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СЛАЂАНА С. СТАНКОВИЋ1 

ИРЕНА Б. ГОЛУБОВИЋ-ИЛИЋУНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА – ЈАГОДИНАОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ НАСТАВЕ ИНТЕГРАЦИЈОМ СТУДИЈСКИХ ПРЕДМЕТАСАЖЕТАК. Универзитетска настава у оквиру које се усвајању садржаја приступа

интегрисано, уз истовремено остваривање корелацијe два студијска

предмета динамичнија је, интелектуално вреднија и емотивно богатија

од уобичајене, традиционалне наставе. У раду је истакнут значај и

предности примене интегрисаног приступа и корелације у раду са сту-

дентима на смеру васпитач у предшколским установама. Наведен је

пример реализације часа универзитетске наставе на коме су истовре-

мено обрађени садржаји два студијска предмета: Методике физичког

васпитања и Методике упознавања околине. На часу је примењен

принцип рационализације и економичности, а студенти су уочили ме-

ђупредметну повезаност, стекли искуство и видели низ практичних

примера које сутрадан могу применити у вртићима. Заједничке, међу-

собно сродне елементе или делове садржаја Методике физичког васпи-

тања и Методике упознавања околине, на први поглед, тешко је уочи-

ти. Из тог разлога нам је интегрисање и комбиновање садржаја ова два1 iskrasladja@gmail.com ; golubovic.ilic@gmail.comЧланак 5ре8с:авља резул:а: ра8а на ?ила:ералном 5ројек:у Пре��ос�авке и мо�ућнос�и ра-звијања инова�ивних мо�ела нас�аве у функцији ос�варивања �ранс�арен�нос�и универзи-�е�ско� о�разовања и �о�изања конкурен�нос�и на �омаћем и инос�раном �ржиш�у знања, ко-ји реализују и финансирају Факул:е: 5е8аGошких наука Универзи:е:а у КраGујевцу, ЈаGо8ина(Ср?ија) и Пе8аGошки факул:е: Универзи:е:а у Приморском, Ко5ар (Словенија),  (2017–2019).Ра8 је 5римљен 18. новем?ра 2017, а 5рихваћен за о?јављивање на сас:анку Ре8акције З?орникао8ржаном 14. мар:а 2018.
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студијска предмета представљало изазов и простор у коме можемо да

испољимо своју креативност и стваралачке идеје.КЉУЧНЕ РЕЧИ: универзитетска настава; интегрисани приступ; корелација; Методика

