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Културолошки аспекти разредне наставе

ПРЕДГОВОР

Приручник Културолошки аспекти разредне наставе намењен је студентима педаго-
шких факултета са циљем да им се приближи вишедимензионални проблем односа између 
културе, друштва и образовања (њихова повезаност и међуутицаји). У припреми будућих 
учитеља посебно место морају да заузму културолошки аспекти наставе који ће, у крајњем 
исходу, омогућити да контакти између представника различитих социокултурних миљеа 
(учитеља, деце и родитеља) прерасту у сарадњу и разумевање, што омогућава стварање 
повољне климе за учење. Резултати научних истраживања, иначе, указују на чињеницу да 
су у друштвима која пролазе кроз транзицију, под утицајем глобализације, а сада и дигита-
лизације, питања културне улоге школе (и културних функција институционалног обра-
зовања) скрајнута. Под утицајем нове парадигме образовања која се темељи на тржишним 
принципима, садржаји који се тичу међусобног утицаја друштвених и културних струк-
тура нису у довољној мери заступљени, као што није довољно разјашњен утицај наставе 
(садржаја, образовних материјала, начина рада), на свим нивоима образовања, на утеме-
љење или разутемељење културног идентитета учесника образовног процеса. Институ-
ционално образовање будућих учитеља, уколико се има намера да њихово деловање буде 
усмерено ка стварању основе за формирање културног идентитета као израза културне 
разноликости, чије очување је важно за целокупно човечанство судећи према смерницама 
бројних декларација Уједињених нација и међународних докумената – морало би у власти-
ту понуду да уврсти и културолошке садржаје. 

 Значај приручника се састоји у томе што тежи да допринесе формирању позитивних 
ставова будућих учитеља према формирању културног идентитета у редовним институ-
цијама васпитно-образовног система и припреми их, иницијално, за стварање основе за 
формирање културног идентитета школске деце. Приручник је осмишљен тако да развија 
осетљивост за питања културног наслеђа и културе сећања као важних чинилаца форми-
рања осећаја припадности заједници, затим, за проблематику културних разлика између 
деце и њиховог охрабривања за прихватање културних различитости као нормалности. 

Структуру приручника чине ауторови уводни текстови који се тичу одређења културе, 
културног идентитета и културне улоге школе као и законског оквира у коме се иста оства-
рује. Следе прилози који чине колаж ауторових уводних текстова, одабраних текстова или 
делова текстова других аутора и задаци намењени студентима.

На крају, желим да напишем једну цртицу о нашем менталитету и односу према 
идентитету. 

Срби, кроз векове свикнути на заборављање сопствене прошлости, сопствених до-
стигнућа, сопственог идентитета, прихватили су заборав и заборављање као један од 
начина да преживе историју. Нове генерације су навикле да изнова стварају историју, соп-
ствену, да сами проналазе путеве одавно уцртане на предачким мапама: неразумевање 



6

Весна С. Трифуновић

неко постоји између генерација које су стварале предање и генерација које су имале предање 
да прихвате и из њега наук и поуке извуку. Срби стално исту кућу праве. Ону коју су дедови 
започињали, синови су премештали, а унуци је рушили. И тако из покољења у покољење. 
Други, срећнији народи, предали су својим потомцима камене утврђене градове, језик, тра-
дицију, веру, обичаје, митологију, фолклор, колективно сећање. Срби су своје камене градове 
урушили сами, или су их однеле виле или су их до темеља разорили освајачи, тако да су у 
деветнаести век ушли са кућним гредама на раменима које су, по потреби, могли да раз-
монтирају са првобитног станишта и намонтирају, за ноћ, на новом месту. Месту, за ту 
прилику, безбеднијем од освајача, али далеком од предачког огњишта. У сталном збегу, онај 
који се пред силом склања, силом прилика нешто и заборавља: језик се заборављао, тради-
ција се заборављала, обичаји се заборављали, вера се преверавала, старе игре и певање негде 
се изгубило у колективном памћењу, да би, на крају, било одбацивано као претешки товар 
са брода који тоне. Са намером да брод некако стигне до обале. 

Кад бродски путници, у страху да не постану утопљеници, оне кућне греде искористе 
да дођу до обале али немају снаге да их извуку на суво већ пусте да их вода однесе и остану 
без тог предачког завештања – постају бескућници. Бескућници не могу да цртају границе, 
бескућници немају имање на коме би се скућили и не умеју заштитнике своје од заборава 
да сачувају. Њихово ја се некако обезличи, други их не разазнају и не признају. На крају, 
развлашћени, не изазивају ни саосећање. Тако они који су немарни према прегнућима својих 
предака, који не признају величину њихових подвига и заборављају да им искажу пошто-
вање, лако могу да постану жртве сопствене заборавности: подложни су манипулацији. И 
губљењу идентитета.  

Захваљујем се рецензентима на добронамерности.
                                                              Аутор




