васпитачима и учитељима, и 
има за циљ да им пружи материјал за интерактивну наставу у оквиру предмета Интеракција 
и комуникација у васпитном раду. Материјал дат у књизи представља допуну уџбеника под 
истим насловом, намењеног изучавању поменутог предмета. Прилози, примери, задаци и 
вежбе у тексту настали су на основу искуства у раду са студентима и односе се на оне 
делове садржаја програма којима је, према уверењу аутора, неопходно посветити више 
пажње и времена.

Полазна основа за овај уџбеник јесте схватање да су интеракција и комуникација  
веома сложени процеси који се одвијају међу људима, процеси од којих зависи  квалитет 
свих социјалних односа, социјалне динамике и свих облика интерперсоналног понашања. 
Будући да су интеракција и комуникација сасвим посебна врста способности и вештина 
које се уче и развијају у процесу социјализације, неопходно је да студенти, будући 
васпитачи и учитељи, усвоје концепте и овладају вештинама које ће им омогућити да 
остваре конструктиван контакт и складан однос са децом, и да, у крајњој инстанци, остваре 
своје животне циљеве, који су увек повезани са другим људима.

У том смислу, овај ће уџбеник, надамо се, помоћи да студенти схвате појмове и 
овладају вештинама које се могу посматрати и као инструменти за рад у свим струкама у 
којима је суштина рада везана за размену са другим људима, а васпитање и образовање то 
свакако јесу. Интеракција и комуникација не само да представљају основне инструменте 
у васпитању и образовању већ се може рећи да је читав педагошки рад у својој суштини 
интеракција и комуникација. Све „педагогије и психологије“ које говоре о томе како треба 
учити и поучавати, своде се на интеракцију и комуникацију васпитач (учитељ) – дете и 
комуникацију дете – друго дете – група. Осим тога, социјална интеракција и комуникација 
су социјални фактори који врше снажан утицај на когнитивни, емоционални, социјални и 
сваки други аспект развоја  личности детета.

Књига садржи мноштво различитих прилога, упутстава, тестова и задатака за које се 
надамо да могу бити интересантни студентима и да могу покренути интеракцију на ре-
лацији наставник – студенти и интеракцију студент – студент. Књига може да се користи 
индивидуално, али је, пре свега, намењена за рад студената кроз интеракцију уз вођство 
професора на часовима предавања и вежби. Подељена је, као и уџбеник број 1, у две цели-
не и прати га у највећем степену.

Ова књига, као и уџбеник на различите начине истиче: 1) да је свеукупни развој 
личности детета под снажним утицајем интеракција које се одвијају на релацији дете – 
одрасли и дете – друга деца, и 2) да  је васпитач (учитељ) вођа и креатор тих тако значајних 
интеракција.

На крају желим да истакнем и своје највеће уважавање и захвалност за подршку и 
корисне сугестије својим рецензентима – проф. др Весни Трифуновић, доц. др Весни 
Петровић и доц. др Биљани Стојановић.
                                                                                                                        Аутор

Проф. др Радмила Миловановић 
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