физичког васпитања; Методика упознавања околине.Мож�а је о	разовање �анас најважнији све�ски �ро	лем –ваљано у�о�ре	љено, оно ће �а�и 	оље �руш�во,у су�ро�ном случају - може �а нас униш�и.Џорџ ПикеринG
УВОД Савремено о?разовање није ос:ало имуно на карак:ер и 8инами-ку новонас:алих научних, али и 8руш:вено-5оли:ичких околно-с:и и 5ромена. По8 у:ицајем Gло?ализације 8руш:ва шири се ио?разовни 5рос:ор у коме је нео5хо8но изврши:и реформе, оса-времени:и 5роGраме и нас:авне с:ра:еGије, увес:и иновације.О?разовни с:ан8ар8и се 5о8ижу на виши ниво и 5равовремено5раћење :их 5ромена је нео5хо8но, уз а8еква:ан развој и 5роши-ривање ком5е:енција нас:авника у скла8у са 8инамичним 5ро-менама, 5о:ре?ама и зах:евима савременоG 8руш:ва.Имајући у ви8у чињеницу 8а су 5осле8њих Gо8ина, 5о8 5ри:и-ском :ехнолошкоG на5ре:ка, високоо?разовне инс:и:уције изGу-?иле 5ривилеGију 8а ?у8у основни извор знања и нових инфор-мација, 8а 8анашњи с:у8ен:и мноGо више сазнају и уче ван фа-кул:е:а – 5у:ем ин:ерне:а, филмова, ме8ија и 8руGих сре8с:ава,5ромене су неминовне. То нас је навело 8а 5ре8с:авимо је8ан о8начина осавремењавања универзи:е:ске нас:аве и укажемо намоGућнос: 8а 5рва с:е5еница на 5у:у 5о8изања квали:е:а и ино-вирања нас:авноG 5роцеса на свим нивоима ?у8е високо о?разо-вање.
ПОТРЕБЕ И РАЗЛОЗИ ОСАВРЕМЕЊАВАЊА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ НАСТАВЕРеформу сис:ема високоG о?разовања карак:ерише 5о:раGа зао5:ималном ком?инацијом у:врђених :ра8иција и нових :рен-8ова који су условљени уласком у све:ски о?разовни 5рос:ор.Универзи:е: за8ржава своју ау:ономију и сло?о8у научноG с:ва-ралаш:ва, али 5осе?ан значај високоG о?разовања 5ре8с:ављен је„у конс:а:ацији 8а ће оно ?и:и иниција:ор 5о8изања квали:е:а
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о?разовања на свим нивоима“ (Ко5ас-Вукашиновић, Голу?о-вић-Илић & Цекић-Јовановић, 2017, с:р. 157).Схва:ајући значај иновација за о?разовање, али и 8руш:во уцелини, развијене земље све:а с:варају, усвајају и развијају с:ра-:еGије инова:ивноG о?разовања (Василијевић, 2016). С:ра:еGијомо?разовања у Ре5у?лици Ср?ији о8 2010–2020. (С�ра�е ија развојао	разовања у Ср	ији �о 2020.  о�ине, 2012) 5ре8виђа се мо8ернизацијас:у8ијских 5роGрама и осавремењавање универзи:е:ске нас:а-ве. Примена различи:их инова:ивних 5рис:у5а, ме:о8а, о?ликаи мо8ела има за циљ 8а се нас:ава у високоо?разовним инс:и:у-цијама ин:ензивира, осавремени, учини ин:ересан:нијом и„?лижом“ с:у8ен:има (Голу?овић-Илић и Тошић, 2012; Вило:и-јевић и Вило:ијевић, 2014; Ско5љак, Зечевић и Дро?ац, 2016).У :ом кон:екс:у 5о:ре?ни су „нови форуми2 за нас:авнике на ко-јима ?и чи:али, 5ромишљали, 8иску:овали, екс5еримен:исалии међусо?но сарађивали са циљем мењања 5роGрамских са8ржа-ја (what they teach) и начина (how they teach) на који :е са8ржаје 5о-учавају“ (Anderson & Helms, 2001, с:р. 9).Тра8иционална нас:ава фокусирана је на 5реношење знања и5резен:овање информација које су релеван:не за о8ређени с:у-8ијски 5роGрам, с:у8ен:има се 5реносе у финалном о?лику, 8окје акцена: на ре5ро8ук:ивној асимилацији. У класичним усло-вима с:у8ен: је само конзумен:, али не и ак:ивни с:варалац(8руш:вено корисноG) знања (Василијевић, 2016). О8 с:у8ена:а се:ражи 8а мисле и ?у8у креа:ивни, али им се не 8ају велике мо-Gућнос:и и 5рилике 8а :ако неш:о и учине. Имајући у ви8у 8а ?иуниверзи:е:ску нас:аву о8 ре5ро8ук:ивне, „5ам:еће“ :ре?аломења:и у развијајућу, „мислећу“ нас:аву, кључна улоGа 5ри5а8анас:авнику. „Ка8рови чији је основни за8а:ак 8а 5о8ижу о?ра-зовну и кул:урну разину нације (...) морају 5рије свеGа 8а се самис:ално усавршавају“ (Манојловић, 1981, с:р. 114) и не5реки8ноосавремењавају свој ра8.Инова:ивна нас:ава зах:ева о8 универзи:е:ских нас:авника8а корис:е :акве о?лике и ме:о8е орGанизовања ак:ивнос:и начасовима у којима су коGни:ивна ак:ивнос: с:у8ена:а, развија-ње сис:емскоG размишљања, 8иверGен:ноG мишљења и с5осо?-нос:и развоја и8еја у решавању креа:ивних за8а:ака о?авезни(Новковић Цве:ковић, 2017). Највећи значај оваквоG ви8а инови-2 Научни ску5ови, конференције, окруGли с:олови, семинари с:ручноG уса-вршавања, размена 5римера 8о?ре 5раксе, у8ружења универзи:е:ских на-с:авника на 8руш:веним мрежама и сл. – на5омена ау:ора.
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рања универзи:е:ске нас:аве је у формирању лоGичкоG и креа-:ивноG мишљења с:у8ена:а, 5рак:ичном учењу кроз формира-ње знања, веш:ина и с5осо?нос:и у о8ређеној научној о?лас:и,о8носно с:у8ијском 5роGраму. Да ?и нас:ава (и на универзи:е:-ском нивоу) ?ила иновирана и савремена, важно је 8а нас:авни-ци о?ликују 5о8с:ицајну и инс5ира:ивну „5е8аGошку сре8инукоја у:иче на различи:е ас5ек:е и с:ране личнос:и“ с:у8ена:а,како ?и моGли „8а у5ознају и ис:ражују све: (5роцесе, 5ојаве, 8о-Gађаје, осо?ине, закони:ос:и, о8носе и 8р.)“ (С:е5ановна Си8ен-ко, 2006, с:р. 110), ?ез о?зира о ком с:у8ијском 5роGраму је реч.Према Динамичком мо8елу о?разовне ефек:ивнос:и (Creem-ers & Kyriakides, 2008) 5ос:оји мноGо фак:ора који у већој или ма-њој мери у:ичу на о?разовна 5ос:иGнућа ученика/с:у8ена:а,али за наш ра8 5осе?но је ин:ересан:ан начин на који нас�авнико	рађује нас�авне са�ржаје. Нас:авник са 8овољно знања, искус:ваи мо:ивације моћи ће 8а осмисли и ис5ланира своје часове :ако8а сваки с:у8ен: 8оживи ус5ех, 5рошири и о?оGа:и своја иску-с:ва новим сазнањима и с5осо?нос:има, 8а с:екне 8овољно са-мо5оуз8ања и жеље 8а нас:ави са ис:раживањем и 5роучавањемо8ређене научне о?лас:и (Голу?овић-Илић и С:анковић, 2016). Зауниверзи:е:ске нас:авнике 5осе?но су значајни евро5ски с:ан-8ар8и за ин:ерно осиGурање квали:е:а у високошколским ус:а-новама (Ко5ас-Вукашиновић, Е. и сар., 2017), а увођењем новихо?разовних с:ан8ар8а 5овећава се ак:ивна улоGа учесника. При-:ом, ак�ивна уло а учесника (5рвенс:вено с:у8ена:а) 5о8разумева5римену различи:их нас:авних мо8ела, ме:о8а и о?лика ра8а укојима су с:у8ен:и мен�ално ак�ивни, „ш:о зах:ева њихово ак-:ивно учешће“ (Anderson, 2002, с:р. 2) у нас:авном 5роцесу. Ова-квим 5рис:у5ом с:вара се моGућнос: ин:еракције свих су?јека:а5очевши о8 Универзи:е:а, факул:е:а, 8о 5рофесора и с:у8ена:а. 
НАЧИНИ ОСАВРЕМЕЊАВАЊА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ НАСТАВЕ Међунаро8ни о?разовни 5рос:ор ин:ензивно се развија у 5равцуизGра8ње Gло?алне с:ра:еGије о?разовања. Савремено о?разова-ње :ре?ало ?и 8а 5ос:ане међунаро8но, а универзи:е:ско о?ра-зовање 5о5рима о?ележја мул:икул:уралноG, ш:о 5о8разумевасло?о8у кул:урноG самоо5ре8ељења ?у8ућих с:у8ена:а и о?оGа-ћивање њихове личнос:и. To 5о8разумева ос:варивање с:у8иј-ских 5роGрама и реализацију универзи:е:ске нас:аве на �акавначин 8а се ко8 с:у8ена:а развија иниција:ивнос: и мо:ивацио-
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на Gо:овос: за учење (С�ан�ар�и и смјернице за оси урање квали�е-�а у Евро�ском �о�ручју високо  о	разовања, 2005).У5ркос :оме, у 8анашњој универзи:е:ској нас:ави, осим ин:е-лек:уалноG, занемарује се и физичко анGажовање с:у8ена:а, ко-је, :акође, може 8о5рине:и о?оGаћивању њихове коGни:ивне икона:ивне (емоционалне и мо:ивационе) сфере личнос:и (Ко-цић, Алексић и Тошић, 2009; Tošić i sar., 2011; Stanković, 2016). При-:ом 5осе?ну важнос: 8о?ија ор анизација ра�а с�у�ена�а на часо-вима (С:е5ановна Си8енко, 2006). Је8ан о8 моGућих начина ино-вирања универзи:е:ске нас:аве моGао ?и ?и:и увођењеразличи:их, 5ре свеGа, 8и8ак:ичких мо8ела (еGзем5ларне, 5ро-јек:не, мул:име8ијалне, 5роGрамиране и 8р.) чији је основнициљ 5ревазилажење 5омену:их не8ос:а:ака :ра8иционалне на-с:аве. Међу 5омену:им иновацијама моGле ?и се врло смисленонаћи корелација и ин�е рација 8ва или више нас:авних (с:у8иј-ских) 5ре8ме:а (Cekić-Jovanović i sar., 2010).Појмовно о8ређење и основу корелације 5ре8с:ављају 5овеза-нос: и узајамна зависнос: 8ве 5ојаве, 5ри чему свака 5ромена ује8ној иницира о8Gоварајуће 5ромене у 8руGој о?лас:и (Вукиће-вић и Голу?овић-Илић, 2008). Корелација 8о5риноси ?ољем разу-мевању и схва:ању 5оје8иних са8ржаја, саGле8авању 5ро?лемаса различи:их ас5ека:а, развијању навика с:у8ена:а 8а 5ојаве,5роцесе и о8носе у свом окружењу 5осма:рају целови:ије, 8азнања и веш:ине с:ечене у је8ној о?лас:и (с:у8ијском 5ре8ме:у)5римењују у реализацији и/или савла8авању с:у8ијских 5ро-Gрама 8руGих о?лас:и и 5ре8ме:а. Велику улоGу корелација имаи у мо:ивацији. Да ?и с:у8ен:и с5ознали и искорис:или своје 5о-:енцијале, с5осо?нос:и и моGућнос:и врло је важно 8а се 5рили-ком учења и усвајања знања осећају 5рија:но, 8а су им са8ржајикоје усвајају занимљиви и 8а у 5ози:ивној а:мосфери, 5оре8 зна-ња, 5рихва:ају и развијају своје веш:ине, умећа, с5осо?нос:и иизGрађују со5с:вени вре8носни сис:ем.Мо:ивација 5ре8с:авља уну:рашњу 5окре:ачку силу која нассна?8ева снаGом за ос:варивање циљева и за8овољење 5о:ре?а инео5хо8на је за 5ос:изање ус5еха на ?ило ком 5лану. То је сло-жен 5сихички 5роцес 5окре:ања, усмеравања и реGулисања 8е-ла:нос:и усмерене ка о8ређеном циљу. Да ?и с:у8ен: ?ио ус5е-шан у с:ицању знања и развијању о8ређених с5осо?нос:и у на-с:авном 5роцесу, :ре?ало ?и 8а 5ре:хо8но има јаку мо:ивацију,о8носно жељу, 5о:ре?у и намеру 8а уложи на5ор како ?и о8ређе-на знања и веш:ине усвојио (Tošić i sar., 2011). На 5оје8иним о?ра-
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зовним нивоима, мо:ивацију за оно ш:о ?и с:у8ен:и :ре?ало 8аусвоје или оно чему ?и их :ре?ало 5о8учава:и, веома је :ешко ра-зви:и, а још :еже о8ржа:и.У 5осле8ње време чес:о се, као 5осле8ица о5:ерећенос:и с:у-8ена:а мноGо?ројним 5ре8ме:има и са8ржајима, 5ри?еGава ко-релацији више с:у8ијских 5ре8ме:а, ш:о 8о5риноси 5овећањумо:ивације на :ај начин ш:о с:у8ен:и са8ржаје уче и саGле8авајуиз различи:их уGлова. Корелација нас:аве Ме:о8ика физичкоGвас5и:ања и Ме:о8ика у5ознавања околине све чешће се јављакао 8о?ар начин за мо:ивисање с:у8ена:а за ?ављење физичкимак:ивнос:има, са је8не с:ране, и ак:ивно с:ицање знања о све:укоји их окружује са 8руGе с:ране (Tošić i sar., 2011).Ус5ос:ављањем корелације међу с:у8ијским 5ре8ме:има ко8којих :аква веза није очекивана и уо?ичајена (Ме:о8ика физич-коG вас5и:ања и Ме:о8ика у5ознавања околине), 5ози:ивно ће,5оре8 мо:ивације у:ица:и и на 5овећање ак:ивнос:и с:у8ена:а.Поре8 :оGа, нема разлоGа о5:ерећива:и с:у8ен:е сличним са8р-жајима у оквиру више с:у8ијских 5ре8ме:а и на неколико часовака8а се ис:и3 ефек:и моGу 5ос:ићи на је8ном часу „квали:е:номи а8еква:ном орGанизацијом корелације или 5рименом ин:е-Gра:ивне нас:аве“ (Голу?овић-Илић и Михајловић, 2015,с:р. 291).Ин:еGра:ивна нас:ава је инова:ивни мо8ел у ком с:роGо 5ову-чене Gранице међу с:у8ијским 5ре8ме:има не 5ос:оје, већ се са-8ржаји из различи:их о?лас:и изучавају у међу5ре8ме:ној 5ове-занос:и. Појам „ин:еGрација“ значи сје8ињавање о8ређених 8е-лова у је8ну целину и међусо?но 5овезивање ау:ономнихелемена:а. Искус:ва 5оказују 8а ин:еGра:ивна нас:ава не 8о5ри-носи само усвајању знања из о8ређених 5ре8ме:а, неGо и разви-јању мисаоних с5осо?нос:и, креа:ивнос:и, физичких, кона:ив-них и социјалних ком5е:енција ученика и нас:авника (Ра8оји-чић-Лукић, 2011). Док нам 5оје8иначне 8исци5лине ну8е 8у?инуи фокусиранос:, ин:еGра:ивна нас:ава омоGућава „ширину кон-:екс:а, 5ромену 5ерс5ек:иве, али и 5римену знања из је8нео?лас:и у 8руGој – :ј. функционално знање“ (Ђорђевић, 2007,с:р. 76) Нас:ава, заснована на овом 5рис:у5у, може за ученике4?и:и веома с:имула:ивна и 5о8с:ицајна, а међусо?но 5овезаниса8ржаји 8о5риносе 8а знања усвојена ин:еGра:ивним 5рис:у-3 Мож8а и већи – на5омена ау:ора.4 Ми сма:рамо и за с:у8ен:е – на5омена ау:ора.
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5ом ?у8у целови:а, 5рак:ично 5рименљива и :рајна. Такође, овајмо8ел нас:аве 5ружа већу 8инамичнос: и ин:ер8исци5линарни5рис:у5 о8ређеној 5ро?лема:ици. Пос:оје че:ири кључна еле-мен:а ин:еGра:ивне нас:аве:1) нас:авни 5роцес осмишљава и реализује више �ре�ме�них на-с�авника, (ш:о је за наш ра8 најважније); 2) ученици ис:овремено 5роучавају различи�е �ре�ме�е;3) ин:еGра:ивни са8ржаји зах:евају реализацију 5у:ем 8вочасаили целоG нас:авноG 8ана, и4) занимљиве нас:авне и ваннас:авне 5ројек:не ак:ивнос:и укојима :им 5ре8ме:них нас:авника ком?инује ис:раживањеи 5роучавање са8ржаја.У развијеном све:у ин:еGра:ивни 5рис:у5 о8авно је 5рес:ао 8а?у8е иновација, али у нашем о?разовном сис:ему још увек је ре:-кос: за коју су заслужни ам?ициозни 5оје8инци (најчешће учи-:ељи у разре8ној нас:ави), 8ок су 5ре8ме:на, сре8њошколска иуниверзи:е:ска нас:ава још увек за:ворене за овакве изазове.По8с:ицањем хоризон:алноG и вер:икалноG 5овезивања на-с:авних са8ржаја и 5ре8ме:а, у5о:ре?ом разноврсних о?лика име:о8а ра8а, ин:еGра:ивна нас:ава има за циљ:– 5о8с:ицање креа:ивнос:и и ин:елек:уалне ра8озналос:иученика;– 5омаGање ученицима у разумевању суш:ине нас:авних са-8ржаја;– омоGућавање усвајања функционалних знања;– укључивање ученика у 5ланирање, 5ри5ремање и реализа-цију ак:ивнос:и,– 5овећање за8овољс:ва ученика и нас:авника,– омоGућавање :имскоG ра8а нас:авника;– оснаживање нас:авника за међу5ре8ме:но 5овезивање (Ра-8ојичић-Лукић, 2011).Сви наве8ени циљеви и 5ре8нос:и моGу се, 5о нашем мишље-њу, ос:вари:и и на универзи:е:ском нивоу, :ако 8а смо се?и зациљ у5раво 5ос:авили за8а:ак 8а осмислимо и реализујемо ин-:еGрацију и корелацију 8ва с:у8ијска 5ре8ме:а5 – Ме:о8ике фи-зичкоG вас5и:ања и Ме:о8ике у5ознавања околине. 
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МОГУЋНОСТИ ИНТЕГРАЦИЈЕ И КОРЕЛАЦИЈЕ МЕТОДИКЕ ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА И МЕТОДИКЕ УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕУниверзи:е:ска нас:ава у оквиру које се усвајању са8ржаја 5ри-с:у5а ин:еGрисано уз ис:овремено ос:варивање корелација 8вас:у8ијска 5ре8ме:а6 у о8носу на уо?ичајену, :ра8иционалну на-с:аву је 8инамичнија, ин:елек:уално вре8нија и емо:ивно ?оGа-:ија, јер су с:у8ен:и, самим :им ш:о увиђају 5рак:ични значај имеђу5ре8ме:ну 5овезанос:, више и ?оље мо:ивисани (Голу?о-вић-Илић и Михајловић, 2015). У је8ном о8 5ре:хо8них ис:ражи-вања с:у8ен:и III Gо8ине с:у8ија7 (5р)оценили су 8а ин:еGра:ив-но учење „мо?илише 5ос:ојећа знања и искус:ва, развија и5о8с:иче 8искусију, самовре8новање, иниција:ивнос:, о:воре-нос:, флекси?илнос:, кри:ичко мишљење, самокри:ичнос: и5рилаGо8љивос: новим си:уацијама“ (Буљу?ашић-Кузмановић2007, с:р. 159).Само сазнање 8а ће у оквиру је8ноG нас:авноG часа (или 8воча-са) има:и ис:овремено нас:аву из 8ва с:у8ијска 5ре8ме:а ко8с:у8ена:а развија ра8озналос:, ин:ересовање, 5ажњу и већуконцен:рацију на оно ш:о је 5ланирано 8а се ра8и. С 8руGе с:ра-не, они ће су:ра8ан, ка8а ?у8у 5очели 8а ра8е као вас5и:ачи,?и:и у 5рилици 8а сами реализују нас:аву са 8ецом узрас:а 3–6Gо8ина из свих вас�и�но-о	разовних о	лас�и ра�а. Из разлоGа ш:овас5и:но-о?разовни ра8 у 5ре8школским ус:ановама 5ружа 5о-се?не 5оGо8нос:и за 5римену корелације и ин:еGра:ивноG 5ри-с:у5а, јер је8на осо?а – вас�и�ач реализује усмерене ак:ивнос:ииз свих о?лас:и ра8а, 5ожељно је и 5о:ре?но 8а и с:у8ен:и8, :о-ком с:у8ија, ?у8у на :аквим часовима.У оквиру с:у8ијских 5ре8ме:а Ме:о8ика физичкоG вас5и:ањаи Ме:о8ика у5ознавања околине (у 8аљем :екс:у МФВ и МУО) за-је8ничке, међусо?но сро8не елемен:е или 8елове са8ржаја, на5рви 5оGле8, :ешко је уочи:и. Из :оG разлоGа је ин:еGрисање иком?иновање са8ржаја ова 8ва с:у8ијска 5ре8ме:а ис:овремено5 У 5и:ању су 5ре8ме:и на III Gо8ини основних с:у8ија на Факул:е:у 5е8аGо-шких наука Универзи:е:а у КраGујевцу, ЈаGо8ина, на с:у8ијском смеру ва-с�и�ач у �ре�школским ус�ановама .6 У нашем случају Ме:о8ике физичкоG вас5и:ања и Ме:о8ике у5ознавањаоколине7 Који су ак:ивно учес:вовали у 5римени ин:еGра:ивне нас:аве на Филозоф-ском факул:е:у у Осјеку.8 Посе?но 5е8аGошких и учи:ељских факул:е:а – на5омена ау:ора.
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и нама 5ре8с:ављало изазов и 5рос:ор у коме можемо 8а ис5о-љимо своју креа:ивнос: и с:варалачке и8еје.У :оку 5ланирања конкре:ноG часа који је реализован новем?ра2017. на Факул:е:у 5е8аGошких наука Универзи:е:а у КраGујевцу,у ЈаGо8ини 5ошли смо о8 чињенице 8а је 5ро?лем са равним с�о�а-лима изузе:но чес:а 5ојава ко8 8еце. Ис:раживања 5оказују 8а чак80% 8еце 5ре8школскоG узрас:а има овај 8еформи:е: који се нај-чешће о:крије 5ри 5рвом сис:ема:ском 5реGле8у. Уколико сеовај 5ро?лем не кориGује на време, може изазва:и низ ком5лика-ција у каснијем 5ерио8у (Tahmesebi, Taghi Karimi, Satvati & Fatoye,2015; Willett & Harbourne, 2016). Равна с:о5ала са со?ом 5овлачениз 8руGих 5ро?лема који се манифес:ују на чи:авом скеле:номсис:ему: 5ојачани ?олови у мишићима и :е:ивама, :зв. X и О ноGе,?олови у 5е:и и куковима, ?олови у лум?алном 8елу кичме, кри-вљење кичменоG с:у?а, склонос: ка 5овре8ама. На време лечен8еформи:е: не ос:авља ни ес:е:ске, ни з8равс:вене 5осле8ице. У5ро:ивном се развија ар:роза колена са ?оловима, касније оGра-ниченом 5окре:љивошћу и инвали8и:е:ом (Ко:уровић и Јерче-вић, 1970; Živković, 1998; Milenković, 2007). Деца са равним с:о5а-лима и с5уш:еним сво8овима чес:о имају ?олове у ноGама, ?рзосе замарају, не моGу 8уGо 8а хо8ају, нера8о :рче или :рче не5ра-вилно, 5а је и ово разлоG ш:о из?еGавају ?ављење с5ор:ом.Да ?и се с5речила 5роGресија 8еформи:е:а и 5ос:иGла корек-ција нео5хо8но је 8а 8еца ра8е веж?е за јачање мишића с:о5ала.Само 8овољно снажне и 5равилно изве8ене веж?е моGу 8а:и за-8овољавајуће резул:а:е. Превен:ивни ра8 са 8ецом и лечење 5о-с:ојећих 5оремећаја за5очиње већ у најранијем узрас:у (Stanko-vić, Trkulja & Delibašić, 2012) формирањем сво8ова с:о5ала веж?а-ма јачања свих с:рук:ура с:о5ала, веж?ама за 5овећање о?има5окре:а у зGло?овима и :о у о?лику хо8а на 5рс:има/5е:ама инарочи:о ?осоноGи 5о неравним 5о8лоGама.Све 5ре:хо8но ис:акну:о навело нас је на о8луку 8а час коре-лације и ин:еGрације МФВ и МУО реализујемо у фискул:урној са-ли. У реализацији су учес:овала 8ва 5ре8ме:на 5рофесора и с:у-8ен:и III Gо8ине основних с:у8ија на с:у8ијском смеру Вас�и�ачу �ре�школским ус�ановама и :ом 5риликом реализовани су са8р-жаји који се :ичу Превенције и корекције равно  с�о�ала из МФВ, о8-носно Ма�еријали и њихова својс�ва (:вр8о–меко, хра5аво–Gла:ко,5ре8ме:и различи:их о?лика, ?оја и величина); различи�и начи-ни (�о)кре�ања �ела и �ре�ме�а са ас5ек:а МУО.
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У уво8ном 8елу часа с:у8ен:и су, рас5оређени у 5олукруG, ис-:овремено кроз разGовор са о?а 5рофесора 5оновили са8ржајекоји се :ичу сврхе, значаја и моGућих начина реализације уво8-ноG 8ела усмерених ак:ивнос:и из МФВ и МУО:– З?оG чеGа је важно 8а се уво8ни 8ео усмерених ак:ивнос:и5ажљиво и 8о?ро осмисли, а за:им и реализује?– О8 чеGа зависи начин реализације уво8ноG 8ела ак:ивнос:и? – По чему се уво8ни 8ео ак:ивнос:и из ФизичкоG вас5и:ањаразликује о8 уво8ноG 8ела У5ознавања околине? – На које начине можемо орGанизова:и уво8ни и 5ри5ремни8ео ак:ивнос:и у физичком вас5и:ању?– Ш:а ?и се 8оGо8ило у су5ро:ном (уколико ?и уво8ни 8ео ?ио ло-ше/неа8еква:но реализован)? За:им је усле8ило навођење 5римера са8ржаја и моGућнос:и8а се :оком усмерене ак:ивнос:и из МФВ „у?аце“ елемен:и/са-8ржаји МУО:– Наве8и:е са8ржаје из У5ознавања околине који ?и моGли 8асе реализују у корелацији са Физичким вас5и:ањем и о?ра:-но? – Г8е још можемо, осим у сали за физичко и ра8ној со?и 8а ре-ализујемо ак:ивнос:и из ове 8ве о?лас:и ?– Који ме:о8ички 5ос:у5ак9 уGлавном 5римењујемо на усме-реним ак:ивнос:има из У5ознавања околине? – Наве8и:е неку и8еју, моGућнос:, начин на који ?и моGао 8а?у8е реализован уво8ни 8ео ак:ивнос:и, али 8а :ом 5рили-ком ?у8е зас:у5љена корелација У5ознавања околине и Фи-зичкоG вас5и:ања.Из разлоGа ш:о је у уво8ном 8елу усмерене ак:ивнос:и из МФВ5о:ре?но 8а се ниво физиолошких с5осо?нос:и 8еце 5о8иGне навиши ниво, о8 с:у8ена:а зах:евамо 8а 8емонс:рирају веж?е ко-јима ?и се ис:овремено 5оновио или у:вр8ио неки са8ржај из УО(начин кре:ања о8ређене живо:иње). На 5ример:9 Очекивали смо 8а наве8у 5римере ме:о8ичких 5ос:у5ака (реци:овање иличи:ање 5есмице, извођење 5ре8с:аве - 8рама:изација, нека иGра, 5рича ,слушање 8ечије 5есмице...) који се реализују у корелацији са Ме:о8икоммузичкоG вас5и:ања и Ме:о8иком развоја Gовора – на5омена ау:ора.
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– Шим�анза – че:вороножни 5оложај, ис:овремено ноGама 8о-скок 8о руку, рукама нас:ави кре:ање на5ре8 8о 5о8а, као 8аскакућу;– Зец – у 8у?оком чучњу, руке су изна8 Gлаве, шакама ими:и-рају уши, на о8ређени знак изво8е суножне 5оскоке у чучњу;– П�ице – :рче сло?о8но, руке у о8ручењу и машу „крилима“.На о8ређени знак се враћају у формацију.У 8аљем :оку часа 5рофесор МФВ 8емонс:рира и о5исује кре-:ање о8ређених живо:иња, а с:у8ен:и на основу :оGа 5ре5ознајуи именују живо:иње:– Руке 5оGрчене у нивоу Gру8и, скок у 8аљ, за?ацује 5о:коле-нице иза :ела, нас:авља ис:и 5окре: – кен�ур;– Хо8а че:вороношке, кукови су ниско, као 8а 5узи и колена сео:варају на с5оља 5ри кре:ању на5ре8. Наизменично је8на5а 8руGа ноGа – али�а�ор;– Ду?оки чучањ, руке ис5ружене између ноGу, 5оскоци из чучња учучањ – жа�а.РазGовор са с:у8ен:има нас:авља 5рофесор МУО:– Ш:а можемо 8а 5и:амо 8ецу 8ок ра8е веж?е, о којим са8ржа-јима 8а разGоварамо? (Које 8елове :ела 5окрећемо, коликољу8и имају ноGу, колико руку....)– По чему се зец разликује о8 љу8и, 5о чему о8 8руGих живо-:иња, 5о чему се начини кре:ања живо:иња разликују, којео?лике и начине кре:ања корис:имо ми (љу8и)?Уво8ни 8ео часа завршавамо ис:ицањем циља часа и најавом8а ћемо Gовори:и о моGућнос:има и начинима Превенције и корек-ције равно  с�о�ала (са с:ановиш:а МФВ) и начинима (5о)кре:ања5ре8ме:а и :ела, Ма�еријалима и њиховим својс�вима (са ас5ек:аМУО).Главни 8ео часа за5очињемо о:кривањем Gомиле 5ре8ме:а10 ује8ном 8елу сале који су рас5оређени ?ез икаквоG ре8а. О8 с:у8е-на:а зах:евамо 8а, из8вајањем о8ређених 5ре8ме:а у о?ручевекоји су рас5оређени на 5о8у фискул:урне сале, на5раве 8ва 5о8-ску5а:10 Дрвени ваљак, Gумена/ 5лас:ична ло5:а, 8рвена варјача, 5лас:ична ку:ија,Gумена иGрачка, мо?илни :елефон, 5лас:ични чешаљ, 8рвена оловка  и ре-квизи:и за корек:ивне веж?е (?о8љикаве 5олуло5:е, active roll ваљци, си-ликонске о:исци с:о5ала, ?аланс ло5:е, вијаче).
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1) 5ре8ме:е које ?и у5о:ре?или 8а 8еци 5ре8школскоG узрас:ао?јасне врс�е ма�еријала из У5ознавања околине, и2) 5ре8ме:е који се моGу у5о:ре?и:и за �ревен�ивно – корек�ивневеж	е 5ре8школске 8еце.Том 5риликом вршимо анализирање 5ре8ме:а са с:ановиш:аМУО:– На које начине и у које сврхе још можемо 8а на усмеренимак:ивнос:има У5ознавања околине у5о:ре?имо из8војене5ре8ме:е? (:вр8о–меко; хра5аво–Gла:ко; воће–5оврће; жи-во:иње, ?оја 5ре8ме:а, ма:еријали о8 којих су 5ре8ме:и –8рво, 5лас:ика, Gума...)– Пре8ме:има моGу 8а мани5улишу и 8еца, али :ако 8а их ра-с5оређују и о8вајају у 5о8ску5ове. На који начин? По којимкри:еријумима? (?оја, величина, о?лик) – О чему ?и :ре?ало 8а во8имо рачуна ка8а :оком усмеренихак:ивнос:и корис:имо 5ре8ме:е о8 различи:их ма:ерија-ла, о?лика, величина...? (о :оме 8а 8еца о?авезно о5и5ају, 8о-8ирну, класификују, у5оређују, рас5оређују у низове)РазGовор се нас:авља уз 5оновно 5реGру5исавање 5ре8ме:а,али са8а са с:ановиш:а МФВ (2. зах:ев) и :о на 5ре8ме:е који сунеу5о:ре?љиви и оне које можемо у5о:ре?и:и за �ревен�ивно –корек�ивне веж	е 5ре8школске 8еце:– Заш:о с:е на овај начин Gру5исали 5ре8ме:е?– Ш:а ?и ?ио �ревен�ивни, а ш:а корек�ивни ра8? – У чему се оGле8а разлика међу њима? О8 у5о:ре?љивих 5ре8ме:а формирамо 8ва 5олиGона и орGа-низујемо кре:ања: 1) Вијача – хо8ање 5раволинијски на 5рс:има, а за:им на 5е:ама8ок су 5рс:и 5овијени 5рема 5о8у;2) Баланс ло5:е – из8ржај 10 секун8и;3) Силиконски о:исци с:о5ала – хо8ање 5о њима на с5ољашњемсво8у с:о5ала;4) Аctive roll ваљци – им5ровизова:и о8ржавање равно:еже о?е-ма ноGама 10 секун8и;5) Бо8љикаве 5олуло5:е – о8 мекше ка :врђој, хо8ање на уну:ра-шњем сво8у с:о5ала;
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6) Силиконске ло5:ице – ухва:и:и ло5:ицу 5рс:има с:о5ала,хо8а:и са њом 8о ку:ије и у?аци:и ло5:ицу у ис:у; 7) Тас:а:ура – хо8ање 5о :ас:а:ури ?очно уз за8ржавање о8 не-колико секун8и С:у8ен:и 5релазе 5олиGоне ?осих ноGу у 8ве Gру5е (:акмичењеу ?рзини 5релажења), о?јашњавају који о?лик кре:ања је за �ре-венцију, који за корекцију равноG с:о5ала и на који начин се, у за-виснос:и о8 узрас:а 8еце, 8озира о5:ерећење11. Након 5олиGонаорGанизујемо ра8 у Gру5ама са за8ацима:а) Две еки5е о8 5о 5 с:у8ен:а се :акмиче која ће више5инG-5онG ло5:ица у?аци:и с:о5алима у ку:ију (се8е и с:о5али-ма хва:ају ло5:ице из о?руча и у?ацују их у ку:ију). ?) ОрGанизујемо :акмичење у цр:ању ноGама – 8ве еки5е с:у-8ена:а оловкама које 8рже ножним 5рс:има цр:ају, оно ш:о имза8амо или 5о сло?о8ном из?ору, на лис:овима 5а5ира који сузале5љени на зи8у фискул:урне сале. ПроGлашавамо 5о?е8никеи комен:аришемо „уме:ничка 8ела“ нацр:ана ноGама, ?ирамо(Gласањем) ус5ешнији ра8.У завршном 8елу часа с:у8ен:и се8е у 5олукруGу са 5руженимноGама, 8ок ра8е веж?е за ис:езање и ла?ављење највише анGа-жованих мишића, 5ос:ављамо им сле8ећа 5и:ања: – Коју функцију (сврху) има завршни 8ео ак:ивнос:и из У5о-знавања околине?– Коју функцију (сврху) има завршни 8ео ак:ивнос:и из Ме:о-8ике физичкоG вас5и:ања?– Ш:а можемо 8а ра8имо са 8ецом у завршном 8елу усмеренеак:ивнос:и :оком које смо о?рађивали Различи�е о	лике(�о)кре�ања �ре�ме�а и �ела?– Које ме:о8ичке 5ос:у5ке можемо 8а 5рименимо ако смо са8ецом у Gлавном 8елу ак:ивнос:и разGоварали о Ма�ерија-лима и њиховим својс�вима?– З?оG чеGа је ?и:но ис:езање мишића у завршном 8елу усме-рене ак:ивнос:и у оквиру које смо о?рађивали �ревен�ивне икорек�ивне веж	е за равна с�о�ала?– Које Gру5е мишића је нео5хо8но вра:и:и на 5рво?и:ни ни-во?11 Да ли су овакви начини кре:ања 5о реквизи:има а8еква:ни за све узрас:е?Колики је ?рој 5онављања а8еква:ан за који узрас:?
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Час завршавамо разGовором о у:исцима и мишљењу с:у8ена:ао часу реализованом на овај начин и моGућнос:има 8а 5оје8ине8елове усмерених ак:ивнос:и са 8ецом у вр:ићима реализују насличан начин. ЗАКЉУЧАК Бројна ис:раживања 5оказују 8а се 5рименом корелације и ин:е-Gрације може 5о?ољша:и квали:е: нас:авноG ра8а на факул:е:и-ма и универзи:е:има. У5ркос :оме, има с:ручњака који су ске5-:ични 5рема оваквом начину иновирања универзи:е:скенас:аве, ш:о се може 5ри5иса:и и склонос:и неких ис:раживача8а сваку новину 5роGласе не5рикосновеном, а сва 8оса8ашња 8о-с:иGнућа 5ревазиђеним и зас:арелим. Очекујемо 8а ће наш ра85овољно у:ица:и и 8о5рине:и учес:алијој 5римени корелације иин:еGрације различи:их с:у8ијских 5ре8ме:а, 8а ће наше колеGе5о8с:аћи на размишљање о моGућнос:има иновирања о8ређенихсеGмена:а орGанизације и реализације универзи:е:ске нас:аве, ас:у8ен:е 8а, у5оре8о са својим 5рофесионалним развојем, јачајуи 5о:ре?у 8а корелацију и ин:еGра:ивни 5рис:у5 корис:е уразличи:им о?лас:има вас5и:но-о?разовноG ра8а. Овим се ак:у-елизује 5ро?лем коришћења нових мо8ела учења и нас:аве у ви-соком о?разовању, 5ос:авља се 5и:ање новоG 5рис:у5а уна5ређи-вању нас:аве на универзи:е:у и о:вара 5рос:ор за новаис:раживања у универзи:е:ској нас:ави. У неком ?у8ућем ра8унамера нам је 8а ис5и:амо с:авове и мишљења с:у8ена:а о ино-ва:ивном начину реализације часова 5рименом корелације и ин-:еGрације са8ржаја различи:их с:у8ијских 5ре8ме:а. Тек :а8аћемо има:и 5о8а:ке и чињенице које Gоворе у 5рилоG 5омену:оGначина ра8а, а 8о :а8а је 5о:ре?но мо8елова:и ефикаснију уни-верзи:е:ску нас:аву чија ?и о?ележја 5ослужила као ин8ика:орикон:инуиране и ком5лексне евалуације. На крају, може се рећи8а не 5ос:оји је8инс:вена, универзална ме:о8а или 8и8ак:ичкимо8ел који се савршено укла5а у све си:уације учења и нас:аве.Важни су 5окушаји, ен:узијазам, жеља 8а се о?разовна 5ос:иGну-ћа наших с:у8ена:а 5о?ољшају и 5овећају, а универзи:е:ска на-с:ава учини ефикаснијом и квали:е:нијом.ЛИТЕРАТУРА Anderson, D. R. (2002). Reforming Science Teaching: What Research saysabout Inquiry. Journal of Science Teacher Education, 13 (1), 1–12.Anderson, D. R., & Helms, J. (2001). The Ideal of Standards and the Reality ofSchools: Needed Research. Journal of Research in Science Teaching, 38 (1), 3–16.
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ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ НАСТАВЕ ИНТЕГРАЦИЈОМ СТУДИЈСКИХ ПРЕДМЕТА
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K. Ktalin (Ur.), Međunarodna naučna konferencija – Savremeni metodički izazovi(695–710). Subotica: Učiteljski fakultet. SLAĐANA S. STANKOVIĆIRENA B. GOLUBOVIĆ-ILIĆUNIVERSITY OF KRAGUJEVACFACULTY OF PEDAGOGY IN JAGODINASUMMARY INTEGRATION OF STUDY COURSES AS MEANS OF MODERNIZATION OF TERTIARY EDUCATIONThe university teaching in which the approach to the acquisitionof the content is integrated, while simultaneously achieving thecorrelation of two study courses, is more dynamic, intellectuallymore valuable, and emotionally richer than the usual, traditionalteaching. The paper highlights the importance and advantages ofimplementing an integrated approach and correlation in workingwith students training for teaching in preschool institutions. A reali-zation of a class was given as an example during which the contentfrom both the Physical Education Methodology and the Environmen-tal Study Methodology was observed, the principle of rationalizationand economy was applied. As a result, the students noticed the inter-connectedness between the subjects, gained experience, and saw anumber of practical examples that can be applied in kindergartens intheir future work. Common, mutually related elements or parts ofthe content of the Physical Education Methodology and the Environ-mental Study Methodology, at first, were difficult to notice. For thisreason, the integration and combining of contents of these two studycourses represented a challenge and a space in which we can expressour originality and creative ideas.KEYWORDS: university teaching, integrated approach; correlation; Physical Edu-cation Methodology; Methodology of getting to know the environ-ment.Овај чланак је о?јављен и 8ис:ри?уира се 5о8 лиценцом Creative CommonsАу:орс:во-Некомерцијално Међунаро8на 4.0 (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).This paper is published and distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial International 4.0 licence (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).


